ACH, CO TO BYŁA
ZA ULICA…

Robert Maciej

ACH, CO TO BYŁA
ZA ULICA…

wokół Chmielnej

Ballada o Chmielnej
Pan słyszał – Chmielnej ma już nie być.
Coś tam postawią, coś tam zburzą –
to śmieszne, aż się nie chce wierzyć –
zamiast burdelu ma być urząd.
I zamiast budki z piwem w bramie,
będzie – ja wiem co – mieszkanie?
Pan słyszał – Chmielnej ma już nie być,
Chmielnej ma nie być już.
W popołudnie niedzielne,
będziesz chodził po Chmielnej
jak po zwykłej, normalnej ulicy.
Razem z tobą bezczelnie,
będą chodzić po Chmielnej,
jacyś, ja wiem – urzędnicy.
Ach, co to była za ulica...
Panie, to jeszcze jest ulica.
Niech pan się przejdzie raz po Chmielnej
wieczorem przy świetle księżyca.
Panie, w tej bramie – trzecia z lewej –
koło gnojówki stał cadiilac.
Ten facet, co go miał, to świnia,
powinien za to dawno siedzieć,
ale nie będzie siedzieć, panie
pan wie, z kim on dziś jadł śniadanie?
Pan słyszał – Chmielnej ma już nie być,
Chmielnej ma nie być już.

Na Chmielnej w roku 1946 (AP Photo/Michael Nash)

A te wszystkie kobiety,
malowane kobiety,
które chodzą, tam chodzą wciąż nocą?
Pan je widział, no nie?
To pan pewno już wie –
po co one tak chodzą – po co?

A wie pan, na rogu Chmielnej, w cedete,
to wie pan, lalki się paliły,
zresztą pan czytał, to pan wie,
jakoś tam w końcu się zgasiły.
Ludzie to bydło, swoją drogą,
żeby tratować tyle dzieci,
że oni pisać o tym mogą,
jeszcze rozejdzie się po świecie...
A tamten stragan, za neonem –
patrz pan – naprawa wiecznych piór...
Panie, ten facet to milioner,
on żyje, panie, tak jak król.
W podwórzu, trzecie piętro dzwonić,
wchodzisz za kuchnię, drzwi uchylasz –
możesz pan kupić swojej żonie
taki, proszą pana, brylant.
Pan słyszał – Chmielnej ma już nie być,
Chmielnej ma nie być już.
A ci smutni faceci,
ładni, grzeczni faceci,
którzy chodzą, tam chodzą wciąż nocą,
pan ich widział, no nie?
To pan pewno już wie,
po co oni tak chodzą – po co?
Ach co to była za ulica…
Panie, to jeszcze jest ulica,
chodź pan, przejdziemy się po Chmielnej
wieczorem, przy świetle księżyca.
tekst: Agnieszka Osiecka
balladę po raz pierwszy zaśpiewała Alina Janowska
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Panorama Warszawy z 1838

Spacer zamiast wstępu

Piękne jest to miasto Warszawa! – w roku 1844
nieco na wyrost zachwycał się stolicą powieściopisarz
Józef Symeon Bogucki – a rośnie wciąż i upięknia się
coraz jak kokietka; chociaż nie ma co mówić, że stare
i bardzo może stare. Lecz i cóż to szkodzi? – co miasto
to nie kobieta, u której wszystko idzie w prostym postępie niszczenia, dając w końcu rezultat żółty, schorzały i pomarszczony. W mieście jeżeli stare budynki
po długoletnim wytrzymaniu swej pionowej pozycji,
pragną kiedyś horyzontalnego odpoczynku i bez najmniejszego zezwolenia właścicieli siadają, jak nam to
piękne usposobienie kilka już domów w Rynku Starego Miasta pokazało – Bogucki z przekąsem zauważył
przecież młode, a już bez najmniejszego zezwolenia
właścicieli rozpadające się miasto, by zaraz w drugim
zdaniu powrócić do swojego pierwotnego entuzjazmu
– za to powstają w mgnieniu oka domy nowe, okazałe, pełne smaku i wdzięku, jest to prawdziwe jakby
potomstwo ruin, młode, świeże, kształtne, które utrzymując ciągłą grę przeobrażania się miasta, cofa jego
powierzchowną zgrzybiałość.
Prawie 125 lat później Olgierd Budrewicz, zakochany w syrenim grodzie dziennikarz, świadek trwałego okaleczenia miasta, ze smutkiem stwierdził: dawnej, przedwojennej Warszawy nie ma, i tak jak Józef

Symeon Bogucki, chociaż bez entuzjazmu, dodał:
została Chmielna. Istnieje trochę na zasadzie metafizyki. Bo to i domy w większości zniszczone, i nazwa
częściowo zmieniona (Rutkowskiego), i lokatorzy inni,
i na dodatek Pałac Kultury w samym środku miasta.
W słoneczny dzień sierpniowy 1873 roku w towarzystwie ojca i brata ciotecznego, Lipskiego, wysiadłem
po dwunastogodzinnej podróży koleją na Dworcu
Terespolskim, zwanym poźniej Brzeskim, na Pradze,
wspomina swój pierwszy przyjazd do stolicy Ignacy
Baliński, pisarz, publicysta i działacz społeczny, sędzia
Sądu Najwyższego w II RP, a wówczas jedenastoletni aspirant do szkoły. Nareszcie, minąwszy cukiernię
Bliklego, cofa się w czasie Baliński, dorożka nasza
zawróciła drobnym truchcikiem na ulicę Chmielną.
Chociaż na samym rogu nie było jeszcze domu, tylko
mur, ale zaraz dalej aż do rogów Szpitalnej i Brackiej
wznosił się z obu stron szereg porządnych, przeważnie dwupiętrowych kamienic, mających rozległe, nie
zabudowane dziedzińce. Ulica ta, dodaje rozczarowany, stojąca od strony południowej w cieniu, wydała mi
się ciasnym i ciemnym korytarzem i popsuła pierwsze
wrażenie wspaniałości Warszawy.
Ilustrowany przewodnik po Warszawie z 1893
stwierdza autorytatywnie, że Chmielna niczym nie
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Panorama Warszawy, zdjęcie lotnicze z września 1939

budzi zainteresowania, ale dla Wiktora Gomulickiego
paręnaście lat później jest to już jedna z najbardziej
ożywionych ulic stolicy (w 1933 była czwartą, po Marszałkowskiej, Al. Jerozolimskich i Żelaznej najdłuższą
i najruchliwszą ulicą Warszawy). Stefania Podhorska-Okołów, publicystka, tłumaczka i pisarka, patrząc
na dom swoich dziadków (Marszałkowska 110, róg
Chmielnej) widzi w nim zasobny, staroświecki, dostojny, szeroko rozsiadły budynek, o wysokim, niemal pałacowym, pierwszym piętrze i nieco niższym drugim.
[…] Architekt Józef Huss podniósł florencki charakter
elewacji przez imitację mięsistej rustyki na całej wysokości domu. Chropowata kamienna powierzchnia
płyt, pokrywających cały front, wyróżniała go od sąsiednich, płaskich lub upstrzonych wulgarnymi sztukateriami kamienic.
Taka była Chmielna, mieniąca się ferią barw i najróżniejszymi odcieniami szarości. Bo była to ulica wyjątkowa i jak rzymski bóg przemijania Janus, mająca
dwie twarze. Była ulicą, w której Warszawa mogła się
przeglądać jak w zwierciadle, pokazując oblicza, jakie
chcianoby zobaczyć. Po jednej stronie arystokracja,
obywatele ziemscy, świat urzędniczy, faktorzy, lekarze, profesorowie i towarzystwo żyjące z „własnych
funduszów”, po drugiej rzemieślnicy, robotnicy, stra-

ganiarze, tandeciarze, „kupczyki” i najstraszniejsza
biedota. Był tam bogacz w surducie; hrabia celebrujący nieudane narodowe powstania; próżny dandys;
aktoreczka rewiowa; obywatel z prowincji; wdowa po
oficerze z rentą, która pozwalała jej zatrudnić gosposię i kucharkę; szwaczka, która ledwie wiązała koniec
z końcem; kurtyzana, zabawiająca się tylko z lepszym
towarzystwem i prostytutka, która oddawała się za
pajdę chleba; socjalistyczny rewolucjonista z PPS-u,
rzucający bombę w imię klasowej sprawiedliwości
i narodowy bojówkarz, który zabijał 1 maja manifestującego robotnika; pojawiał się też szewc, u którego na
obstalowanie butów i dwóch przeciętnych pensji nie
wystarczyło, i drugi, który przez lata wciąż łatał te same
coraz bardziej dziurawe kamasze; podrzędne hoteliki
i pierwszorzędne hotele (Chmielna miała cztery zajazdy
i aż trzynaście różnej kategorii hoteli); tanie nieme kina
w drewnianych barakach i nowoczesne zeroekranowe
z aparaturą nagłaśniającą za kilka tysięcy dolarów; knajpy i tancbudy o złej sławie, z apaszami i „siwuchą” na
stole i te, w których dystyngowane towarzystwo pijało
szampana jak oranżadę; wreszcie Polak, Żyd, Cygan,
Rosjanin, Włoch, Szwed, Niemiec czy Francuz – zapomniana wielokulturowa stolica.
Nie ma i nie było takiej drugiej ulicy w Warszawie.
Adam Bolesław Danielewicz Ludność miasta Warszawy w obrazach graficznych : (według spisu jednodniowego z 1882 roku); Warszawa 1887

Plan miasta stołecznego Warszawy z 1870 roku Wilhelma Kolberga w skali 1:16800
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Wilhelm Karol Adolf Kolberg
(1807-1877), syn Fryderyki Karoliny Mercoeur i Juliusza, profesora
miernictwa i geodezji na Uniwersytecie Warszawskim: nie znałem
w życiu swoim człowieka z cichszym umysłem, pełniejszej gołębiej prostoty, jak był Juliusz Kolberg (Julius Colberg), wspominał
profesora Kazimierz Brodziński,
poeta, historyk, teoretyk i krytyk
literacki, sąsiad Kolbergów. Julius Colberg przybył do Polski
w czasie zajęcia Warszawy przez Prusaków jako geometra,
a po utworzeniu Księstwa Warszawskiego wszedł w polską
służbę publiczną, jako człowiek zdatny i pracowity, i uzupełnijmy: jako profesor Oddziału Nauk i Sztuk Pięknych Królewsko
Warszawskiego Uniwersytetu, magister sztuk pięknych i doktor filozofii. W takim właśnie „anturażu” pojawili się synowie:
Wilhelm, Oskar i Antoni. Oskar: jeden ze znakomitszych artystów miasta Warszawy, zbieracz melodii ludu polskiego
i wybitny etnograf. Antoni (mieszkał na Brackiej): malarz romantyczny i najstarszy, Wilhelm (mieszkał na Jerozolimskiej):
kartograf, hydrograf, inżynier dróg i mostów, przyjaciel Fryderyka Chopina. Był m.in. autorem niezrealizowanego projektu
piętrowego żelaznego mostu: dolny służący dla kolei żelaznej,
górny nad nim dla ułatwienia komunikacji ciągłej z Pragą i zawiślańskimi okolicami. Dokończył i wydał zaczętą przez ojca
Wielką mapę Królestwa Polskiego w ośmiu sekcjach. Pisał
o śladach dawnych murów otaczających Warszawę i o brukach warszawskich i brukowaniu w ogólności. Plan Warszawy
opracowany i wydany został po raz pierwszy w roku 1848, ten
z 1870 został poprawiony i uzupełniony.

Kronikę Warszawy dołaczono do Planu Warszawy, 1870
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beczek z naftą za podwórzu; utrzymujący szynk piwa, za sprzedaż
trunków pijanym; handlarz, przekupstwo drobiu; utrzymujący dorożki: pięciu, za nieuległość policji; czterech, za odmówienie
jazdy; siedmiu, za jazdę w nocy bez zapalonych latarni; dwóch, za
pozostawienie koni bez dozoru; jeden, za niewystawienie numeru
na taksie; jeden, za niewypisanie numerów na latarniach; jeden, za
bójkę z drugim powożącym; 3-ch, za porozrywane sukno w dorożce;
2-ch, za opalanie latarni przy dorożkach olejem; 3-ch, za powożenie w oberwanej liberji; jeden, za używanie do jazdy wycieńczonych koni; jeden, za szybką jazdę; dwóch, utrzymujących wozy, za
zatrzymywanie się w środku targu za Żelazną-Bramą; właściciele
domów: jeden, za niemeldowanie przyjezdnego przez trzy dni;
jeden, za niewłaściwe udzielenie świadectwa do wyjazdu; jeden,
za niewymeldowanie lokatora z wyjazdu za granicę; rządca domu:
za niewyrażenie na kartkach meldunkowych policyjnego numeru
domu; utrzymujący wóz i dwaj furmani: za używanie kulawych
koni i okrutne obchodzenie się z nimi.

< Przyjechali do Warszawy: Nadzwyczajny poseł i pełnomocny Minister Amerykański przy dworze Cesarsko-Russkim
Kertin, z Petersburga; Jenerał-Major Chomentowski, z Brestja;
Gubernator płocki pułkownik baron Wrangel, z Wilna; Rzeczywisty
Radca Stanu Szczerbatski, z Kielc.
< Wyjechali z Warszawy: Jenerał-Adjutant Krasnokutski, zagranicę; Jenerał-Major Szwejs, do Petersburga.
„Kurjer Warszawski” 26 kwietnia 1870

Dajmy się ponieść wyobraźni i przenieśmy się na
chwilę na Chmielną roku 1870. Stańmy na rogu Nowego Światu i powoli przejdźmy się w kierunku Marszałkowskiej, poznajmy jej mieszkańców, bo, jak pisał
Olgierd Budrewicz, Warszawa to przede wszystkim
człowiek, a potem dopiero ulice i domy.
Spod jedynki (właść. Seweryn SmolikowChmielna 1
ski) piętrowej kamienicy z oficynami farmaceuty i aptekarza Ignacego Majewskiego, wychodzi
stateczny Feliks Akielewicz, kandydat
na profesora, co będzie zajmował się
w przyszłości pierwotną historią Grecji, ledwie nas dostrzega. Za to wita
się serdecznie z felczerem Franciszkiem Franaszczukiem i z radością macha ręką w kierunku Adama Maszewskiego, magistra
nauk filologiczno-historycznych
byłej Szkoły Głównej Warszawskiej. Maszewski właśnie
dostał z drukarni przełożoną
przez siebie z greckiego Obronę Sokratesa Platona, którą
z przejęciem pokazuje Janowi
Wróblewskiemu, doktorowi
medycyny. Obywatelka1 Maryja Kastrioto żywo rozprawia
Z albumu dawnych warszawskich typów ulicznych
z utrzymującą się z własnych funrys. Józef Rapacki
duszów Emiliją Prebendowską
o nowej kreacji pełnej sztywnych koronek, którą uszył
jej sąsiad, słynny krawiec Adam Wencel. Milczący Ba-

„Kurjer warszawski” 1870
1.

„Gazeta Policyjna” 1870

„Kurjer warszawski” 1870
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zyli Biełozierski – oficjalnie: Rzeczywisty Radca Stanu
i członek Izby Sądowej Warszawskiej, nieco mniej oficjalnie: ukraiński działacz społeczny, nauczyciel i członek byłego tajnego Bractwa Cyryla i Metodego – jak
zawsze na widok atrakcyjnej, o nienagannej prezencji guwernantki Elżbiety Hoppe zaklaszcze w dłonie,
a schodzącego ze schodów inżyniera Stanisława Bochenka zlekceważy lekkim uniesieniem górnej wargi.
Rozkazem Ober-Policmajstra skazani zostali na kary pieniężne
< właściciele domów: trzech za nieczystość w podwórzu; jeden, za nieoczyszczenie ulicy; czterech, za późne złożenie w cyrkule pasportów swoich lokatorów; dwóch, za dozwolenie
w dzień wywózki nieczystości zmięszanych z gnojem; jeden, za
opóźnienie meldunku lokatora; jeden, za nieoświetlanie korytarzy; jeden, za ciągłe nieposypywanie piaskiem trotuarów; dwóch,
za niezamykanie furtek; jeden, za niezameldowanie w swoim czasie
lokatorów; jeden, za wymaganie od mieszkańców zapłaty za kartki meldunkowe; administrator domu, za niewymeldowanie jednej
osoby; utrzymujący szynki: jeden, za niezamknięcie zakładu po
godzinie lO-tej wieczorem; jeden, za prowadzenie handlu podczas
nabożeństwa; utrzymujący bawarje: jeden, za zatrzymywanie
gości po godzinie 11-tej w nocy; szynkarz, za dozwolenie grania
muzyce bez pozwolenia; mieszkańcy: jeden, za zrządzenie krzyków na ulicy; jeden, za niestawienie się w cyrkule na trzykrotne
wezwania; utrzymujący sklepik, za nieostrożne obchodzenie się
z ogniem; kupiec, za ciągłe wylewanie nieczystości z balkonu;
lokatorka, za wylewanie nieczystości na daszek; rzeźnik, za wysyłanie furgonu z mięsem bez nakrycia; utrzymujący szynk i bawarię, za niezapalanie latarń przed zakładami; dwaj furmani, za
przeładowanie wozów ciężarami; mieszkaniec m. Chęcin: za skład

M ieszkańców ulicy Chmielnej odnaleźliśmy za „Przewodnikiem warszawskim informacyjno-adressowym na rok 1870” Wiktora Dzierżanowskiego, poza numerem domu, w którym zamieszkiwali podane są także ich źródła utrzymania, często zamiast uprawianej profesji pojawia
się słowo „obywatel”, nie jest to żadna pełniona przez nich funkcja, najczęściej nie chcieli wyjawić swojemu rozmówcy źródła swoich dochodów i zostali odnotowani przez autora przewodnika jako „obywatele miejscy”.

„Kurjer warszawski” 1870

< W niedzielę o godzinie 8¾ jechałem sankami z ośmioletnią moją córeczką z ulicy Królewskiej na Mazowiecką; na skręcie kareta o czerwonych latarniach otarła się prawie o sanki moje
i w tej chwili silne uderzenie bicza stangreta karetowego, które
się miało dostać sankarzowi, padło na moje dziecko, które gdyby
nie miało twarzy zasłoniętej mufką przeciwko mrozowi i wiatrowi,
byłoby zostało zranione w twarz lub postradało oko. W ogóle stangreci karet i sanek bogatszych odznaczają się nietolerancją dla
uboższych swych współbraci. Do tej kategorii grzechów zaliczyćby należało oprócz powyższego biczowania dorożkarzów, które
nieraz pasażerów na szwank naraża, wjeżdżanie na chodniki przed
sienie i tamowanie tem drogi przechodniom, straszenie przez to
i najeżdżanie kobiet i dzieci końmi, oraz niezaopatrzenie dyszlów od sanek zaprzężonych dziarskimi końmi, w dzwonki.
„Kurjer Warszawski” 25 lutego 1870

Chmielna 2

Pod dwójką na Chmielnej spotykamy
Włodzimierza Aratowskiego i Ludwika Karskiego, pochylają głowy w urzędniczym geście. Amelia
Erbs, guwernantka i Lucjanna Grochulska, która wybrała zawód bony, z wyraźną niechęcią spoglądają na obu
urzędników. Wszystkich zaś taksuje swoim czujnym
wzrokiem nobliwy Adolf Niemojewski, obywatel, nie
mamy pewności, ale zdaje się, że to odznaczony złotym
krzyżem były porucznik artylerii z powstania listopadowego. Sześćdziesięcioletnia schorowana emerytka Teressa Le Brun, córka Jana Godfryda Schrödera, kupca
i kapitana gwardji miasta Warszawa, wdowa po Toma-

szu, dziennikarzu „Gazety
Warszawskiej” opowiada
z przejęciem Jakóbowi
Simmlerowi, właścicielowi
kamienicy, o swoich licznych kłopotach zdrowotnych, jak najsamprzód poddała się terapii w zakładzie
leczenia ściśnionym powietrzem u doktora Wincentego Brodowskiego na
Wiejskiej pod szesnastką,
oferującego pomoc cierpiącym na suchoty, astmę,
chroniczne katary, krtani,
oskrzeli, ogólne osłabienie,
nerwowe cierpienia i głuSłużący warszawscy – lokaje
chotę, a gdy dolegliwości
nie ustąpiły, za radą doktora rys. Franciszek Kostrzewski
Bucholtza z Brackiej 5, udała
się na dwumiesięczną kurację do zakładu hydropatycznego doktora Czerwińskiego w Stejnerhof w Górnej Styrii, niedaleko Brucku nad Murem w Alpach Centralnych.
Teressa Le Brun, mimo przemożnej walki z osłabieniem
zdrowotnym, wkrótce podda się nieubłaganemu przeznaczeniu i spocznie obok swojego męża Tomasza na
warszawskich Powązkach.
< Na zabawie loteryjnej w Saskim ogrodzie najpewniej
urządzona zostanie maskarada. W każdym namiocie siedzieć będzie Dama Opiekunka, jako gospodyni, z przybranymi przez siebie
paniami. Iluminacja, ognie bengalskie, orkiestry i inne niespodzianki, zabawę tę, w dniu 18 czerwca mającą się odbyć, uczynią
zajmującą, świetną nawet. Znaczna część fantów, oprócz zebranych
już, dokupioną jeszcze zostanie. Budowa namiotów nastąpi pod
kierunkiem Członka Tow. Józefa Ditricha – urządzeniem iluminacji, ogniów itd. zajął się Czł. Tow. Jan Elsner.
„Kurjer Warszawski” czerwiec 1870

Chmielna 3
„Bonjour jeune” – wita
nas spod trójki (właść. Seweryn Smolikowski) radosny
głos Bertranda Carrière, nauczyciela francuskiego w prywatnej szkole dla płci męskiej
na Świętojerskiej. Za nim się
pojawią Adam Frydrych, dependent czyli aplikant sądowy i profesor Witold Załęski,
statystyk i ekonomista, autor
Zasad ekonomiki, za sześć lat
prezydent Sokrates Starynkiewicz wręczy mu nominację na
kierownika Sekcji Statystycznej
Służący warszawscy – kamerdyner
rys. Franciszek Kostrzewski
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Adam Bolesław Danielewicz Ludność miasta Warszawy… Warszawa 1887

przy urzędzie miasta. Jest też pan Mikołaj Glinka, obywatel ziemski, który wkrótce wybierze się na kilka tygodni
do Brazyli, aby studiować położenie polskich emigrantów. Ale my spoglądamy tylko na dwie powabne panie:
Karolinę German i Paulinę Deschand, obie utrzymują
się z własnych funduszy. Fortunat Pohl, dymisjowany
podpułkownik, dogaduje się z Aleksandrem Draszussowem, Rzeczywistym Radcą Stanu. August Zymerman,
artysta muzyczny, widzi bratnią duszę w nauczycielce
śpiewu, Teresie Brzechffwie. W listopadzie 1870, pomimo brzydkiej pogody i mgły, walczącej o pierwszeństwo
z atmosferą Londynu, licznie zgromadzona publiczność
na koncercie Józefa Wieniawskiego (brat Henryka, pianista i kompozytor), i nic dziwnego,
zauważy recenzent „Kurjera Warszawskiego”, bo nie często on się daje słyszeć publicznie, a równych mu nie mamy, usłyszy
też Teresę Brzechffę, zaproszoną przez
wybitnego pianistę. Różni koncertanci rozmaicie pojmują urozmaicanie
koncertów swych współudziałem
innych artystów, napisze dziennikarz „Kurjera”, jedni z nich
wzywają równej z sobą siły artystów dla podniesienia wartości
programu i wywołania współzawodnictwa, lecz to bardzo rzadko
się przytrafia. Inni znowu w złośliwym zamiarze wzywają pomocy
Z albumu dawnych warszawskich typów ulicznych
rys. Józef Rapacki

osób nie zupełnie koncertowo usposobionych, żeby przy
niej tem świetniej samym się wydawać. Sądzimy jednak,
że taka gra jak Wieniawskiego, nie potrzebuje żadnego
z tych środków i najwłaściwiej mu samemu jednemu występować. Przecież powodzenie koncertu nie od ilości
osób uczestniczących, lecz od wartości wykonania zależy, a ta nigdy u Wieniawskiego wątpliwą być nie może.
Jaki powód skłonił Wieniawskiego do wezwania w tym
koncercie panny Brzechffy, doda złośliwe recenzent,
tego nie wiemy, lecz wiemy, że zaśpiewała dwie pieśni
Mozarta. Emerytki: Ksawera Goleńska i Klara Hejbowicz
z emerytowanymi nauczycielami: Franciszkiem Leclere
i Cyprianem Laudynem żywo komentują wspólny sobotni wypad do Doliny Szwajcarskiej na koncert Józefa
Straussa, nie żałują wydanych dwudziestu kopiejek, ale
mają wątpliwości czy Polonez Chopina nie grany był za
wolno, wszyscy są jednak zgodni, że wykonanie uwertury Ruy-Blas Mendelssohna Bartholdy’ego i pianistyczny
solowy popis Potpourri z Traviaty Verdiego były genialne.
Józef Gribler, czeladnik krawiecki, radzi się Maryjanny
Kwakowskiej, utrzymującej się z szynku, czy kupione
okazyjnie w składzie płótna Alberta Kohna na Krakowskim Przedmieściu za rubel i pięć kopiejek jedna para
damskich kalesonów i za dwa ruble pół tuzina francuskich chustek batystowych będą dobrym prezentem urodzinowym dla jego matki. Kandydat prawa Władysław
Stromfeld, zatrudniony od 1860 jako referent w Komisji
Rządowej w wydziale kryminalnym przy ul. Długiej przeciera ściereczką zakurzony nosek lewego buta, wszak
wygląd podprokuratora sądu apelacyjnego musi być zawsze nienaganny.

< Czepek zawinięty w papierze, a znaleziony w Ogrodzie Saskim, jest do oddania. Adres w Redakcji, zwrot kosztów zamawia się.
< Umbrelkę pozostawioną w omnibusie za udowodnieniem
odebrać można w Redakcji „Kurjera Warszawskiego”.
„Kurjer Warszawski” 1870

„Kurjer warszawski” 1870

Pod czwórką widzimy jak mistrz kraChmielna 4
wiecki Antoni Dąbrowski z fantazją strzela
nożycami, dorożkarz Ferdynand Chludziński pohukuje
na młodziutkiego Józefa Boczkowskiego, czeladnika
siodlarskiego, któremu się wydaje, że może się postawić warszawskiemu „dryndziarzowi”. Eugenijusz
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Zachodnia pierzeja Nowego Światu, ok. 1870, fot. Konrad Brandel
Konrad Brandel (1838-1920) jeden z najważniejszych warszawskich fotografów, kronikarz Warszawy końca XIX w., autor najstarszych polskich zdjęć lotniczych, wykonanych z gondoli balonu (1865).

Rejmers, czeladnik kotlarski, puszcza do nas oko.
Emerytka Maryjanna Popławska zaś przygląda się
nam podejrzliwie. Czeladnik piekarski Fryderyk Cenzer czyta Teofilowi Chojnackiemu, też przyszłemu piekarzowi, „Tygodnik Ilustrowany”pożyczony od Jakóba
Czerskiego, emerytowanego podsędka, byłego zastępcy sędziego w sądzie ziemskim i właściciela kamienicy. Przewodnik dla epuzerów chcących się „dobrze”
ożenić, podał Leon Kunicki. Jeżeli interesa twoje finansowe w krytycznym znajdują się położeniu, to o tobie
– Cezner śmiejąc się pokazuje palcem na kompana
– posiadasz jako taką powierzchowność, co do wykształcenia zaś nie jesteś wprawdzie orłem i w szkołach uczyć ci się nie chciało, ale liznąłeś wszystkiego
po trosze i masz jaką taką zewnętrzną ogładę, karjera
stoi przed tobą, roztwiera ci się szerokie pole do popisu, masz wszelką kwalifikację do poprawienia losu
i zapewnienia sobie bytu na przyszłość przez „dobre”
ożenienie się. „Dobrem” ożenieniem się nic innego nie
jest, jak związek z osobą, mniejsza o to jaką ona tam
będzie pod względem moralnym i fizyczynym, posiadającą rzeczywisty, a nie urojony, lub na późniejszych
sperandach oparty posag, za pomocą którego możesz
sobie zapewnić byt spokojny i niezależny, otoczyć się
komfortem i używać wszelkich wygód i przyjemności

Adam Bolesław Danielewicz Ludność miasta Warszawy… Warszawa 1887
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O 5-ej rano na ulicy
– A! Kochanego kosyliarza! Cóż tak rano?… Dokąd?…
– Do chorego. Ale panowie skąd o tej porze?
– Byliśmy u Józia… na kolacyjce… ale jak spostrzegliśmy, że się zanosi na pijatykę, to wynieśliśmy się po
angielsku, bez pożegnania…

żywota. Potrzeba, Cezner nabiera powietrza w płuca
i dalej składa powoli litery, najprzód zbadać położenie panny, wiadomości pod tym względem zupełnie
wyczerpać, ubezpieczyć się, że to co ma mieć w posagu, mieć będzie zaraz, i z takimi dopiero wiadomościami przystępować do dzieła. Entuzjaści i ludzie zastarzałych przesądów kładą w małżeństwie zwykle za
pierwszy warunek szczęścia… miłość. Kpij sobie z tych
aksjomatów. Można się bawić tymi mrzonkami, lub
udawać, że się im wierzy, ale przy dostatnim majątku.
Miłość sama bez pieniędzy nie nakarmi, ani odzieje,
a przy niedostatku najgorętsze afekta ostygną. Skoro
więc upatrzysz sobie osobę, która przypadałaby dla
ciebie pod względem poprawienia twych finansowych
interesów, przede wszystkim ostrożnie, nader oględnie a umiejętnie staraj się wywiedzieć, czy posag jej
rzeczywiście odpowiada famie
puszczonej po świecie. Przejrzyj hipotekę, wywiedz się jaki
jest stan majątkowy rodziców,
czy są długi i jakie i czy to co
dać mają za córką będzie w gotowiźnie, czy domem, biżuterią,
majątkiem ziemskim itp. Jeżeli
gotówką, to najlepiej. Jeżeli nieruchomościami, dowiaduj się
czy są obciążone długami, wiele
czynią netto rocznego dochodu
i wymiarkuj czy będzie można
podwyższyć komorne lokatorom. Jeżeli majątkiem ziemskim, jaki jest stan jego, czy jest

las do wycięcia, jakie są czyste dochody. Następnie
powinieneś zebrać fundusze, a jeśli ich nie masz, pożyczyć u Żyda, choćby na wysoki procent, ażeby się
w trakcie konkurencji pokazać z szykiem, dostatnio,
porządnie i z przyzwoitością, boć słusznym jest to zdanie, że „jak nas widzą, tak cię piszą”. Z wadami swymi
ukrywaj się starannie i zamaskuj względem panny i jej
rodzeństwa, przekształć się na ten czas na zupełnego
niewolnika. Otóż wobec panny rozwinąć powinieneś
całą swą przebiegłość i z wielką subtelnością, a trafnością wybierać sposoby podobania się. Najpierwszym więc i najważniejszym usiłowaniem twoim winno być prędkie i trafne poznanie usposobienia panny,
według którego masz przedsięwziąć sposoby najskuteczniejszego podziałania na nią, sprawienia na niej
wrażenia, słowem podobania się. Nie zapominaj także
o rodzicach panny. Jeżeli natrafisz na papę safandułę,
co ci będzie majaczyć z jaką swoją pasyjką, z jakim
upodobaniem choćby najdziwaczniejszym, chwytaj to
usposobienia „chèr papy”, staraj się być zawsze jego
zdania, przejmij się jego pasją i udawaj, że masz taką
samą. Jeżeli lubi gawędzić o polityce, praw mu z gazet
zaczerpnięte wiadomości i wyprowadzaj śmiałe kombinacje. Jeżeli lubi grę w karty, graj z nim choćby po
całych dniach w bezika i umyślnie przegrywaj. Jeżeli
skąpy, udawaj i chwal oszczędność. Jeżeli gospodarz,
rozprawiaj z nim o nawozach, esparcecie [wieloletnia
roślina motylkowata – red.], żniwiarkach, płużkach
i udawaj w tym zamiłowanie. Słowem niech znajdzie
w tobie odbicie swego usposobienia. Z „chère mamą”
tak samo postępuj. Szczególniej też dbaj o ciocie, stare panny lub babcie w domu twej lubej mieszkające
i podzielaj ich opinie czy to religijne, czy światowe.
Jeżeli która lubi pieski, głaskaj je i każoluj [każolować
– schlebiać komuś; pieścić, głaskać – red.], choćbyś
miał do tych zwierząt wstręt wrodzony. Kładź z nimi
kabałę, zażywaj od nich tabaczkę, czytaj modlitwy,
podnoś skwapliwie kłębki od pończoszki itp. Przy pannie posażnej zwykle się kręci rój konkurentów. W razie znacznej liczby rywali, nie rwij się zbyt pochopnie
do względów panny, nie zabiegaj zbytecznie, lecz staraj się jakim trafnym sposobem odróżnić korzystnie
od plejady wielbicieli, czy to melancholijnym, czy też
lekkim, szykownym a dowcipnym usposobieniem. Jeżeli widzisz, że włażą ci w drogę tacy, których nastraszyć możesz, to ciskaj na nich piorunowe spojrzenia,
dobrze nawet pogrozić, o pojedynku coś wspomnieć,
ale z tym trzeba bardzo ostrożnie, bo możesz co w rezultacie oberwać. Gdy się już upewnisz mniej więcej,
że masz za sobą pannę, rodziców i krewnych, wówczas dopiero przystępuj do oświadczyn. Uklęknąwszy
w poetycznej postawie, zaintonuj głosem o ile można
wzruszonym a dźwięcznym: Oczarowany wdziękami Twymi, o pani! (pomyśl o ilości posagu) składam

Nowy rok w kamienicy warszawskiej

NA PODDASZU
Lokaj: – Panie Szarucki, mój pan już się ufryzował
i czeka tylko na buty, żeby iść winszować.
Pan Szarucki: – Powiedz pan swojemu panu,
niech sobie i nogi ufryzuje, bo ja w Nowy rok butów nie daję na kredę!

NA DRUGIM PIĘTRZE
Mania: – To Kazio! Kazio!
Ojciec: – A to mu pilno! Dzwonek oberwie…
Siostrzyczka: – Pewnie już mu ktoś powiedział,
że dostałam nową lalkę?

NA PIERWSZYM PIĘTRZE
Pierwszy podwładny: – Przepraszam pana barona, jeśli zasilnie naciskam guziczek, ale ręka mi drży
na myśl, że stanę przed jego dostojnym obliczem…
Drugi podwładny: – Pan baron raczy przyjąć tyle
życzeń, ile się zmieści ziarenek maku w moim kapeluszu…
Lokaj: – Czy jaśnie pan każe wpuścić tych panów?
Baron: – Ty potrzebujesz ich nie wpuścić; tak
samo jak oni, powinszują mi książęta i hrabiowie,
chociaż w kantorze moim nie pracują jeszcze.

NA PARTERZE
Staruszek z bukietem: – W sercu mi dziwnie
dygocze…
Wnuczka: – Babcia czegoś niespokojna?
Babcia: – Czy ty nie słyszysz, że koło drzwi mysz
chrobocze?
Wnuczka: – Ej! babcia wie, że to nie mysz, tylko
pamfil z wczorajszej kabały.

„Biesiada Literacka” 1892
Służący warszawscy – stangreci
rys. Franciszek Kostrzewski

W SUTERENACH
Mąż: – Życzę ci, czarownico, żeby cię bez rok cały
nikt nie trącił!
Żona: – A ja tobie, rozbójniku, żeby ci włos z głowy nie spadł!
Gość: – Otwórzta sąsiedzi! Niech się i ja z wami
w Nowy rok pięknie zabawię.
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u nóg twoich me serce (chociaż zimne i egoistyczne),
ze drżeniem oczekując od ciebie wyroku, który stanowić będzie o moim życiu lub śmierci!!! (wiesz dobrze,
że w razie odmowy włos ci z głowy nie spadnie). Tak
postępując możesz być mniej więcej pewnym dobrego
rezultatu i pozyskania ręki panny, a jakie tam będzie
później wasze pożycie, to już mniejsza, gdy główny cel
osiągnięty, a ty, z cygarem hawańskim w ustach, po dobrej z kwiatkiem polędwicy, kpić sobie wówczas możesz z całego świata. Rozmowie przysłuchują się wyraźnie rozbawieni: obywatel Bolesław Kozarski i urzędnik
Wojciech Kwieciński.
Żądane są na spłacenie wierzytelności
Summy:
< 6,000 Rs. [rubli srebrnych] i 3,500 Rs. na Domy znacznej wartości w Warszawie. Wiadomość bliższa, bez pośrednictwa
osób trzecich, przy ulicy Chmielnej, Numer domu 1260c (nowy 5),
mieszkania Nr 10.

wa w Warszawie znajduje się w pałacu Kazimierowskim, przed gmachem Gabinetu Zoologicznego i również kwitnie teraz, a woń jego czuć aż nad Wisłą, mówi
rozentuzjazmowany profesor. Kątem oka dostrzegamy
właściciela domu, Seweryna Smolikowskiego, uczestnika powstania listopadowego, pułkownika inżynierii
[był głównym kierownikiem budowy żelaznego mostu
Kierbedzia – red.], niedawno przeszedł na wczesną
emeryturę i dokończył budowę kamienicy i hotelu zwanych «Smolikowszczyzną». Stoi w drzwiach, marszcząc
brwi, zatroskany o najmłodszego syna, także Seweryna (trochę już zapomnianego filozofa zajmującego się
Schopenhauerem i pesymizmem, który twierdził, że
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„Kurjer Warszawski” 1870

Pod piątką sześćdziesięcioletnia hrabina Ida
Chmielna 5
Mostowska z Hrabiów Günterów, pierwsza żona
Edwarda Mostowskiego herbu Dołęga, poddenerwowana pokazuje Teofili Zarzyckiej, utrzymującej
się z magla, niedoprasowaną na rogach powłoczkę.
Szwaczka, Kazimiera Poncewicz szeroko się do nas
uśmiecha, szybko mija nas Kazimierz Pollewicz, nauczyciel w męskim mieszanym Gimnazjum klasowym
przy ulicy Zielnej – śpieszy się do szkoły, a przez otwarte okno słychać dźwięki pianina, to Emmanuel Kania,
artysta muzyczny, który czasami z biegłością wielką
udziela się jako koncertujący pianista w arystokratycznych salonach i na „prywatnych zebraniach”, właśnie
komponuje Koncert na fortepian i orkiestrę e-moll. Pod
oknem stoją zasłuchani: Jan Klępiński, rządca domu,
Karol Kaczkowski, doktor medycyny, emerytka Katarzyna Pinko i Matylda Dąbrowska żyjąca z własnych
funduszów. Pięćdziesięcioletni,
a już wdowiec, Hieronim Krzyżanowski, Rzeczywisty Radca
Stanu i profesor prawa polskiego na Uniwersytecie Petersburskim, dyrektor warszawskiego
Wydziału Oświaty i Wyznań
opowiada Janowi Kinelowi,
urzędnikowi, jak w ogrodzie Botanicznym natknął się na oliwnika wąskolistnego (Elaeagnus
Angustifolia) niekiedy zwanego
wierzbą pachnącą. Oliwna woń
tego drzewa rozchodzi się niezmiernie, tak, że czuć ją w całych
alejach Ujazdowskich. Drugi
exemplarz tego pięknego drzeSłużący warszawscy – stróż
rys. Franciszek Kostrzewski

Pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Czy będziemy dziś jedli?

< Panna Flora „piękna, wesoła,” dama z nad Renu, od wczoraj już rozpoczęła ukazywać się warszawianom. Ludzie złośliwi
utrzymują, że dla kontrastu ta poważnych rozmiarów piękność
umyślnie wybrała do swojego towarzystwa nader szczupłego przedsiębiorcę, który zajmuje się urządzaniem tych przedstawień. Mówiono nam, iż p. Flora ma być obdarzoną wyśmienitym apetytem,
podobno nawet stosunkowo większym, aniżeliby to się należało
spodziewać na tak poważną postać, a jednak i ta okoliczność nie
pozwala uwzględnić zbyt wysokich cen, jakie są naznaczone na ten
spektakl. Cierpliwi doczekają zapewne cen zniżonych, jeśli już
nie do trzeciej części, to choć do połowy. Piękna Flora z nad Renu,
jest w rzeczywistości przystojną, o rysach wszakże powszednich,
jest wesołą, gdyż się wciąż uśmiecha, lecz aby dziś dopiero 22 lat
liczyła, jak o tym sama opowiada, pozwalamy sobie wątpić. Ruchy
tej damy odznaczają się ociężałością i raczej siedzieć wciąż,
aniżeli stać choćby pięć minut może. Wzrostem dochodzi średniego mężczyzny, lecz tuszą każdego napewno przewyższa.
Doprawdy kaprysy mody są co najmniej szczególne. Wczoraj
oglądaliśmy imbryczki do kawy i karafki do wody naśladujące
swoją pękatą formą piękną Florę.
< Ośmielona dobrym przyjęciem ze strony Publiczności
Warszawskiej, czuję się zniewoloną pobyt mój przedłużyć NIEODWOŁALNIE do Środy 18 b.m. [marzec]. Gdyby kto miał mieć do
mnie jaką pretensję pieniężną, zechce zgłosić się najdalej do
dnia wyżej oznaczonego, gdyż dnia 19 b.m. opuszczam niezwłocznie Warszawę.
Z szacunkiem, FLORA.
„Kurjer Warszawski” 1870

u podstaw każdej filozofii znajduje się idea absolutu,
bo dążenie do ideału na nim się opiera). Osiemnaście
lat później Seweryn junior przejmie po ojcu zarządzanie nieruchomościami, niewielki i niedrogi hotelik nazwie pompatycznie Grand Hotel „Garni” (działał w latach 1890-1944), dochód przeznaczy na zakup ksiąg
i dzieł sztuki oraz filantropię. W 1868 roku w kamienicy zamieszka student, Aleksander Głowacki, by jako
już Bolesław Prus, w Grand Hotel „Garni” stworzyć
swoje najsłynniejsze dzieło, Lalkę.
Gośćmi hoteliku przeważnie bywali obywatele
z prowincji, popularnością cieszył się też hotelowy pawilon restauracyjny wzniesiony według projektu Stefana Szyllera. W latach sześćdziesiątych XX wieku w ocalałym pawilonie schronienie znajdą malarze, racząc się
mocnymi trunkami będą próbować wzniecać kolorową
rewolucję. Po nich lokal zaanektują satyrycy, którzy do
1975 roku z kabaretem „Pod Egidą” będą tu śmiechem
podważać fundamenty totalitarnego systemu.
Mord przy ulicy Chmielnej
< Onegdaj, w niedzielę, władze śledcze ujawniły zuchwały
mord, popełniony w śródmieściu, w domu No 7 przy ul. Chmielnej. Dom
ten, łącznie z sąsiednim domem hotelem (Chmielna 5), od wielu lat
należał do Seweryna Smolikowskiego, prezesa stowarzyszenia „Samarytanin”, wychowanka szkoły Głównej, autora dzieł filozoficznych. W ostatnich latach Smolikowski zajmował mieszkanie 7-pokojowe na parterze,
w dormu swoim przy ul. Chmielnej No 7. W mieszkaniu tym Smolikowski
umieścił biuro „Samarytanina”, którego był założycielem, jak również
cenne zbiory artystyczne, w których się lubował.

Pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Czy będziemy dziś tańczyły? rys. Franciszek Kostrzewski

Od dłuższego już czasu, zwłaszcza od chwili okradzenia go na
znaczną sumę przez niewiadomych złoczyńców, Smolikowski nie trzymał
żadnej służby i nie dopuszczał nikogo do mieszkania, w którym przebywał zupełnie osamotniony.
W ubiegły piątek Smolikowski, który codziennie kilkakrotnie bywał
w swoim hotelu, nia przyszedł już do hotelu wieczorem, a i następnego
dnia nie pokazał się. Po południu zamieszkała w tymże domu siostra

Z albumu dawnych warszawskich typów ulicznych
rys. Józef Rapacki

Modna warszawianka – wiosna 1870

PAN JÓZEF
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Smolikowskiego, zaniepokojona tą nieobecnością
brata, usiłowała dostać się do mieszkania jego,
lecz bezskutecznie. Gdy wreszcie wezwano policję
i otworzono drzwi, okazało się, że Smolikowski
jest zamordowany: ciało jego znaleziono na podłodze, z zaciśniętym ręcznikiem na szyi, przykryte
kołdrą; nieład w mieszkaniu wskazywał, że mord
popełniono dla rabunku.
Dochodzenie prowadzi komisarz urzędu śledczego, p. Trzepiński.
„Kurjer Warszawski” 2 listopada 1920

Z albumu dawnych warszawskich typów ulicznych
rys. Józef Rapacki

Cały więc świat, a w nim wszystko cokolwiek istnieje, dąży do śmierci
i wszystko do celu tego zbliża się, pisał Smolikowski w Filozofii wyzwolenia. Przyczynek do dziejów pessymi-

zmu. Owo nieuchronne dążenie do śmierci nie chciało
ominąć Seweryna juniora, ten ekscentryczny filozof
skrzętnie ukrywał przed światem drugie, mroczne oblicze, które znacznie go do tego celu zbliżało – miał
bowiem słabość do ryzykownych znajomości, szczególnie do pań, które za opłatą udostępniały swoje ciało i w apartamencie na Chmielnej urządzał orgie z ich
udziałem. 29 października 1920 roku siedemdziesięcioletni Seweryn rozpocznie swoje ostatnie „figlarne
rendez vous” w towarzystwie trzech dam lekkich obyczajów. Panny potajemnie doproszą dwóch znajomych
żołnierzy, którzy schowają się w piwnicy, a w trakcie
seksualnych igraszek objawią się przed Sewerynem,
zaciskając mu na szyi pętlę zrobioną z ręcznika. Ofiara nie ma kosztowności, jedynie książki i starodruki,
ale te dla zbrodniarzy nie stanowią żadnej wartości.
Stawką życia dziwaka z Chmielnej jest śmieszna suma

kilkuset marek. Smolikowski nic innego
nie widzi we wszechświecie, jak tylko głęboką tęsknotę za zupełnym zniszczeniem
i zdaje się słyszeć wyraźny głos, przenikający wszystkie sfery niebieskie: Wyzwolenia! wyzwolenia! Śmierci dla naszego
życia! Wyzwolenie znajduje w ramionach
płatnej miłości, śmierć zaś przyniosą mu
chciwość i żądza zysku sprzedajnych
kobiet i ich pomocników. Ostatniemu
tchnieniu filozofa niemo towarzyszyły alegoryczne rzeźby, przedstawiające Żniwo,
Rybołówstwo, Myśliwstwo i Winobranie,
będące raczej symbolem życia niż umierania. Seweryn Smolikowski zamówił
je u rzeźbiarza Hipolita Marczewskiego
i kazał umieścić na frontonie Grand Hotelu „Garni”.
Dwa lata po śmierci Smolikowskiego, jego rodzeństwo, brat Paweł i dwie
siostry, zgodnie z życzeniem tragicznie
zmarłego, przekażą Muzeum i Bibliotece
Narodowej 35 tys. książek, zbiór atlasów
i map, bardzo dużo sztychów, obrazów
i innych muzealiów, w tym ryciny Leonarda da Vinci, Petera Paula Rubensa i Rembrandta.
< Dziś wylewają chodnik na ulicy Chmielnej, po lewej stronie od Nowego-Światu i w części po
prawej. Niektórzy obywatele własnym kosztem kazali
doprowadzać aż do ścian domów.
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„Kłosy” 1870

– Zagadkowa istota ten nasz pan Józef – woła gospodarz
– Gdzie tam; mówi bardzo zdrowo dopóki nie wpadnie na
pięknej kamienicy, do małżonki, po odwiedzinach na 3-m piętrze. poważniejsze kwestje, zaczep go co z historji, skoczy jak oparzo– Blady jak śmierć, ponury jak mruk, biedny, a przecież ma ny, oczy tryskają płomieniem, twarz w ogniu, głos huczy jak trąba
coś w sobie, co nie pozwala traktować go jak zwyczajnego że- powietrzna i dalibóg mówi znakomicie.
braka.
– Plunąć na wszystko, cóż historja? Pisana gadanina, albo
– Ale nie płaci komornego, moja kodrukowane bzdurstwa. Co nas mój drochana!
gi obchodzi taki dajmy na to Newton?
– Prawda, cóż robić, wielka święta
Niech go djabli z jego matematyką, paprawda, któżby jednak wytrzymał w tamiętam dobrze jego głupi binon, za który
kiej dziurze na strychu.
nie dostałem patentu z gimnazjum. Nie
– Zapewne, przynajmniej bielizny
znam ani jednej liczby, ani jednej formułnikt z góry nie pokradnie.
ki, a powiadam ci, ojciec zawsze używa
– Aż mię boki bolą ze śmiechu –
mnie do obrachunku z arendarzem. No,
mówiła Kasia do stróża. – Co ci za fiale koniec końcem, z czego żyje ten
glarz, ten pan Józef.
warjat… Józef? Czym się trudni?
– Nie może być, Panienka lubi widać
– I cóż?
figle.
– Próżne koszta.
– Wojciech by sam zaniósł się od
– Jak to?
śmiechu. Przychodzę, pan Józef ubrany
– Nie ma nic, daleko byłoby lepiej
w prześcieradło gada coś do siebie. Jak
pogodzić się. Co mu pan weźmiesz –
mnie zobaczył, krzyknął: Doskonale żeś
tak mówił poważny jegomość do kogoś
przyszła, potrzebuję właśnie kobiety.
z wierzycieli Józefa. Na to nadszedł słaSiądźno tutaj. Postawił krzesło, usadowił
wetny gospodarz.
mię, ułożył ręce, nakierował głowę, kazał
– Pan gospodarz, jeżeli się nie mylę.
W NOWYM MIESZKANIU:
mi być poważną, a sam zaczął mówić – Co u diaska tak tu zimno, czy nie palisz?
– Tak. Z kimże mam przyjemność.
wiersze, ale jakie romansowe, nazwał – Przeciwnie, cały dzień palę cygara! Może chciałbyś, żebym drzewo
– Jestem komornik, a ten o to pan,
mię najprzód piękną, potem okrutną, kupował także też?! – Ja na zbytki nie mam!
pan Jacenty, krezus miejscowy. Przyszlirys. Franciszek Kostrzewski śmy do pańskiego lokatora. Próżne zabiepanią serca, boginią, potem potworem;
rzucił się na kolana, zerwał się znowu
gi, co kto kiedy mógł zabrać poecie.
i kiedy porwał za nóż, krzyknęłam i byłabym uciekła, ale zatrzy– Poeta! – krzyknął gospodarz. — Dziś jeszcze wymówię mu
mał mię śmiejąc się:
komorne.
– Nie bój się, chciałem popróbować siły moich wierszy.
– Poeta! – krzyknęła Kasia – zbrodniarz, oświadczał mi się
– I… i… pocałował mię.
najwyraźniej, i ja głupia darmo prałam mu koszule.
– Wyborny chłopczyna, ale kto to taki?
– Poeta! – ryknął stróż – niech płaci, darmo usługiwać mu
– Dziwoląg! Półgłówek – mówiło do siebie dwóch młodych nie będę.
ludzi schodząc ze schodów. – Dowodzi mi, jak na dłoni, że prze– Poeta – szepnął wierzyciel, machnął ręką i ze zwieszoną
szłość to jak kamienna płyta o niestartym napisie, a przyszłość głową powlókł się ku bramie.
„Kurjer warszawski” 1870
siatka... z mgły co się za promieniem światła prawdy rozpłynie.
– Ej, czy on czasem nie ma ćwieka we łbie – przerwał drugi.

Fig.1. Suknia z ogonem, atłasowa, koloru złotawego, ubrana u dołu falbaną, przykrytą częściowo przez drugą falbanę szerszą, z koronkowym
nagłówkiem. Fartuszek z bocznemi baskinami, ponad którymi wznosi
się puff z tyłu; baskiny te obszyte są wąską falbanką, mającą nagłówek
z czarnej koronki. Stanik wysoki, przystrojony jest koronką, rękawy zaś
u ręki czarną koronkową falbanką. Kapelusz czarny aksamitny, zdobi
z przodu wieniec tiulowy z koronki i na boku wielka biała róża.
Fig.2. Suknia codzienna z szarej tafty, przybrana aksamitem fioletowym
i przystrojona naszyciem w kształcie wstęgi od wierzchołka stanika, aż
do samego dołu sukni. Rękawy szerokie, otwarte i ostro zakończone,
ubrane są koronką w rodzaju tym, jak suknia.
Fig.3. Suknia z ogonem, z atłasu koloru Dahlia. Baskina stanika, spadająca
z przodu w kształcie kwadratu i mająca odpowiedne wydłużenie z tyłu,

chodnik ten

„Kurjer Warszawski” 28 maja 1870

Pod szóstką w dość nieciekawej
kamienicy mieszka rodzina Braunów
(dopiero w 1938 roku powstanie tu okazały budynek
zaprojektowany przez Henryka Stifelmana na zlecenie Szymona Arendarza, właściciela fabryki guzików,
klamer i wszelkich wyrobów galanteryjnych na Nalewkach 2a, po wojnie zaś z Chmielnej 3 pod szóstkę przeprowadzi się słynna szewska firma Kielmanów), widzimy krzątających się po podwórku Annę, właścicielkę
domu i Józefa Brauna, byłego urzędnika, Adama zaś,
żyjącego z własnych funduszów, dzisiaj nie ma w domu.
Zauważymy też obywatela Stanisława Szupieniewicza
i Maryję Miedwiediew, wdowę po pułkowniku, obok
nich stoi Julijan Zwierzchowski, jeden ze znaczniej-

Chmielna 6

„Kurjer Warszawski” 1870

obszytą jest aksamitem tegoż koloru, co suknia;obszycie to ugarnirowanejest szeroką koronką. Ranwersy aksamitne, są po części przykryte
przez czarną koronkę. Rękawy swobodne, obszyte na końcach falbanką,
przybrane są koronką i aksamitem w rodzaju takim, jak stanik. Ubranie głowy stanowią: kokarda atłasowa koloru Dahlia i czarne koronkowe puffy.
Fig.4. Strój wieczorny z zielonej gazy Chambery. Spódnica dolna, przystrojona całkowicie rulkami z zielonego atłasu, ułożoneuii prosto z góry
do dołu; obszyte są one po każdej stronie białą koronką; spódnica górna
podniesiona w górę i spięta po bokach pękami róż. Falbany obu spódnic,
mają nagłówek z koronki blonde. Stanik wycięty, przyozdobiony jest
w wierzchniej swej części koronką marszczoną i przepinany różami; brzegi paska obszyte są także koronką. Ubranie na głowę, stanowi pletnia
uwita z róż.

szych warszawskich zegarmistrzów, który niedawno
na Chmielną przeniósł się z Królewskiej, z przyzwyczajenia spogląda na ozdobny złoty zegarek, który nabył
po preferencyjnej cenie od swojego starego znajomego z Genewy, listopadowego powstańca, Antoniego
Pateka. Kątem oka dostrzeżemy Brygidę Telczyńską,
szczęśliwą posiadaczkę krowy, z której czerpie dochody, Michalinę Strzemińską utrzymującą z własnych funduszów i majstra tapicerskiego, Konstantego
Golonowskiego. Majster szewski,
Antoni Bąbczyński z trzewikami
w ręku spieszy się do wiecznie
zapracowanej akuszerki Katarzyny Glegulskiej, której już
wczoraj obiecał donieść buciki
z nowymi zelówkami. Seweryn
Brandel, jeden z założycieli Filharmonii Warszawskiej, wychwala urzędnikowi Teodorowi
Guzowskiemu koncert pana
Ernesta Koeniga, który odbył
się w sali Resursy Obywatelskiej
przy Krakowskim Przedmieściu
64, mówi, że poza fatałaszkami
w postaci Walca Straussa, wykonano rzecz poważną: Symfonię
Z albumu dawnych warszawskich typów ulicznych
rys. Józef Rapacki

22

23
Gatunek I: Łobuz warszawski

Gatunek IV: Łobuz warszawski literacki

Gatunek II: Łobuz warszawski kawiarniany

Gatunek III: Łobuz warszawski salonowy

szkocką Mendelssohna pod dyrekcją Adama Münchheimera, najpiękniejszy
utwór tego kompozytora – mówi rozpłomieniony Brandel – będący płodem
natchnienia, rozumu i nauki, mimowolnie zmusza on słuchacza do poważnego
słuchania, do zastanowienia się, do myślenia. Trzeba wiedzieć, że drugiego
tak dobrego oboisty jak pan Koenig chyba ze świecą przyszłoby szukać. Instrument to bardzo trudny i ciężki do grania, a pan Koenig tak nim włada
swobodnie, takie ma śliczne zadęcie, taki oddech długi, tak wybornie uwydatnia piano, że chyba ktoś bardzo wymagający, mógłby zarzucić grze jego
brak „staccato”, stanowiącego wcale ważny efekt na grze obojowej, a marsz
z „Tannhausera” koncert zakończył – przerywa swój wywód Brandel i przeciera czoło husteczką. Nieopodal stoi Teofila Czermińska, utrzymująca się
z własnych funduszów, nie podziela gustów Seweryna Brandla, jeszcze dzisiaj
wieczorem wybiera się na Długą do „Eldorado”, by rozbawić się na koncercie
Komicznych Paryskich Śpiewaków. Już na koniec naszej wizyty zatrzymuje nas
Wilhelmina Krzemińska i wręcza piękną czerwoną różę pochodzącą z jej fabryki kwiatów sztucznych, trzeba kilku minut żebyśmy się zorientowali, że nie
jest prawdziwa.
GABINET MAGNETYCZNY
< jasno-widzącej Hersylji, otwartym jest codziennie od 12-ej do 5-ej popołudniu.
Doktor Campanille (małżonek jasno-widzącej) zaangażował obecnie tłumacza dla osób
pragnących porozumiewać się z jasno-widzącą w językach: polskim, ruskim i niemieckim.
Pani Hersylja zaś mówi po francusku, po włosku i hiszpańsku.

rys. Franciszek Kostrzewski

„Kurjer Warszawski’ 1870

Gatunek V: Łobuz warszawski zagraniczny

Siódemkę, należącą do Marji Fiorentiny, identyczną kaChmielna 7
mienicę, jak tę przylegającą do niej pod piątką, upodobali
sobie urzędnicy. Jako pierwszego spotykamy Jana Martyńskiego, który na
widok krzywiącego się z bólu Stanisława Oksińskiego ze współczuciem
kiwa głową i mówi do nas: – Znowu ząb! Oksiński mruga potakująco oczami. – Jego dentysta – ponownie zwraca się do nas Martyński – niejaki
Dowgwiłło wyjechał na trzy miesiące zagranicę. Mówię mu, by poszedł do
Dentysty Elsnera, tu niedaleko przy Świętokrzyskiej 3, w drugim domu od
Nowego Światu, tuż za cukiernią Semadeniego, przyjmuje takich cierpiących jak on codziennie od dziesiątej rano do piątej po południu, ale on się
uparł czekać i cierpieć.
Tuż obok Teodor Guzowski, urzędnik, namawia z przejęciem swojego
kompana Tomasza Malinowskiego, by wybrał się razem z nim we czwartek,

Cykliści na Polu Mokotowskim, rys. Włodzimierz Zamarajew, koniec XIX w.

dnia 1 października, na Plac Ujazdowski, gdzie szybkobiegacz Bronisław Chrzanowski biegać będzie w przestrzeni dwunastu wiorst [ok. 12 km – red.] w przeciągu
minut trzydzieści sześć.
Naszą uwagę przykuwa zamyślony, jakby nieobecny,
Hieronim Krzyżanowski, prawnik, radca stanu i członek
Senatu, urodzi się w 1819 w Kołombrodzie koło Białej
Podlaskiej, studia rozpocznie na Uniwersytecie Petersburskim, gdzie będzie później nauczał. Do Warszawy
przyjeżdża w połowie XIX wieku, obejmie stanowisko
dyrektora wydziału wyznań i od razu zacznie prowadzić
zajęcia z prawa cywilnego na uniwersytecie, w 1865
zostanie mianowany profesorem prawa kanonicznego
w Szkole Głównej Warszawskiej, ale z powodu wyboru
na członka IX Departamentu Rządzącego Senatu zajęć
nigdy nie podejmie, umrze w 1875 w Wiesbaden; dwa
lata po śmierci profesora prawa kanonicznego urodzi
się jego wnuk, Jan Hieronim Hempel, późniejszy filozof,
działacz ruchu robotniczego i teoretyk spółdzielczości,
który w przeciwieństwie do dziadka, stanie się wrogiem chrześcijaństwa, komunistą wielokrotnie aresztowanym przez sanację, nie przeszkodzi to, by w roku
1937 w kolebce wymarzonego komunizmu – Rosji

Byliśmy w tych dniach w fabryce powozów pana Romanowskiego przy ulicy Erywańskiej obok gmachu Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego. W fabryce tej wyrabiają się także welocipedy i odbywają się lekcje jazdy, na tych nowych wierzchowcach. Kilkanaście
osób krążyło po podwórzu z większą lub niniejszą szybkością
i wprawą, stosownie do czasu trwania nauki i zdolności indywidualnych. Widzieliśmy bowiem takich, którzy po 6-ciu lekcjach
wcale zręcznie jeździli na wielkich już nawet welocipedach, są
jednak i tacy, którzy po lO-ciu lekcjach jeszcze tylko tupią nogami po ziemi, i skoro jedną nogę postąwią na pedale druga na niego
nie może już trafić. Kilka szczególniej ćwiczeń wykonanych przez
najzręczniejszych welocipedzistów zwraca uwagę przypatrujących się osób. Tak naprzykład pomiędzy innymi jeden z jeźdźców
biegnie obok welocipedu tak wysokiego, że siada się na niego po
krześle, i wskakuje nań w biegu, inny go popędza i również wskakuje, tak, że obaj jadą umieszczeni na wąziuchnym siodełku. Widzieliśmy też jeżdżących po amazońsku, to jest na jedną stronę
i obracających koło jedną tylko nogą. Wiele osób przechodzących
przez ulicę zatrzymuje się przed bramą fabryki, podziwiając
zręczność uczących się nowej jazdy.
„Kurjer Warszawski” 1870

Sowieckiej, stracono go jako zdrajcę i kontrrewolucjonistę. Po chwili widzimy, jak pan Hieronim odwraca się
w kierunku Stanisława Ichnatowicza, byłego urzędnika,
i mówi: – Już jakiś czas się zastanawiam dlaczego biuro
komisjonerów [pośredników - red.] nie zwróciło uwagi
na jedną wielką niedogodność, wynikającą z przyjęcia na posłańców przeważnej liczby starozakonnych.
W sobotę bowiem i święta Starozakonne, niepodobna
jest prawie spotkać komisjonera. Sądzimy, że zaradzić
tej niedogodności bardzo łatwo, przez urządzenie zastępstwa, gdyż komisjonierzy coraz więcej znajdują
zajęcia, a publiczność na tem świętowaniu szwankować nie powinna.

Pokój umeblowany
< ze wszystkimi wygodami do najęcia zaraz lub od 8-go
kwietnia. Paletociki zimowe, koszule damskie nowe i mufki
z kołnierzykami do zbycia za niską cenę. Wiadomość przy ulicy
Chmielnej Nr 8, mieszkania Nr 5.
„Kurjer Warszawski’ 1870

Przed kamienicą Simmlera pod
ósemką stoi zasmucony Franciszek Rozmanith, były kupiec. Pan Franciszek jest z pochodzenia
Węgrem, jego przodkowie do Polski przybyli w XVI wieku. Urodzony w Krakowie, ale swoje losy zwiąże z Warszawą. Wraz z żoną Heleną z Zimmermannów prowadzili sklep win i korzeni kolonialnych w Hotelu Polskim
przy ul. Długiej 29. I choć czystość krwi jego, „prawdziwi Polacy” mogliby zanegować, to jego patriotyzmu już
nikt nie może podważyć. W 1861 roku za zamknięcie
sklepu w rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki carskie
władze ukarały go grzywną, a w powstaniu styczniowym został naczelnikiem wydziału w organizacji miasta
Warszawy. W jego sklepie umieszczono jedną z głównych placówek Ekspedytury Rządu Narodowego. 30
września 1863 r. ober-policmajster Warszawy generał
Leon Lewszyn donosił: Na rozkaz gen.-adiutanta hr
Berga aresztowani zeszłej nocy: kupiec Franciszek Rozmanith i brat ostatniego Antoni zostali osadzeni w X
Pawilonie Cytadeli w celu przekazania ich do dyspozycji Tymczasowej Komisji Wojenno-Śledczej i dodajmy,
został skazany na trzy miesiące więzienia w twierdzy W ogrodzie Saskim, rys. Józef Ejsmond, 1885
i trzy lata dozoru policyjnego. Więzienie zamieniono
Franciszkowi na zsyłkę, w styczniu 1864 roku zostanie wschodniej. Do kraju uda mu się wrócić w 1869 roku,
wywieziony do gubernii kazańskiej. Do Polski powróci w Rakowicach pod Krakowem założy fabrykę cykorii
po pięciu latach. Nigdy nie odzyska dawnego rewolu- i dorobi się majątku. Odejdzie z tego świata w roku
cyjnego wigoru, spróbuje jeszcze swoich sił 1905.
Do Franciszka Rozmanitha podchodzi utrzymująca
w interesach i założy Towarzystwo
Zaliczkowo-Wkładowe, ale gdy się z własnych funduszów Zofia Balińska, córka lekarza
w wyniku nieuczciwości pożyczko- i chemika Jędrzeja Śniadeckiego i wdowa po Michale,
biorców zbankrutuje, zdecyduje historyku, pisarzu, publicyście i działaczu oświatowym,
się na krok ostateczny – piątego próbuje dobrym słowem go rozruszać, wtórują jej dwie
kwietnia 1878 popełni samo- córki: Julia i Maria, po mężu Garbowska. Zofia każde
bójstwo. Jego młodszy brat, lato spędza w majątku teścia, historyka Ignacego BalińAntoni, również zaangażowa- skiego, w pałacu w Jaszunach, odległego o trzydzieści
ny w powstańczą działalność, kilometrów od Wilna, jednego z ważnych ośrodków
po aresztowaniu będzie tor- XIX-wiecznej myśli polskiej, goszczącego Adama Micturowany i skazany wyrokiem kiewicza, poetę Antoniego Edwarda Odyńca, profesora,
Sądu Wojenno-Polowego na rektora Szkoły Głównej Warszawskiej Józefa Mianowśmierć przez powieszenie, na- skiego czy księdza Stanisława Jundziłła, przyrodnika
miestnik Królestwa Polskiego, i pamiętnikarza. Jednak Jaszuny przyszłość zapamięta
Fiodor Berg, zamieni zaledwie jako miejsce pierwszej nieszczęśliwej i nieodwzajemdwudziestotrzyletniemu Anto- nionej miłości wówczas czternastoletniego Juliusza
niemu karę śmierci na dwa- Słowackiego do pięknej, inteligentnej, a zarazem sześć
dzieścia lat robót katorżni- lat starszej od wieszcza femme fatale, Ludwiki Śniadecczych w kopalniach Syberii kiej, siotry Zofii. W sukurs paniom Balińskim przychoZ albumu dawnych warszawskich typów ulicznych
Chmielna 8
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dzi Julija Ornowska, emerytka, ona też bierze za rękę
pana Franciszka, chcąc mu w ten sposób wlać trochę
otuchy do serca.
Do nas przybliża się Wincenty Sznage, officjalista
prywatny, ale widząc śpieszącego się księcia Leona Sapiehę, odwraca się i rusza za nim dziarskim krokiem.
Z uwagą przypatrują się nam skromnie ubrane
siostry, panny Aniela i Franciszka Jarmundówne (starsza, ponad osiemdziesięcioletnia Aniela z owiniętym
wokół szyi męskim wielobarwnym krawatem z muślinu i siedemdziesięciotrzyletnia Franciszka z ulubioną
książką w dłoni – Czerwone i czarne Stendhala), które wraz z młodszym bratem Stanisławem (powstańcem styczniowym, komisarzem Rządu Narodowego na Galicję Wschodnią i zesłańcem syberyjskim),
już w 1848 roku (Wiosna Ludów) zostały porwane
przez rewolucję; przyjaciółki Narcyzy Żmichowskiej,
dzięki której znalazły się w grupie onegdaj bardzo
kontrowersyjnych Entuzjastek, wyemancypowanych
i wszechstronnie wykształconych kobiet utrzymujących się z własnej pracy i nieakceptujących szowinistycznego świata mężczyzn – szokując sposobem bycia i głoszonymi hasłami (paliły cygara i ubierały się
„nietypowo” – z tym głównie identyfikowano emancypantki, nawet Eliza Orzeszkowa dała się nabrać na
ten przecież czysto prowokacyjny zewnętrzny sztafaż
i pisała – na dźwięk wyrazu: emancypacja kobiet,
przed oczami niektórych ludzi przesuwają się niemiłe, często śmieszne, niekiedy bardzo smutne obrazy.
Oto na przykład w pokoju napełnionym gęstą mgłą
tytoniowego dymu, w wyzywającej postawie, z cygarem lub fajką w ręku, a w ustach z głośnym śmiechem
bluźniącym najświętszym w świecie rzeczom, spoczywa kobieta lwica. Wkoło niej atmosfera kordegardy,
w słowach jej cynizm Parnych i Diderotów, w ruchach
jej bezporządek wcielony, a jednak kobieta ta podnosi
z dumą głowę i mówi: jestem emancypowaną!
Entuzjastki nie uznawały małżeństwa z rozsądku
– za dyshonor uważały bycie tylko żoną, w małżeństwie bez miłości widziały jedynie poniżenie, gardziły zarówno rozanielonymi salonowymi „lalkami”, jak
i szczycącymi się niezależnością, lecz wciąż przecież
uzależnionymi od męskiego ego, rozflirtowanymi
„zalotnicami”; głosiły hasła potrzeby kształcenia kobiet – wówczas powszechnie uważano, że gruntowna
edukacja jest kobietom niepotrzebna, wystarczy im
umiejętność pisania i czytania, podstawy matematyki i ogólne wiadomości o świecie, znajomość fizyki,
chemii czy prawa są zbędne, a fizjologia i anatomia,
jako powód zgorszenia, mogą nawet zaszkodzić; Entuzjastki miały niestety licznych wrogów wśród samych
kobiet, Sabina Grzegorzewska, zamożna arystokratka
i drugorzędna pisarka połowy XIX stulecia, prowadzą-

ca w Warszawie salon literacki, głosiła kuriozalny, ale
dość rozpowszechniony pogląd w łonie niewieścim:
kobieta pragnąca rozszerzyć swoje działanie poza obręb własnego domu, mieszająca się do spraw publicznych jest niemiłą i nader niebezpieczną płci anomalią;
mimo tak nieprzychylnych ocen, Entuzjastki niestrudzenie upowszechniały idee demokratyczne, z pasją
rzucały się w wir pracy społecznej i działały w ruchach
narodowowyzwoleńczych, często też bywały aresztowane i więzione za swoje przekonania).
Z daleka widzimy, jak wzburzony Marceli Czarnocki, właściciel domu, pokazuje Eustachemu Garbowskiemu, urzędnikowi, i Maryji Siemońskiej, będącej na własnym utrzymaniu, stertę śmierdzących
śmieci, którą ktoś porzucił w kącie podwórka.

„Kurjer Warszawski” 1870

Spod dziewiątki wychodzi Antonina Saja,
Chmielna 9
oburącz trzyma zawinięty w szary papier olbrzymi pakunek – to nakrochmalona i wymaglowana
pościel, którą śpieszy się oddać klientowi, na jej widok
dystyngowana Wanda Bielska, utrzymująca się z własnych funduszów, podnosi rękę i wykrzykuje: „Tosiu!
Tosiu! A moje skończyłaś?!”
Na podwórku pojawia się zmęczona, z widocznymi
sińcami pod oczami, dyplomowana akuszerka Anna
Lampe, absolwentka Szkoły Akuszerek przy Akademii Medyko-Chirurgicznej mieszczącej się w Pałacu
Staszica, właśnie wraca z wielogodzinnego odbioru
ciężkiego porodu (zgodnie z zaleceniami warszawska
akuszerka powinna być zdrowa, czerstwa, silna i mieć
dobrze ukształcone ciało, a zwłaszcza ręce; nadto musi
być wolną od wszelkich wad fizycznych i chorobliwych
wpływów. […] Nie powinna mieć cuchnącego oddechu, żadnych wysypek po ciele, a tym bardziej złośliwych owrzodzeń, np. świerzbowatych, wenerycznych
itp. […] Do przymiotów serca akuszerce pożądanych
należą: sumienność, litość bez trwożliwości i rozczulenia, pewna odwaga i wytrwałość bez zuchwałej śmiałości, skromność, przyzwoitość w zachowaniu milczenia, a nade wszystko bezinteresowność. Akuszerka
niekoniecznie potrzebuje być zamężną, panny jednak
mniej wzbudzają zaufania. Powołanie zatem akuszerek więcej się zgadza ze stanem zamężnym, a najlepiej odpowiada stanowi wdów młodych. Na koniec
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akuszerki powinny w każdym względzie mieć dobre
obyczaje i strzec się niewstrzemięźliwości, zwłaszcza
w napojach, do czego nieraz ponętną miewają sposobność. Zatem rzec by można, że warszawska dyplomowana akuszerka zbliżała się do ideału kobiety).
Kobieta od której Anna Lampe poród odbiera jest
pokątną handlarką uliczną, samotnie zamieszkałą
w suterenie przy Złotej – zapleśniałej izbie, w której z każdego kąta wypełza niewyobrażalna bieda.
Akuszerka wezwana do niewiasty brzemiennej lub
rodzącej, jakiego bądź stanu i wyznania, w każdej
chwili w dzień czy w nocy, oraz bez
względu na to, czy może oczekiwać
znaczniejszego wynagrodzenia lub
nie, powinna natychmiast do niej
pospieszyć, mówi „Instrukcja dla
akuszerek” z roku 1838. Anna Lampe była tu już wcześniej, wezwana
przez kobietę w trzecim miesiącu
ciąży – pomna jednak Artykułu
321 Kodexu Karnego, nie uległa
jej błaganiom o spędzenie płodu
(Kto za wiedzą lub zezwoleniem
kobiety ciężarnej zrządził spędzenie płodu […] ten podług artykułu
132 księgi 1, za występek stając się
odpowiedzialnym, karę zamknięcia
w domu poprawy od roku do trzech
Bank Polski – 1 rubel srebrem z 1864

lat poniesie). Prawie pół roku później stoi nad półprzytomną samotną matką (W razie dania pomocy
osobie niezamężnej, akuszerka wystrzegać się ma
wszelkiego badania względem ojca dziecięcia, tym
bardziej nie powinna rozgłaszać o takowym zdarzeniu), trzymając na rękach martwe niemowlę – „Nie
żyje”, mówi przez łzy. „Dzięki Bogu” – słyszy wyszeptaną z ulgą odpowiedź. Anna Lampe kropi maleństwo
wodą, prawym kciukiem dotyka jego główki, ust i serca. „W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego” (Jeżeli życie nowonarodzonego dziecka zagrożone jest niebezpieczeństwem, a osoby duchownej w prędkim czasie
mieć nie można, wówczas akuszerka obowiązaną jest
ochrzcić z wody dziecię, jeżeli jest z matki chrześcijanki urodzone).
Akuszerka z zaciśniętymi ustami idzie do domu, za
nią w milczeniu podąża, żyjący z dywidend od kapitału, zatroskany Bernard Lampe.
Z sympatią nam się przygląda mistrz krawiecki
Ignacy Kantz, może myśli, że zadysponujemy u niego
smoking. Obywatel Eugeniusz Olszewski, sędzia pokoju w Garwolinie (na Chmielną przeniósł się niedawno z Żelaznej), taksuje nas wzrokiem i, pokazując nas
palcem obywatelowi ziemskiemu Hipolitowi Stojewskiemu, właścicielowi domu, ze zdziwieniem wzrusza
ramionami. Stojowski, oficer wojsk polskich i sędzia
pokoju, jest świeżo upieczonym warszawiakiem – dziedzic Krasocina w świętokrzyskiem, gdzie z powodzeniem gospodarzył przez lat dwadzieścia, na wysepce
pośrodku niewielkiego stawu wybudował „nepomunkę”, kapliczkę popularnego w okolicy świętego Jana
Nepomucena, ufundował też kościół parafialny pod wezwaniem świętej Doroty i świętej Tekli według projektu
Aleksandra Dunina-Borkowskiego i posadził lipy, które
po ponad stupięćdziesięciu latach służenia parafianom
każe barbarzyńsko wyciąć w pień niepomny na historię
i protesty swoich „owieczek” „nowoczesny” proboszcz,
zwolennik modnego „minimalizmu” czyli równo przyciętych cisów; Stojowski w 1870 sprzedał gospodarstwo i wraz z żoną Karoliną z Lemańskich przeniósł się
do stolicy, w 1881 nasz sześćdziesięcioośmioletni obywatel ziemski odejdzie z tego świata i zostanie pochowany z honorami na Cmentarzu Powązkowskim.
Kątem oka dostrzegamy Hipolita Mierzejewskiego, praktykanta w kancelarii adwokackiej i studenta
Jana Kurellę, którzy na prośbę majstra szewskiego Józefa Priesnitza o konsylium, spoglądają na dużą metalową płytę z wymalowaną reklamą szewskich usług,
obaj z uznaniem wyrażają się o projekcie. Franciszek
Kostrzewski w Pamiętnikach wspomina warszawskiego
szewca, który dwiedziawszy się, że jest on malarzem,
przyszedł z propozycją, by początkujący artysta ładny
szyld wymalował, a on w zamian zrobi mu parę butów.
Z nieudanym zapałem wziąłem się do pracy, zanoto-
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wał Kostrzewski, i za dni kilka namalowałem zgrabniutki but mocno świecący, cień rzucony od buta na
podłodze i bliki ostre na skórze, dość dobrze naśladowały naturę. Pan majster jednak kazał mi światła
zamalować na czarno, utrzymywał bowiem, że on robi
buty całe czarne a nie z białymi plamkami.
Reklamie sceptycznie przygląda się Władysław
Gruszecki, herbu Lubicz, prawnik i ekonomista, radca
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, podporucznik
1 pułku ułanów w Powstaniu Listopadowym, będąc
członkiem Towarzystwa Rolniczego w 1858 roku wygotował projekt mający na celu przeprowadzenie stanowczej i pożądanej reformy uwłaszczenia chłopów,
sześć lat później zdąży jeszcze wprowadzić ją we wsi
Łukowce, której był właścicielem, wkrótce umrze
w swoim rodowym dworze w Gruszce Dużej na lubelszczyźnie.
Bernard Guziakowski, czeladnik szewski, z otwartymi ustami przygląda się roześmianej Maryji Gutowskiej (utrzymującej się z własnych funduszów),
zasłaniającej sobie twarz trzema czarnymi strusimi
piórami, które nabyła po bardzo przystępnych cenach
w magazynie kapeluszy Teodora Wejgta na rogu Królewskiej i Krakowskiego Przedmieścia. Augusta Scheleng, egzaltowana bona, lubiąca wtrącać do rozmowy
obce słowa, klaszcze w dłonie: Das ist Wunderbar! –
wykrzykuje. – Incroyable, n’est-ce pas?

Jan Laskowski, urzędnik, trzymając w dłoni
szczoteczkę do zębów,
pokazuje swojemu starszemu koledze, emerytowanemu urzędnikowi
Wiktorowi Kudelskiemu,
srebrną tabakierę z delikatną,
20 kopiejek z 1870
ale precyzyjną miniaturową płakorzeźbą orła w koronie i jeszcze mniejszym biało-czerwonym emaliowanym gmerku na wieczku. Widzi pan
– tłumaczy zdumionemu Kudelskiemu – tytoń w różnych już dotychczas formach używany, zyskał jeszcze
jedną, która wszakże wątpię, by się rozpowszechnić
zdołała kiedykolwiek w tym stopniu, jak palenie cygar
papierosów i fajek, zażywanie tabaki lub tak zwanej
prymki. To zupełna nowość, która się w Ameryce urodziła i nazywa się „dipping”, znaczy nurzanie. Polega
na tym, by maluczką szczoteczkę od zębów – pokazuje szczoteczkę – zanurzać w tabakierce – obsypuje ją
tabaką i wsadza sobie do ust – i pocierać nią potem
po dziąsłach i zębach! Powabna ta operacja dopełnia
się w salonie wśród rozmowy, dla dodania animuszu,
coś tak niby niuch tabaki – mówi niewyraźnie, poczym
zaczyna strasznie kichać i pluć. Kudelski macha ręką,
„amerykańska nowość”, mruczy pod nosem i kieruje
się do swojego mieszkania.

DOROŻKI

ULICZNIK

< 2 SKLEPY z mieszkaniami nowo-wyrestaurowanymi
przy ulicy róg Chmielnej i Nowego Światu Nr 29 nowy, do wynajęcia każdego czasu. Tamże są do zbycia: Futra z 2-ch okien
i Drzwi z oknami, Drzwiami i Okiennicami i Tambor, to wszystko
zupełnie nowe. Wiadom ość na miejscu.
„Kurjer Codzienny” 1870

Pod dziesiątką wpadamy na właściciela kamienicy, hrabiego Jana Jundziła herbu
Łabędź z Iwaczewicz pod Kosowem, kolegę Kraszewskiego, zamiłowanego w książkach gawędziarza, który
opowie nam o przyjacielu swoim, zupełnie dziś zapomnianym powieściopisarzu, Placydzie Jankowskim,
księdzu unickim, który nie wyrzekł się unii, «piszącym
brudne humoreski pod pseudonimem Johna of Dycalp», był bowiem zapalonym anglofilem i prekursorem obrazków przedstawiających Żydów w polskiej
literaturze. Hrabia skinie znacząco głową w naszym
kierunku i uraczy nas jedną z dykteryjek Johna of Dycalp: Pan po odbyciu przedślubnej spowiedzi, zwierzył
się za powrotem do domu swojemu przyjacielowi, że
ma niejaką wątpliwość względem swej spowiedzi: bo
mu ksiądz tak dobrze jak żadnej nie naznaczył pokuty.
– Ale mówiłeś mu, że się żenisz?
– Wiedział o tym.
– No, to widać dlatego i nie naznaczył ci innej
pokuty!
Przysłuchujący się opowieści Józef Jaworski, konduktor drogi żelaznej, zaśmieje się głośno.
Odwracamy głowy w kierunku skąd dochodzi
podniesiony głos Stefana Jundziła, młodziutkiego
dwudziestodwuletniego syna Jana, rozgorączkowanego jeszcze studenta, który przekonuje starszego
o dziewięć lat brata Witolda, o zbliżaniu się czasów
wojen, dyktatu wojska i policji; Witold klepie pobłażliwie brata po plecach: W „Le Gaulois ” piszą, że na
kuli ziemskiej, według wiarygodnej statystyki, żyje 61
milionów dziewic i 50 milionów kawalerów. Żandarmów zaś, ma być w ogóle tylko 4 miliony – ironizuje.
W pobliżu braci, Maryja Gronwalska (utrzymującą
się z własnych funduszów) opowiada – starannie przytym układa każde słowo w ustach – Ludwikowi Majerowi, obywatelowi i troszkę znudzonemu Zygmuntowi
Oraczewskiemu, zecerowi sztuki drukarskiej, swoją
przygodę sprzed kilku dni: Roztargnienie i pośpiech
mogą dać powód do zabawnych niekiedy zdarzeń,
mówi, kładąc szczególny nacisk na samogłoskę „o”.
W tych dniach, jadąc koleją żelazną w towarzystwie
złożonym z kilku mężczyzn i kobiet, wysiedliśmy
w całym komplecie i pośpieszyliśmy do bufetu jednej z mniejszych stacji, aby korzystając z kilku minut
czasu pokrzepić siły na dalszą drogę, poczym wszyscy
zapłaciwszy co od kogo przypadło, powróciliśmy na
miejsca. Po chwili spostrzegłam, że straciłam port-
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Chmielna 10

Przed teatrem

Na Nalewkach

Od kilku lat dorożki warszawskie uległy zupełnej zmianie.
Zamiast dawnych brudnych obdartych niby powozów, mamy
obecnie bardzo porządne, a nawet eleganckie faetony. Pytanie jednak czy ta zmiana dogodną jest dla publiczności. Pod
względem estetycznym postęp w tym razie jest niewątpliwym, ale co do wygody publiczności to zupełnie inaczej ma
się rzecz! Obecnie budują się dorożki w kształcie faetonów
na 2 osoby z małą ławeczką na przodzie do oparcia nóg.
Ławeczka ta daje się podnosić i służyć ma za siedzenie dla
2 osób, jest to jednak tak niewygodne siedzenie, że lepiej iść
piechotą choćby bardzo daleko, niż jechać na owej ławeczce
siedząc zgięty w 18-stkę. Dawniejsze dorożki miały kształt
powozów i w lepszych z nich mogły się pomieścić wygodnie
4-ry osoby, teraz im piękniejsza dorożka, tem większe niepodobieństwo zmieszczenia w niej więcej nad 2 osoby. Do
wiezienia jednej lub dwóch osób, nie potrzeba przecież aż
dwóch koni? Widoczną jest potrzeba dorożek parokonnych
na 4 osoby i jednokonnych na 2 osoby. Wszystkie obecnie
kursujące dorożki są parokonne na 2 osoby. Właściciele dorożek powinniby zwrócić uwagę na tę niedogodność i zaradzić
jej przy budowaniu nowych powozów. Co do dorożek jednokonnych, zjawiły się one parę lat temu, wraz ze wszystkiemi urządzeniami zagranicznemi jak chorągiewkami zegarami itp. Upadło jednak to przedsiębiorstwo, z powodu braku
najważniejszego przymiotu: rzetelności woźniców, a może
i za wysokich cokolwiek cen w porównaniu z parokonnymi
dorożkami. Wartoby nie poprzestawać na tej niepomyślnej
próbie i przedsięwziąć drugą, która lepiejby zapewne już wypadła, taka bowiem kolej prawie każdej u nas nowości. Wszak
i omnibusy kilkakrotnie u nas próbowano a zawsze upadały,
aż nareszcie weszły w życie, choć życie to pełne jest różnych chorób i kalectw, niezależnych jednak od publiczności
ale wynikających z braku dobrego zrozumienia interesu przez
właścicieli omnibusowych.
„Kurjer Warszawski” 1870

Kolej konna w Warszawie w przejździe ulicą Marszałkowską przy rogu ulicy Świętokrzyskiej

Jest to typ. Rodziców swoich, podobnie jak wróbel, ulicznik zwykle nie
zna. Ojcem jego najczęściej bywa wyrobnik albo rzemieślnik z rodzaju tak
zwanych partaczy, a matką, istota która
życie pełne trudów i cierpień, kończy
zwykle wieziona w doróżce do szpitala. W siódmym roku ablegier [niem.:
sadzonka wegetatywna, tworzona przez
przysypanie bocznego pędu ziemią i odcięcie go po ukorzenieniu się – red.] na
ulicznika, idzie na swój chleb, staje się
człowiekiem, któremu do istnienia posługuje jedynie pomoc własna. Samodzielność objawia się w nim tak
jak w wyrzuconym z gniazda ptaku. Instynkt zachowawczy nie
każe mu tracić humoru, ale iść naprzód.
I idzie naprzód.
Idzie i śmieje się i przewraca kozły, bo nigdy nie jest głodnym.
Żołądek jego, któryby strawił kamień przyprawiony octem i oliwą,
zadawalnia się wszystkim co mu w usta wrzucą. Ulicznik gnieżdżący się nad Wisłą, spożywa śnięte płotki, owe ryby Łazarzów,
delektuje się skórkami od pomarańcz, i jak Ugolin swoich synów,
pochłania zgniłe jabłka wyrzucane do rzeki przez handlarzy lub
policję lekarską.
Ulicznik jest mniej wymagającym niż był nieboszczyk Diogenes. Zimą, nasz filozof, sypia od zmroku do świtu, czyli około
ośmnastu godzin, tam, gdzie mu trochę cieplej niż na dworze,
a latem nakrywa się.... kołdrą błękitu. W czasie niepogody zamiast pod parasol, kryje się pod szychty. Zasypia zaś spokojniej
niż Rotszyld. Rzeczywisty ulicznik czyli tak zwany łobuz, kocha
jedynie swoją swobodę. Zmusić łobuza do życia regularnego, jest
to niepodobieństwem. Jeżeli on rano sprzedaje piasek, musi wieczorem cały swój zarobek zamienić na zaspokojenie żądz swoich
zmysłów.
1

Powierzchowność ulicznika
jest równie fantastyczną jak jego
duchowa organizacja. Czapkę
nosi na bakier, albo daszkiem jej
osłania sobie tył głowy, Na osłonę od mrozu wystarcza mu kaftan
kupiony od handlarza a często
ściągnięty. Surduta ulicznik nie
używa widocznie dla tego, że go
trzeba zapinać, a to krępuje swobodę ruchów. Buty zaś zwykle
nosi nieparzyste, ponieważ trudno znaleźć wśród śmieci zwożonych nad Wisłę, dobraną parę obuwia. Znaki szczególne: prawe
albo lewe oko podbite.
Zawód swój ulicznik kończy w dwudziestym roku życia.
W tej epoce, albo prowadzą go do losowania, albo zostaje mularzem, przewoźnikiem, żebrakiem, jeśli jest kaleką, albo też dostaje
się za objawy dowcipu kryminalnego na Pawiaka.
Arystokrację w rzeszy uliczników stanowią terminatorzy pracujący u szewców zamieszkujących Stare Miasto, ulice Podwal
i Freta. Główną cechą chłopaka szewckiego, jest wesołość. Zbity
na kwaśne jabłko przez majstra lub majstrową, wybiega na ulicę
z warsztatu wesoło, jak gdyby z balu tańcującego, woła, dajmy
na to na dorożkarza: czy wolny? a gdy ten podjeżdża, on każe
mu zawieźć: Kopernika do króla Zygmunta, ponieważ dawno się
z sobą nie widzieli.
Szewski chłopak jest to istota do wszystkiego. Można go tak
dobrze użyć za piastunkę, jak i za stróża całego majątku. Jako
radykalista zdolny jest tylko do zachwytu i tylko do oburzania się.
Krańcowe te uczucia objawia w szalonym śmiechu i dosadnych
przekleństwach. Ulicznik warszawski, którego nieboszczyk Wieniarski1 wprowadził pierwszy u nas na scenę, ma na tutejszym
bruku żywych braci.

Antoni Wieniarski (1823-1869) autor libretta Ulicznika warszawskiego: krotochwili w jednym akcie ze śpiewami i tańcami z muzyką Adama Wrońskiego.

monetę, przyznacie panowie, wypadek w podróży arcynieprzyjemny. Czas pozwalał nam jeszcze sprawdzić,
czy zguby nie pozostawiłam w bufecie, lecz nadaremnie,
nigdzie żadnego śladu. W niewesołym humorze wyruszyłam w dalszą drogę. Rozmowa naturalnie z zaszłego
wypadku toczyła się o różnych zgubach i dziwnych sposobach ich odzyskania, kiedy nagle jeden z mężczyzn do
naszego towarzystwa należący, sięgnął ręką do kieszeni
okrycia, wydobywając chustkę, a wraz z nią na ziemię
z brzękiem upadła moja portmoneta. Zdziwienie i radość zajęły miejsce smutku na mej twarzy, mimo że
tak niespodziewanie odzyskałam stratę. Okazało się,
iż ja sama przez roztargnienie i pośpiech zamiast włożyć portmonetkę do własnej kieszeni, wsunęłam ją do
kieszeni sąsiada. Pytanie jednak, jakie byłoby położenie
tajemnie obdarowanego, gdyby nie był moim bliskim
znajomym, a zatem nie budził podejrzeń?
Nie chciałbym być na jego miejscu – mówi cicho Majer.

< Przechodzący dziś ulicą Miodową zatrzymują się
przed wystawą sklepu w pałacu niegdyś Arcyb iskupim, w którym
urządzoną została wystawa najróżnorodniejszych przedmiotów.
I tak: znajduj ą się tam: butelki wina szampańskiego, pierniki
toruńskie, chleby i bułki, owoce rozmaite, kawałk i tortu Wiedeńskiego, wafle, ryby w różnych gatunkach, dalej gęsi pieczone,
ogórki świeże, baryłki kawioru, pudełka cygar, nuty, mydła roz
maite, wreszcie parasolki, wachlarze itp.
Niejednego zapewne zastanowić może zbiór tak różnorodny,
dlatego też objaśniamy, iż każdy z tych przedmiotów jest niczym więcej, jak pudełeczkiem doskonale wyrobionym z papieru,
które w tych dniach przez właściciela składu obić pap ierowych
pod firmą Różańskiego sprowadzone zostały z Berlina. Obok tego
widzieć można w tymż e składzie znaczną ilość bombonierek po
nadzwyczaj niskich cenach i papierów pod torty i ciasta wycinanych najgustowniej.
„Kurjer Codzienny” październik 1870
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Dwupiętrową kamienicę pod jedenastką upatrzył sobie Chryzanty Przybylski,
urzędnik, który w 1833 pojawił się w Kancelarii II
Rady Stanu (instytucji utworzonej po Powstaniu Listopadowym), jako tłumacz redaktor Rady w języku
rosyjskim1, potem będąc sekretarzem ogólnego zebrania Rządzącego Senatu przez ponad dwadzieścia
lat za wiemą służbę w rosyjskiej administracji dzierżawił na ulgowych warunkach dobra Rokitno pod Błoniami, by pod koniec swojej kariery jako Rzeczywisty
Radca Stanu w spokoju dożywać na Chmielnej późnej
starości. Widzimy go jak z kurtuazją wymienia ukłon
z pochodzącym z Petersburga baronem generałem
-lejtnantem wojsk carskich, Leoncjuszem Oppermanem, obecnie senatorem, który w Polsce zakotwiczył
już w 1856, początkowo jako cywilny gubernator, a od
1861 jako naczelnik wojenny guberni radomskiej,
z ramienia władz wojskowo-policyjnych brał udział
w „komisji klasztornej”, zajmującej się kasatą klasztorów katolickich zgromadzeń zakonnych, był przej-
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ściowo członkiem Audytorium Polowego w Cytadeli;
w lutym 1860 gubernator Opperman stał się przedmiotem żartu, jak pisano „ktoś zagrał z nim arcyzabawną komedię”: pewnego prześlicznego poranka
hrabia odbiera z poczty rozkaz dyrektora głównego
komisji spraw wewnętrznych w Królestwie Polskim,
znakomitego Muchanowa [Pawła, pułkownika – red.],
ażeby ubrał całą policję guberni radomskiej, stosownie do przyłączonego rysunku, zatwierdzonego przez
księcia namiestnika i przez rządzący Senat Królestwa.
Z powodu zaś przybycia cesarza uskutecznić umundurowanie natychmiast i zdać raport komisji, zwracając załączony rysunek. Hrabia Opperman wziął sobie
polecenie do serca, bo rozkazy takiego satrapy jak
Muchanow, wykonują się bez szemrania i żartów, to
też tego samego dnia wykonano je i doniesiono Muchanowowi. I nie było by w tym nic dziwnego gdyby
nie fakt, że mundury, w które miano ubrać wojsko
były kopią uniformów ochotników garibaldowskich.
Początkowo Muchanow uznał raport gubernatora za
żart, ale zorientowawszy się, że generał ma zamiar
wprowadzić fikcyjne polecenie w życie rozesłano
urzędników i sztafety do Oppermana, aby wstrzymać
rozporządzenie, a do innych gubernatorów, by się dowiedzieć czy i im podobnego nie spłatano figla – ale
nieszczęściem tylko Opperman wybranym został na
ofiarę śmiechu i żartów. Zarządzone śledztwo wykazało jedynie, że paczkę z rozkazem nadał jakiś nieznajomy jegomość na jednej ze stacji pocztowych między
Warszawą a Radomiem. Gdy spotykamy Oppermana
jest już schorowanym starcem i ma wyraźne sińce pod
oczami, 1870 to jego ostatni rok pobytu na Chmielnej, 29 marca w wieku siedemdziesięciu lat rozstanie
się z wygodnym życiem w stolicy okupowanego przez
siebie i carską armię kraju i wyniesie się w zaświaty.
< W dniu wczorajszym po odbytym w kościele Ewangelicko-Augsburskim przez J. Ks. Kweisera żałobnym nabożeństwie
i przemówieniu stosownym JW. Superintendenta J. X. Ludwika
w kościele Ewangielicko-Augsburskim przy ulicy Królewskiej, po
odśpiewaniu hymnu żałobnogo przez miejscowych seminarzystów
przy towarzyszeniu na organach pana Freiera, wyprowadzone zostały na cmentarz Ewangelicko-Augsbursko zwłoki ś.p. hr. Oppermana, Senatora War. Dep. Rządzącego Senatu, niegdy Gubernatora
Gubernii Radomskiej. Za karawanem postępował JW. hr. Berg Namiestnik Królestwa. Nad grobem odmówił modlitwę JX. Ludwik Jen.
Superintendent.
„Kurjer Warszawski’ 1 kwietnia 1870

Dręczyciele podwórzowi spokojnego lokatora warszawskiego rys. Franciszek Kostrzewski
1.

W oddali na podwórku majaczy nam obywatel
ziemski Józef Naimski i bona Karolina Kozłowska,
która tylko niedbałym skinieniem głowy odpowiada
na radosne pozdrowienie pana Józefa, za to z wyraźną
przesadą wita się z profesorem Bogumiłem Wejdelem i doktorem medycyny Stanisławem Chomętowskim, jego przodkiem był, żyjący na przełomie XVII

II Rada Stanu została reaktywowana Statutem Organicznym Królestwa Polskiego nadanym 26 lutego 1832 roku przez cesarza Mikołaja I po Powstaniu Listopadowym, Statut kasował konstytucję Królestwa Polskiego z 1815 r. i odtąd Królestwo Polskie przyłączone zostało „na zawsze” do cesarstwa, jako
„nierozdzielna część” imperium. Protokoły posiedzeń Rady sporządzano po polsku i rosyjsku, egzemplarz w języku rosyjskim przesyłano co tydzień cesarzowi.
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Pl. Zamkowy, druga poł. XIX wieku, fot. Konrad Brandel

i XVIII wieku, hetman polny koronny, wojewoda mazowiecki i ambasador Rzeczypospolitej w Imperium
Osmańskim – również Stanisław Chomętowski, nasz
Stanisław to lekarz psychiatra i neurolog, ordynator
Szpitala św. Jana Bożego, w 1874 roku otworzy prywatny zakład dla chorych nerwowo i umysłowo przy
ul. Twardej 6, potem przy Marszałkowskiej 7, zakład
będzie działał przez dwadzieścia lat, aż do 1913 roku.
W kącie podwórka Feliks Kadłubowski (utrzymujący się z własnych funduszów) wita się z szacunkiem
z emerytką Nataliją Lauber, wdową po Franciszku
Emilu Lauberze, duchownym ewangelickim, koledze
szkolnym Chopina. Pani Natalija z czułością wspomina swoją dawną służącą Paulinę Lipner, która kilka lat
wcześniej wykazała się niezwykłym hartem ducha. Po
wybuchu powstania styczniowego synowie pani Nataliji, Emil i Zygmunt (obaj pełnią ważne funkcje w powstańczych strukturach), zostaną aresztowani (pierwszego zamknięto już w styczniu, drugiego w marcu
1864), mieszkanie na Chmielnej zaś poddane rewizji,
a jej lokatorzy przesłuchani. Nadesłana do wydziału
tutejszego (II wydział śledczy) – czytamy w oficjalnych
dokumentach – Paulina Lipner i badana, po upomnieniu do wyznania rzetelnej prawdy zeznała (24 listopada 1864) na uczynione sobie zapytania:
W ogólności: Nazywam się jak wyżej, lat mam 23,
katoliczka, panna, rodziłam się we wsi Głuchowie,
okręgu rawskim, z Antoniego i Ludwiki, małżonków
Lipner, z których matka pozostaje przy życiu i mieszka w m. Rawie, ucząc dzieci w ochronce tamecznej.

Mam brata jednego, Ignacego i siostrę jedną, Mariannę. Majątku nie posiadam. Spraw kryminalnych
ani politycznych nie miałam i pod zarzutem tych nie
byłam. Czytać i pisać nie umiem. W szczególności:
Drugi kwartał temu bieży, jak zostaję w obowiązkach
służącej za młodszą u pani Lauber emerytki, przy ul.
Chmielnej w domu Wagnera zamieszkałej, lecz pod
jakim numerem, tego nie wiem. Pamiętam dobrze, jak
więcej temu będzie miesiąc, że szła do tegoż domu
z środy na czwartek policja miejscowego cyrkułu i odbyła rewizją w nocnej porze u państwa Bogusławskich,
tak może o godz. 11 w nocy, a następnie zaszli do mej
pani Lauber tak o godz. 1 z północy i nic nie znalazłszy, po odbytej rewizji wydalili się z mieszkania pani
Lauber. Sumiennie zapewniam: że w przeddzień rewizji u pani Lauber nikt więcej u niej, a mej pani, nie był,
jak tylko Władysław Bogusławski, co miało miejsce
tak może o godz. po 12 z południa, i, zabawiwszy się
może z pół godziny, wyszedł, lecz co miał za interes do
pani i co z nią mówił, tego nie wiem, bo nie słyszałam.
W dalszym ciągu swoich zeznań niepiśmienna Paulina
zasłaniając się niewiedzą nikogo nie obciąża. Niestety,
obaj bracia, mimo że piśmienni, nie dochowają tajemnicy i zaczną „sypać”.
Małżeństwo emerytów, Dorota i Feliks Świątkowscy, proszą Władysława Zantra, czeladnika ślusarskieego, czy wracając z miasta mógłby odebrać z Daniłowiczowskiej 616 – tłumaczy pan Feliks – z domu
Eichlera, tam gdzie ganek szklany skrojoną suknię
jego żony i trzy obrębione firanki.

< Wczorajszy upał, dorównywał paryskiemu; mieliśmy bowiem 28 stopni
w cieniu. Dzisiejszy ranek obiecuje jeszcze wyższą temperaturę. […] W skutek obecnie panującej suszy, w wielu tutejszych składach, wysuszono zupełnie zapasy piwa
zwyczajnego. […] Właściciele galarów i letnich łazienek przestali cierpieć na
czarne idee. Od rana do nocy wczoraj Wisła roiła się tysiącami różnobarwnych głów
i skór. Konsumcja też morskiej (tak się nazywa alembikowa sprzedawana ponad rzeką) oraz kiełbasek parowych zwiększyła się ku uciesze handlujących i nabywających.
Na galarach podobno na przyszłe lato mają się już pojawić nowe grzebienie.
„Kurjer Warszawski’ lipiec 1870
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Dorożkarz warszawski – zatwardziały grzesznik, którego ani piekło kar pieniężnych, ani czyściec aresztu policyjnego poprawić nie mogą – bywa najczęściej (nie zawsze jednak) krnąbrnym,
upartym, chciwym na pieniądze i zbytecznie rozmiłowanym w spirytualjach. Ażeby trafić z nim do
ładu, potrzeba uciekać się do dwóch środków wypróbowanej doskonałości, a mianowicie:
1. do interwencji władzy policyjnej
2.do… portmonetki
Osobom usposobienia zgodnego, a zwłaszcza nieczasowym, drugi środek szczególniej zalecamy. Co się tyczy dorożki warszawskiej, to dla scharakteryzowania jej, pożyczamy od poety
dwóch strof następnych:
Spojrzyjcie na nią, gdy ,,niezajęta”
Lecz gdy się w budzie panicz rozeprze
Zwolna się wlecze środkiem ulicy –
(W dorożki dziejach rzecz niepowszednia)
Łby pozwieszały chude konięta,
Furda anglezy choćby najlepsze!
Których nie budzi batog woźnicy;
Furda najdroższe powozy z Wiednia!
On sam się zdaje śpiący, zgnębiony,
Konie jak gryfy, rwą się ku górze,
Jakby mu nie w smak poszła „kwaterka”,
Pojazd w powietrze zda sig uleci,
I tylko wzrokiem, na wszystkie strony,
A nos woźnicy, w kurzawy chmurze
Badawczo zerka...
Jak rubin świeci!
Wiktor Gomulicki Ilustrowany przewodnik po Warszawie 1880

Uwierzcie tylko, że są wśród was bogi, którym Chmielna 12
wy nieraz darmo się kłaniacie, słychać spod dwunastki (należącej do Alexandra Petrowa) patetyczną deklamację,
to Bogumił Aspis, poeta, dramatopisarz, publicysta i wykładowca,
właśnie czyta na głos Sen odrodzenia, swój niedawno wydany
poemat; Warszawa strasznie rozchorowała się na „humor”, pisał
dziennikarz „Przeglądu Polskiego”, co za wspaniała galeria czasopism, których celem jest śmieszyć i bawić! Szkoda, że zamiast
tego, pisma te zajmują się sypaniem oszczerstw na ludzi innych
przekonań religijnych i naukowych. Na czele tych wydawnictw humorystycznych stoi znany p. Bogumił Aspis. Ten będąc wyznania
ewangelickiego, pluje i sarka na wszystko co trąci katolicyzmem.
Wyszydza ludzi, których czci cały kraj, uwielbiając ich cnoty, naukę i zdolności. […] Aspis, mając zaledwie 22 lata, napisał poemat pt. Salvater, który nie radziłbym dać nawet grenadjerom do
czytania, tyle tam brudu, podłości, zwierzęcego roznamiętnienia.
[…] A jednak obdarzony jest potężną dozą talentu, szkoda więc
podwójna: raz, że literatura zanieczyszcza się takimi utworami,
drugi raz, że ludzie młodzi i zdolni zamiast wziąść się do uczciwej
pracy i zasłużyć na miano poczciwych i szanowanych współobywateli, niszczą swój talent i czas, któryby z korzyścią dla literatury
zużytkować mogli, poświęcają na niewarte wspomnienia, wierszydła i broszury. Poemat „Salvater” Aspis podpisze jednoznacznym
pseudonimem: Jakób Szatan i chociaż myśl jego zawsze niewyraźna, poplątana, z trudem tylko możliwa do wyłuskania spośród
bezładnie natłoczonych obrazów i chropawych na ogół rymów, jak
krytycznie pisał o poecie Julian Tuwim, to przesłanie tego poety
namiętnych wybuchów i uogólnień filozoficznych były przez jednych uznane za szatańskie, dla innych zaś słowa jego poematu:
Kochajcie się! Ja będę o miłości śpiewał, Ja wam będę o cudach,
o dziejach jej wieścił; Chłodem tym, co zabija, waszą pierś ogrzewał, I śmiechem, co tak kole, wasze uszy pieścił – były radością
i niczym nie skrępowaną apoteozą życia.
Posesję opuszcza dziarskim krokiem trzydziestosześcioletni
Jakób Wischke, budowniczy, który zaledwie dziesięć lat temu,
w 1860, osiadł w Warszawie.
Niedawno też wprowadził się na Chmielną 12 do mieszkania teściowej generał-major inżynier Konstanin Chlebnikow wraz
z żoną Eleną Aleksandrówną i synem – przybył z Kielc, gdzie przez
trzy lata piastował funkcję cywilnego gubernatora, odszedł w atmosferze skandalu (zarzucano mu korupcję, dewastację i oszpecenie kieleckiego pałacu), ale już wkrótce przeprowadzi się na Piękną
1; w 1883 powróci do służby jako komendant twierdzy Nowogeorgijewsk (Modlin) i będzie nim przez dziesięć lat; w lecie 1884 roku
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Zachodnia pierzeja Nowego Światu, ok. 1870, fot. Konrad Brandel
Konrad Brandel (1838-1920) jeden z najważniejszych warszawskich fotografów, kronikarz Warszawy końca XIX w., autor najstarszych polskich zdjęć lotniczych, wykonanych z gondoli balonu (1865).

w Modlinie ugości parę cesarską, a w 1889 szacha
Persji Naser ad-Dina; w maju 1893 zostanie członkiem
Rady Wojennej przy Ministrze Wojny i otrzyma całoroczną daczę w Carskim Siole, do której się przeniesie;
umrze w 1908 w Sewastopolu i zostanie pochowany na
tamtejszym Cmentarzu Braterskim. Georg Alfons Dur,
urzędnik, na widok generała-majora schyla się w głębokim ukłonie, z boku przygląda się im Wawrzeniec
Dąbrowski, oficjalista prywatny i Wojciech Kruszewski,
czeladnik murarski – obaj z pogardą wydymają usta.

< Dziś zrana z kościoła Ś-go Ducha, kompania pobożnych
z kilku tysięcy osób złożona wyszła w pielgrzymkę do Częstochowy;
kilkanaście obładowanych bryczek z bagażami i doróżek postępowało
za kompanią.
„Kurjer Warszawski” 25 lipca 1870

Pod trzynastką (należącej do Salomei Szawłowskiej) zauważamy Leopoldę Łącką, wdowę po urzędniku, która ze wzruszeniem
opowiada Potroneli Raczyńskiej (utrzymującej się
z własnych funduszów) o uroczystości w kościele Ś-go
Józefa Oblubieńca, na skwerze Konstantynowskim,
gdzie doktor medycyny Jan Budrewicz z małżonką po
25-letnim pożyciu małżeńskim, po raz drugi przystępowali do ołtarza. Po stosownej i rzewnej przemowie
– mówi ze łzami w oczach – do przychodzących powtórnie do obrzędu ślubnego, JX Ignacy Budrewicz,
sekretarz tutejszego konsystorza, poświęcił pierścionki i pobłogosławił swych rodziców. Otaczali ich, wraz

Chmielna 13

z licznym gronem przyjaciół i krewnych, dzieci i wnuki,
które nawet z dalekich okolic przybyli na ten obrządek,
wykonane zostały utwory muzyczne i śpiewy religijne,
a ołtarz był wspaniale przybrany i oświetlony.
Obok Józef Brodowicz, emeryt, pokazuje Aleksandrowi Kommanowi, artyście muzycznemu, okopconą
lampę naftową. Lampy naftowe często palą się wadliwie, kopcą, płoną blaskiem rudawym i to wszystko bez żadnej na pozór przyczyny – tłumaczy. – Ten
szczegół wyczytałem w „Breslauer Gewerbeblätter”,
czasopismie poświęconym rzemiosłom i przemysłowi, ale to szczegół, który powinien zwrócić na siebie
uwagę wszystkich ludzi praktycznych. Przyczyną owego
skutku, jest to, że knot do lampy użyty,
przed założeniem nasiąknął wilgocią.
Bawełna na knoty używana, braną jest
powszechnie z gatunków silnie wilgoć
przyciągających. Dlatego też gospodarze
i gospodynie powinni knoty zapasowe
trzymać w miejscach suchych i przed
zakładaniem ich na palniki lampy,
osuszyć należycie w temperaturze
20-25 stopni – kończy, wręczając
przytym artyście trzy wysuszone na
wiór knoty.
W pobliżu Józef Słowikowski,
prawnik, Patron Trybunału czyli
obrońca publiczny w sądzie cywilnym, mający od jakiegoś czasu
problem z oczami, czyta na głos
Z albumu dawnych warszawskich typów ulicznych
rys. Józef Rapacki

Uliczni muzykanci warszawscy szkice Henryka Pillatiego
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Swojska muzyka

swoim synom, Kazimierzowi, urzędnikowi i Stanisławowi, księdzu kandydatowi teologii, prefektowi szkół
warszawskich, któremu koledzy po fachu, ceniąc jego
oczytanie i inteligencję, jednocześnie zarzucają zanadto świeckie poglądy, ogłoszenie prasowe: Zakład leczniczy prywatny dla chorych na oczy D. Dobrzańskiego,
Lekarza Oddziału Ocznego w szpitalu Dzieciątka Jezus
Ulica Erywańska, plac Zielony. Zakład urządzony wyłącznie dla chorych cierpiących na oczy, posiada pokoje oddzielne po rubli srebrnych dwa i trzy, i wspólne
po rubli srebrnych jeden dziennie od osoby. Za opłatę
powyższą chorzy mają zapewnione utrzymanie, stosowne do ceny zajmowanego pokoju, lekarstwa i pomoc lekarską. Za operacje zaś, wody mineralne, pijawki, bańki, dusze i kąpiele, chorzy wnoszą oddzielną
opłatę. Należność za pobyt w Zakładzie wnosi się co
dni piętnaście z góry; w razie krótszego pobytu, naddatek choremu zwróconym zostaje. W ambulatorium
Zakładu, chorzy biedni otrzymują radę i lekarstwa
bezpłatnie, codziennie od godziny pierwszej do drugiej z południa. No i co wy na to? – zwraca się do
synów. Papa chyba nie wybiera
się tam między pierwszą a drugą? – uśmiecha się Stanisław
– ale spróbować warto.
Z otwartego okna dochodzi
do nas tubalny, choć niewyraźny, głos Filipa Sunderlanda, officjalisty prywatnego, starszego
syna Lewina Seliga, urodzonego w 1771 w Londynie, żydowskiego przemysłowca, który
przez lat kilka pomieszkiwał
w portowym mieście Sunderland, gdzie handlował wyrobami tamtejszych fabryk fajansu
Orkiestra szynkowa

Harfiarka z nierozłącznym akompaniamentem

– widocznie to miasteczko nad morzem Północnym
u ujścia rzeki Wear tak utkwiło w pamięci Lewina, że
postanowił, by on i jego potomkowie na zawsze się
z nim związali, mniej więcej od 1822 roku ród Lewina
Seliga miał się nazywać Sunderland. Z żoną, Ludwiką
Markus, mieli trzech synów: Filipa, Rudolfa i Ludwika oraz trzy córki. W Królestwie Polskim pojawi się
na zaproszenie Stanisława Staszica około 1821 roku,
początkowo rozprowadza w Warszawie porcelanę angielską na warszawskim Marywilu przy Elektoralnej
793, jego Magazyn Fajansu, Szkła i Wyrobów Żelaznych oferuje popularne fajanse angielskie. W 1822
przenosi swój interes do kamienicy Wielopolskich
przy rogu ulicy Elektoralnej i Orlej. Wkrótce do Polski
zawita jego żona wraz dwójką dzieci, Filipem i Anną
oraz brat, Aleksander. Lewin Selig, jako fachowiec
w dziedzinie ceramiki, na podstawie umowy z Administracyjną Komisją Skarbu Królestwa Polskiego
w 1822 roku otrzyma posiadłość w Iłży, gdzie założy
i wybuduje manufakturę ceramiczną. Już dwa lata później na warszawskim rynku pojawią się pierwsze wazy,
filiżanki, serwisy, talerze, półmiski i salaterki z fabryki
w Iłży, wprawdzie gorsze technicznie niż angielskie,
ale za to zdecydowanie tańsze, chociaż trzeba przyznać, że fajanse iłżeckie, ze względu na mniejszą kruchość, uchodziły za lepsze od ówczesnych wyrobów
ćmielowskich. Lewin dożyje sędziwego wieku (98 lat)
i zostanie pochowany na żydowskim, nieistniejącym
już, cmentarzu w Iłży. Filip zaś, urodzony w 1814, zanim zamieszka na Chmielnej 13, ukończy Szkołę Przygotowawczą Instytutu Politechnicznego w Warszawie,
potem będzie pomagał ojcu w prowadzeniu fabryki
(w 1903 strawi ją pożar), w 1837 założy własną fajansjarnię w Radlinie pod Kielcami. Sześć lat później
poślubi w Pińczowie Rozalię Szancer, córkę Jakuba,
znanego lekarza, nadwornego konsyliarza margrabie-

Jedyne cymbały, na których można coś zyskać
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go Aleksandra Wielopolskiego. W 1851 Filip otworzy
w Iłży zakład ceramiczny – niewielki warsztat zatrudniający jedenastu pracowników, specjalizujący się
w kamionkowych naczyniach kuchennych i aptecznych. W 1854 Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami odnotowuje bytność Lewina,
Filipa i Rafała (Rudolfa) w domu Józefa Janasza na
Targowej 958, cztery lata później warszawski bankier
Gustaw Landau zaproponuje Filipowi prowadzenie
fabryki wyrobów glinianych w Miedzianej Górze. Filip, skonfliktowany z ojcem, z ochotą skorzysta z tej
propozycji. Będzie jeszcze pisarzem fabrycznym w cukrowni w Boglewicach w powiecie grójeckim i urzędnikiem zarządu kolei w Radomiu, gdzie umrze w roku
1891. Jego syn, Stanisław Józef, zostanie wybitnym
prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji warszawskiej Szkoły Głównej, posłem do
Dumy i działaczem społecznym, a wnuk Jan – jednym
z największych polskich artystów fotografików. Na początku XX wieku na Chmielnej 26 odnajdziemy wnuka Lewina, Seweryna Sunderlanda, powstańca styczniowego i adwokata, ojca Celiny, dziewczyny mającej
duże, ciemne oczy o wielkiej inteligencji, malarki,
pierwszej miłości i bohaterki burzliwego romansu ze
starszym o dziewięć lat kuzynem – „marzycielem nad
przepaścią” Bolesławem Leśmianem, której poeta poświęci erotyki z tomiku Sad rozstajny. W roku 1950
Celina w swojej pracowni na Marszałkowskiej 148
sportretuje bywającego tam dość często męża swojej bratanicy Marii Sunderland – Jana Brzechwę (Jan
Wiktor Lesman), jest to jedna z nielicznych zachowanych prac artystki. Pierwsza muza Leśmiana umrze
w Iłży w 1956 roku. Inny Sunderland, Franciszek, również malarz, uczeń Krzyżanowskiego, wyspecjalizuje
się w warszawskich pejzażach, które będzie wystawiał
w przedwojennej kawiarni Dakowskiego na Bagateli.

Solista wokalny

Kto by przypuszczał, że przybywający na początku XIX
wieku do Królestwa jedynie z zamiarem rozkręcenia
szybkiego interesu, pięćdziesięcioletni wówczas, ale
wciąż przedsiębiorczy Lewin Selig, w urzędowych
papierach zapisywany czasami jako Zunderland Zelig
Lewin, zapoczątkuje tu nad Wisłą żywot niesamowitej
i niezwykle ważnej dla tego kraju famili.
Naszą uwagę przyciąga Stanisław Biwojna, starszy
felczer, za pięć lat w wieku zaledwie 43 lat opuści ziemski padół, teraz jeszcze z werwą ściska dłoń profesora
Władysława Wiślickiego, cenionego w Warszawie kompozytora i pianisty, dyrygenta chóru amatorskiego, krytyka muzycznego tygodnika „Kłosy”, to jemu stolica zawdzięcza osłuchanie się z dziełami Wagnera i powstanie
w roku 1871 Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego;
odwzajemniając uścisk felczerowi profesor z pasją relacjonuje koncert Henryka i Józefa Wieniawskich w Salach
Redutowych: Pan Henryk Wieniawski – mówi profesor,
wytrawny koncertant zachował w układzie programów
takie mistrzowskie crescendo, że mu tylko przyklasnąć
wypada i sypnął wzniosłą,
klasyczną muzyką tak obficie, że już chyba wymagać
więcej niepodobna. Koncert
rozpoczął jeden z najpiękniejszych utworów Schuberta, ,,Trio” na fortepian,
skrzypce i wiolonczelę op.
99. Były to wyścigi dwóch
braci współzawodniczących
z sobą w zgłębianiu myśli
kompozytora i w dokładności i wdzięku ich wypowiedzenia. W tej przez
skrzypce, to przez fortepian
warjowane, zakończają się
Duet z Saskiej Kępy
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błyskotliwym i świetnym finałem zrobionym z motywu
opery „Askoldowa Mogiła” Werstowskiego.
Zostawiając felczera Biwojnę i profesora Wiślickiego wciąż ściskających sobie dłonie, odwracamy
się w kierunku Józefa Burdzińskiego, magistra prawa,
otoczonego grupką mieszkańców: Marją Błeszczyńską (utrzymującą się z własnych funduszów), Antonim
Hoffmanem, urzędnikiem i jego ojcem Wilhelmem,
emerytem oraz doktorem medycyny, hydropatą Gustawem Uzdowskim. Burdziński opowiada zebranym
historię zbrodni, która niedawno wstrząsnęła Warszawą. Poszlakowany kanonier 1-szej Grenadjerskiej
baterji artylerji gwardji, Aleksy Mielnikow – mówi magister prawa – o zamordowanie w nocy z dnia 23 na
24 czerwca starozakonnego faktora Dawida Alembika
z Nowolipia 26 i jego rodziny, po uporczywym zapieraniu się, będąc wreszcie skłonionym do przyznania
się do tej zbrodni, zeznał, że wieczorem 23 czerwca,
„ogarnęła go jakaś tęsknota do tego stopnia, że gotów
był nawet popełnić samobójstwo”, dla rozpędzenia
zatem tych myśli, Mielnikow po apelu wyszedł z koszar o godzinie 11 i wstąpił do szynku, wprost banhofu drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, wypił
tam wódki za kopiejek 30 i następnie poszedł
do znanego mu szynku Alembików, w celu wypicia jeszcze raz wódki. Znalazłszy jednak
szynk już zamknięty i nie mogąc dopukać się, uchylił jedną z przymkniętych
okiennic, pragnąc zastukać do okna,
a ponieważ szyba była wybita, wlazł
tędy do szynku. Wszyscy byli już
w głębokim śnie pogrążeni. Mielnikow więc wypił dwie miarki wódki i wtedy to przyszła mu myśl popełnić
kradzież. Dla dokonania tego, wziął znaleziony w szynku topór i po zdjęciu z siebie
munduru i białych spodni, poszedł do
trzeciej stancji i kiedy zaczął odbijać
stojący tamże kufer, śpiący w bliskości 70-letni starzec Alembik
krzyknął. Mielnikow uderzył go
toporem w głowę, a następnie
takimże sposobem zamordo-

Z albumu dawnych warszawskich typów ulicznych
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wał śpiących w tejże stancji żonę i córkę jego. Marja
Błeszczyńska zakrywa usta dłońmi i przerażona krzyczy, Burdziński niezrażony jej zachowaniem ciągnie,
aczkolwiek nieco głośniej, swoją opowieść. Potem rozbił skrzynię, z której zabrał trzy zegarki z łańcuszkami,
kilka sztuk srebrnej monety i dwa czy trzy jednorublowe bilety kredytowe, pod poduszką zaś, na której leżał
Alembik, znalazł kamizelkę i w niej zegarek i 2 bilety
kredytowe 25 i 10-rublowe, które również przywłaszczył. Wyszedłszy do drugiej stancji Mielnikow, zabił
tymże toporem śpiącą tam drugą córkę Alembików,
potem odniósł topór do stancji, w której wprzód popełnił zabójstwo na ojcu, matce i młodszej‚ córce, porzucił go na podłogę obok drugiego toporu, znalezionego
przezeń pod szafą, jeszcze raz napił się wódki, ubrał się
w mundur i zabrawszy niektóre rzeczy, wyszedł do miasta z zamiarem sprzedaży takowych, lecz dostrzeżony
na ulicy Marszałowskiej przez strażników policyjnych,
został zatrzymany i dostawiony do cyrkułu Nowoświetskiego. Mielnikow zapewnia, że pałaszem nie zadawał
ran zabitym, te zaś, które na zwłokach Racy i Mindy
Alembików, za pochodzące z uderzeń pałaszem przyznane zostały, zrządzone były ostrzem toporu – kończy
relację Burdziński. Zebrani stoją nieruchomo, jedynie
Błeszczyńska nie przestaje nerwowo ruszać ustami.
Nieopodal były urzędnik Stanisław Bogucki tłumaczy swojemu synowi Sylwestrowi, urzędnikowi w magistracie miasta, jak dalece otaczający ich świat się
zmienia: wyobraź sobie, że niewiasty – mówi, trzymając dłonie złożone na piersiach, co zowią się emancypantkami, pragną wzorem mężczyzn poruszać się welocipedem, niejaki Stockhausen postanowił ze swojej
fabryki sztucznych wyrobów ślusarskich wypuścić welocipedy dla kobiet z dwoma silnie i elegancko zbudowanymi krzesełkami dla dam i krzesełkiem dla powożącego, mają to być prawdziwie wygodne i elegancko
urządzone powoziki, którymi można robić spacery nie
używając koni. Muszę się z panem zgodzić – wtrąca się
do rozmowy Aleksander Boczkowski, również urzędnik, naśladowanie ubrania męskiego w strojach kobiet
coraz jest powszechniejsze, wpływ to niezawodnie ducha czasu. Jeszcze przed kilkoma laty damy przyswoiły
do toalet swoich rodzaj fraczków, dziś się tym już nie
zadawalają. Tegoroczny sezon odznacza się znów ekscentryczną modą kapeluszy. Jakkolwiek trudno byłoby
przypuścić, że główkę zdobną w koki przykryć można
cylindrem, panie tego dokazały. Miniaturowy cylinder
jest obecnie nietylko strojem śmiałych amazonek, lecz
i najbojaźliwszych, które do woltyżowania nie miały
dotąd żadnego pociągu. Sylwester Bogucki uśmiecha
się przekąsem: Świat się zmienia – kwituje rozmowę.
Nie zwracając na nas uwagi, Jan Smolak, świeżo
upieczony student, mający bardzo rozgałęzione stosunki, liczy pieniądze, które wygrał od równie znanego

w towarzystwach studenta Aleksandra Grochowskiego.
Zakładając się, że w niedzielę w południe obaj wyruszą
pieszo od kolumny Zygmunta Krakowskim Przedmieściem do ulicy Wareckiej, a następnie powrócą ulicami
Mazowiecką i Wierzbową do cukierni Loursa, w przechadzce tej, młodzieńcy mieli liczyć swoich znajomych,
który zaś narachuje najmniejszą ich ilość, przegrywa zakład. Smolak w ostatniej chwili jako pierwszy zauważył
Daniela Gizaczyńskiego, szewca, ich wspólnego sąsiada z Chmielnej, i to on właśnie pozwolił mu się cieszyć
uzyskaną jednoosobową przewagą.

< Korzystając z prześlicznego dnia wczorajszego, tym
bardziej, że to była pierwsza tak piękna niedziela tej wiosny,
mnóstwo osób odwiedziło: Mokotów, Wierzbno, Królikarnię i Wilanów. Tłumy, mianowicie w Wierzbnie i Wilanowie były tak wielkie, że restauracje rady sobie dać nie mogły. W Wierzbnie z rana
trzej muzykanci do tego stopnia kaleczyli uszy publiczności, że
musiano ich potem stamtąd wyprawić. W Wilanowie zaś jakiś muzyk przyszłości ze strasznymi dysonansami wygrywał na teorbanie
krakowiaki. W obu miejscach powozów było mnóstwo: w Wilanowie
zaledwo plac przed kościołem objąć je zdołał. Ogromne kompanje od rana do wieczora bezustannie zwiedzały pałac wilanowski.
W galerji obrazów byliśmy świadkami naiwnej sceny. Sędziwy przewodnik wskazał obraz przedstawiający prześladowanie pierwszych
chrześcijan, mówiąc: „To jest stara szkoła niemiecka”. Wtedy jakiś pan rzekł do małego synka: „Widzisz jak to dawniej profesorowie w Niemczech źle uczących się uczniów karali; trzeba uczyć
się pilnie”. W Królikarni kościołek ładnie już wyrestaurowany,
oczekuje tylko na wyświęcenie i naprawienie organów. Podczas
upału kompanje kryły się pod cień drzew w Morysinku. Przykrym
jest widok chłopców żebrzących na całej przestrzeni od Warszawy
do Wilanowa. Chłopcy od lat 9 do 14 stoją na drodze, oczekując na
jadące powozy. Skoro tylko powóz jaki przejeżdża, natychmiast
wszyscy z krzykiem w pogoń się za nim puszczają i biegną równo
z końmi, prosząc o jałmużnę. Jeżeli z powozu coś im nie rzucą, to
pędzą się za nim najmniej ćwierć wiorsty. Pomiędzy tymi przemysłowcami jedna tylko była dziewczynka.
„Kurjer Warszawski” maj 1870

Spod czternastki (kamienicy należącej do Filipa Bouquerela, znanego
warszawskiego restauratora – „ostatniego czystej rasy
francuskiej kucharza w Polsce”; w Pamiętnikach pana
Kamertona z 1869, Leon Potocki opisując karnawał
w Warszawie zauważy, że przyjezdna bogata młodzież
u nikogo innego zjeść obiadu nie może, tylko u Bouquerela) wychodzą, wyraźnie się spiesząc, Justyna
i Marcyjanna Krawczyńskie, szwaczki. Gdzie piękne
panny tak pędzą? – zaczepia je Piotr Leszczyński, czeladnik blacharski. A co cie to obchodzi, filucie jeden!
– odgryzają się szwaczki.
W bramie Michał Laskin, sztabs-kapitan, spogląda
nieufnie na Polikarpa Krukowicza, obywatela ziemskie-
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„Kurjer Warszawski” , grudzień 1870

< Pog ardę życia okazują dziś linoskoki i pogromcy zwie
rząt. P. Kreutzberg codziennym tego dowodem. Dawniej miał pomocnika, który dla zabawy gawiedzi w paszczę wkładał lwu głowę swoją — lew póki był wyspany, trzymał paszczę rozwartą, aż raz chciał
ziewnąć i odciął głowę istocie „stworzonej na obraz i podobieństwo
Boskie.”
Widzowie mocno byli strap ieni, że się widowisko przerwało.
Dziś u p. Kreutzberga wchodzi pogromca między sześć hien, drażni się z nimi, pozwala sobie wyrywać cukier z zębów, poczym igra
w podobny sposób z lwami. To nawet nie gladiatorów odwaga, bo nie
z konieczności, ale dla chleba, ze zrozumienia natury ludzkiej, lubiącej się bawić: nadzwyczajnością najstraszniejszą i torturą najsroższą. Damy na pół-mdlejąc i niby przymykając oczy ze strachu,
patrzą jednakże; boć pożarcie człow ieka przez lwa niepraktykuje się
tak często w cywilizowanej Warszawie. P. Kreutzberg się na to „po
święcił” i dobrze uczynił. Jemu z tym nieźle. Słoń, zacne a figlarne
stworzenie, lwy afrykańskie i hieny, ściągać będą zawsze tłumy widzów. Małpy także. Słyszałem wprawdzie skarżących się, że małpy nie
w najlepszym gatunku, że bywały u nas stokroć ładniejsze. Bywały,
to i będą. Nie p. Kreutzberg przyj edzie, to inny. Tego nam nigdy nie
zbraknie.
„Kłosy” 1870

go, który niedawno powrócił z Krasnoufimska w guberni permskiej z zesłania po powstaniu styczniowym. Laskin pokazując palcem na trzymany przez Krukowicza
parasol, pyta z ironią: Parasole do użytku mężczyzn zaczynają wchodzić w modę? Nie mam nic przeciw temu
obyczajowi jeżeli komu dogadza, ale japońskie wygody
dziwnie się jakoś wydają w Europie. Mężczyznie cera
ogorzała nie szkodzi, owszem nadaje twarzy jego właściwszy wyraz. A przytym współzawodniczenie z kobietami na polu ich właściwym zawsze nam na złe wychodzi. Im więcej my bierzemy od kobiet, tym więcej
one nam odbierają. Nie stosujemy tego wyłącznie do
parasoli, ale tam gdzie zniewieściałość wkradła się
w obyczaje męskie, kobiety starały się zastępować nas
w zwykłych naszych obowiązkach i powinnościach.
Czy to jednym i drugim wychodziło na korzyść? Pan

„Kurjer Warszawski”, sierpień 1870
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Polikarp patrzy prosto w oczy sztabs-kapitana i odpowiada przez zęby: Mnie wyjdzie na pewno na dobre,
przynajmniej suchy powrócę do domu.
Dwa kroki dalej akuszerka Maryjanna Krowicka
opowiada swojemu mężowi, Janowi, starszemu felczerowi, jak wracając do domu spotkała wczoraj na
Placu Teatralnym dwóch cyganów, jeden, w granatowej futrem okładanej algierce, nosił jakieś godła
wyższości, miał srebrne zapinki i sznury i podpierał
się wysoką ze srebrną gałką laską. Towarzysz, mniej
elegancko wyglądający, dźwigał na plecach miedziany
kocioł. Nadstawiający ucha, zawsze ciekawski Stanisław Ciszewski, czeladnik szewski, wtrąca się do
rozmowy: – W ostatnich dniach byłem w Zabłociu
w powiecie bielskim – mówi, troszkę się zacinając –
przytrzymaną została tam znaczna banda opalonych
cyganów, przy których znaleziono oprócz pościeli, bielizny i sukien, konie, uprzęże i bryczki. Miejscowe władze w Bieły podejrzywając, że to są rzeczy kradzione,
nadal poszukują właścicieli.
Tuż, tuż Józef Kierglewicz, oficjalista drogi żelaznej,
chwali się Antoninie Sękowskiej, guwernantce swoją
nową perspektywą polową, przyrządem optycznym,
o którym pieszczotliwie zwykł mówić „lunetka”. Nabył ją u Jakóba Pika na Miodowej.
Stosunki jego z najznakomitszymi fabrykantami zagranicznymi i krajowymi,
jako też posiadanie własnej fabryki –
czytamy w ofercie Pika, honorowego optyka miasta Warszawy – stawiają go w możności dostarczać od
najtańszych okularów do najdroższych Cristal de-Roche, od pojedynczej lornyetki do najbardziej
skomplikowanego Teleskopu, od
małego kartoflomierza [przyrząd
używany w gorzelnictwie – red.]
do najdroższych barometrów,
termometrów, aerometrów i hydrometrów; od małej masznki do
robienia masła do Pralni i machiny
Z albumu dawnych warszawskich typów ulicznych
rys. Józef Rapacki

samoszyjącej; od zwykłej dubeltówki do najdokłądniejszego sztuceru i rewolweru; od troakaru [narzędzie chirurgiczne służące do nakłuwania powłok ciała – red.]
do narzędzi akuszera i przyrządów lekarza najnowszej
konstrukcji, kasy ogniotrwałe niezrównanej doskonałości wyrobu, w najlepszym gatunku i w najtańszych
cenach… Pan Józef niedawno był na placu Teatralnym
i przy okazji postanowił wspiąć się na szczyt wieży ratuszowej. Chcąc się tam dostać, trzeba przejść 241
schodów – już na samo wspomnienie nasz oficjalista
zaczyna sapać. –Trud ten jednak wynagradza wrażenie
widoku. Z ganku okalającego wieżę, Warszawa wydała mi się, niby pudełko, w którem kapryśne dziecko
rozstawiło miniaturowe gmachy, domy, drzewa i ludzi.
W dnie pogodne, z wieży, widać przestań kilkumilową.
Przez perspektywę poIową dostrzegłem nawet czerwone mury wznoszące się nad brzegiem Narwi. Julija
Sękowska i jej siostra Maryja, obie emerytki, nie słyszą
pana Józefa, są zbyt przejęte swoją wyprawą do zakładu
kąpielowego w Ciechocinku. Stojący obok Aleksander
Chybiński, skrupulatny i pedantyczny oficjalista rządowy, chcąc rywalizować z Kierglewiczem, zwraca się do
guwernantki: – Pani Antonino, Pani Antonino i opowiada, że jak szedł od rogu ulicy Bielańskiej, aż pod dom
zwany Pod Lipką, naliczył wczoraj dwudziestu dwóch
żebraków, obojej płci z dziećmi (dom Pod Lipką usytuowany był przy nieistniejącej dziś ulicy Przejazd – przedłużenie ulicy Rymarskiej przy pl. Bankowym, ówcześnie w budynku znajdował się popularny zakład piwa
bawarskiego z restauracją i ogródkiem). Dwudziestu
dwóch – powtarza, ale widząc w oczach pani Antoniny
brak zainteresowania, nagle milknie.
Gdzieś z głębi podwórka dochodzi do nas basowy głos Błażeja Rzęsickiego, który dopiero rok temu
przeniósł się z Senatorskiej na Chmielną, do niedawna
kredencerz u jednej z lepszych warszawskich familii,
a obecnie handlarz wiktuałów, znanego przez sąsiadów
jako szczególny smakosz, częstując Juliję Wernik, akuszerkę, czekoladą deserową od Wedla, rozprawia o walorach sezonowych potraw: – Już czas rozpocząć tępić
raki, kurczęta i szparagi. Nowalje te są bardzo smaczne,
lecz i bardzo kosztowne. Dziwna rzecz, że uprawa szparagów jest u nas zaniedbaną. Wydatek na urządzenie
i utrzymanie szparagami, z pewnością powrócić się
może z zyskiem sto na sto, każdemu z ogrodników, który zechce rano wstawać. Akuszerka, mając pełne usta
czekolady, mówi niewyraźnie: – Na uprawie się nie
znam, a i tak nad wszystko słodkie przedkładam.
Tuż przy bramie Jan Keller, czeladnik siodlarski, trzyma za mankiet Helenę Durczyńską, szwaczkę i opowiada, jak od kilku dni błądzi po Warszawie
młody Włoch z małpą i pudlem. Całe to towarzystwo
zabawia gawiedź uliczną – mówi, nie kryjąc uśmiechu
– małpa raduje się, że jeździ na pudlu, pies kontent,

że nosi małpę, Włoch zadowolonym jest dochodem
ze swoich sztuk, a spektatorowie szczęśliwi ze swego
widowiska.
Zezujemy w lewą stronę, gdzie sześćdziesięcioczteroletni fabrykant tektury Benjamin Mottier przytrzymuje zdumionego Ignacego Bertela, nauczyciela muzyki,
i z oburzeniem na przemian wykrzykuje: Granda! Skandal! Granda! Niech pan sobie wyobrazi – relacjonuje
cały się trzęsąc – że to tu, na naszych oczach kwitnie
spekulacja. Imaginuj pan, do najtańszych ptaszków
w Warszawie należy pewna liczba kobiet i mężczyzn
zgromadzających się pod filarami Banku Polskiego.
Godzina piąta z rana zastaje ich już pilnujących drzwi
od kasy wymiany, gdzie za złożeniem biletów podartych
Banku Królestwa, otrzymują się nowe, stosowna liczba
bilonu i całkowite ruble srebrne, które główną przynętę
stanowią. Widzieć się tam dają zawsze jedne i te same
fizjonomje jednych i tych samych kobiet, które wzięły
sobie w monopol i to zatrudnienie, które gdyby nie było
zyskowne, nie miałoby tak odważnych konkurentów.
W obronie swego miejsca i w niedopuszczeniu świeżej osoby pragnącej wejść na listę uprzywilejowanych,
gotowe one staczać zażartą bójkę z nowicjuszami. Ludzi tych można porównać do żebraków cmentarnych
którzy mając wyborne zyski, stanowczo biorą miejsce
obrane przez siebie jakby w dzierżawę, od czego jednakże podatku nieopłacają. A ja wciąż z podatkami się
siłuję i o pomstę do nieba wołam. Ignacy Bertel delikatnie, ale stanowczo uwalnia się z uścisku fabrykanta
i pokazując na nuty, które trzyma w dłoni, mówi twardo
„Śpieszę się”, po czym już bardziej pokojowo informuje: – Panie Benjaminie, proszę o wybaczenie ale muszę
pędzić na Plac Krasińskich do fabryki Jana Kerntopfa,
jest do sprzedania używany fortepian palisandrowy,
krótki, o siedmiu oktawach, prawie jak nowy, z tonem mocnym i śpiewnym, bardzo mocno zbudowany,
z całym blatem metalowym, z czterema szprejcami, za
nader niską cenę. Fabrykant unosi brwi i mruczy pod
nosem: – Nie rozumiem pana. Bertel kiwa głową: – To
tak, jak ja pana.
Obok Wincenty Dutkiewicz, majster krawiecki,
przybliża się bokiem do Rufina Krawczyńskiego, czeladnika rękawiczniczego i go obejmuje, wskazując palcem Marcelemu Bulczyńskiemu, posiadaczowi składu
węgla kamiennego, raz na siebie, raz na Rufina, mówi:
– Dokładnie tak wyglądali. Rufin śpieszy z wyjaśnieniem – Bracia Syamscy, wzór niedościgły stałości przywiązania, z Rygi tu przybyli. W sali Harmonji przy ulicy
Długiej ich okazywali. Ideał harmonii fizycznej – Rufin
szczerzy zęby na ten przypadkowy żart słowny. – Bracia
Syamscy podczas pobytu w Petersburgu wzywani byli
przez tameczne Towarzystwo Lekarskie w celu czynienia nad niemi doświadczeń i badań fizjologicznych –
mówi Dutkiewicz. – Panowie Eng i Chang, bo tak się

nazywają, zażądali za jedno posiedzenie aż trzysta rubli
wynagrodzenia, na co Towarzystwo przystało. Pomiędzy innemi spostrzeżeniami udało się lekarzom petersburgskim zrobić jedno bardzo ważne, a które zupełnie
przez lekarzy paryskich, londyńskich i berlińskich pominiętem zostało, że u niższego wzrostem, Enga, serce się znajduje nie z lewej lecz z prawej strony. Rufin
Krawczyński znowu się uśmiecha, widząc zaś coraz
większe zdumienie malujące się na twarzy Bulczyńskiego, szybko dodaje: – Dowcip sobie przypomniałem. A.
pyta B.: Gdzie idziesz? B.: Do Harmonji przypatrzeć się.
A.: Komu? Braciom Syamskim? Wszakże wyjechali już.
B.: Nie wiesz co gadasz. Jeden tylko wyjechał – i, uderzając ręką w kolano, pokłada się ze śmiechu.

< Ośmiu wędrownych Czechów rozpoczęło po ulicach
Warszawy dawać głośne koncerta. Siedem trąb i jeden bęben
zgromadzają mnóstwo amatorów muzyki ulicznej. […] Pragnienie
rodzi pomysły, tak jak potrzeba wynalazki. Na podwórzu jednego
z domów w Warszawie grała ta właśnie orkiestra składająca się
z Czechów. Waltorniście jednakże praca szła bardzo opornie. Zaschło mu w gardle, tak że przerwano koncert. Cóż się więc dzieje?
Dyrektor orkiestry idzie do pobliskiej bawarji i przynosi we własnej trąbce waltorniście piwa, poi go i komenderuje jeneralnego
marsza na sąsiednie podwórze.
„Kurjer Warszawski” 1870

< Moszek Wejsman w Warszewie Nr 1101 zamieszkały, ma prawo do wyłącznej sprzedaży nowego
oświetlania zwanego Pekiną oraz gazu w Warszawie i w tejże guberni. Oznajmia gotowość
udzielenia tej sprzedaży do prowincji
guberni Warszawskiej (przy zapewnieniu odpowiedniej ilości procentowego
wynagrodzenia). Chętny przeto tychże
oświetleń do którego z powiatów guberni Warszawskiej zechce się zgłosić
do Wejsmana. Nadmieniając przytem, iż
przedmiot nowego oświetlenia, wedle
protokułu Magistratu m. Warszawy ma
następujące dogodności: 1 nie wydaje
odoru i kopciu; 2 nie jest palny; 3 nie
plami; 4 światło jest silniejsze od nafty; 5 pali się wolno.
„Gazeta Policyjna” 1870
Z albumu dawnych warszawskich typów ulicznych
rys. Józef Rapacki
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U BRACI SYAMSKICH
„Wielkie kolorowe afisze, przedstawiające zrośniętych braci Syamskich
zatrzymują gromady ludzi po wszystkich miejscach,
gdzie takowe rozlepiono”.
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Osiemnastoletni bracia z Syjamu podczas gry w badmintona (Wellcome Library w Londynie)
Chang i Eng (znacz. dosł.: lewy i prawy) Bunker (1811-1874) – bliźniacy zrośnięci mostkami na odcinku
15 cm, którzy do końca życia pozostali złączeni. W 1829 braćmi zajął się Robert Hunter, kupiec angielski, który zobaczył w „potworach natury” szansę pomnożenia majątku i zaczął pokazywać ich na całym
świecie. W 1932 bracia podjęli działalność na własną rękę, siedem lat później osiedlili się w Północnej
Karolinie, tam też kupili ziemię i zajęli się uprawianiem tytoniu. W 1843 poślubili siostry Adelajdę (żona
Changa) i Sarę (żona Enga) Yates – z tych związków na świat przyszło 21 dzieci. Po 14 latach wspólnego
życia bracia wybudowali osobne domy i ustalili, że co trzy dni będą zmieniać miejsce pobytu. W 1874 Chang
zachorował na zapalenie oskrzeli i zmarł we śnie, Eng przeżył brata jedynie dwie i pół godziny.

Rozlepione od piątku olbrzymie afisze uwiadomiły
Warszawian, że będą mieli szczęście oglądać to, czego jeszcze nie widzieli nigdy, ale o czym słyszeli i mówili od bardzo dawnych czasów, dziw natury jedyny
w swoim rodzaju, tak zwanych braci Syamskich.
Ponieważ ogłoszenie opiewało, że cena wejścia
wynosi na pierwsze miejsce rubla a na drugie pół rubla, wiele zatem osób których kieszenie nie są zdolne do takich wydatków od razu rozstało się z myślą
widzenia dziwotworu i poprzestało na obejrzeniu
rysunku afiszowego wcale niezłe dającego pojęcie.
Przez całą też sobotę nie można było przecisnąć się
koło szafek z ogłoszeniami. Tłumy je oblegały, a każdy z obecnych tam coś innym prawił i w miarę swych
oratorskich zdolności zjednywał sobie coraz większą

liczbę słuchaczy lub tracił ich zwolna. W tym ostatnim jednak przypadku występował zaraz drugi mentor
i znowu prawił. Słowem na każdym rogu toczyły się
rozprawy popularne o przybyłych braciach.
Nareszcie nadszedł dzień wczorajszy. Za zbliżeniem się godziny 3-ciej przeznaczonej na początek
przedstawienia się braci, tłumy zaległy ulicę przed
Resursą Harmonji [przy ulicy Długiej – red.]. W sali
jednak nie było jakoś zbytniego natłoku.
Przyczyną tego stan warszawskich kieszeni i niedogodny wybór godzin przedstawienia. Od 3 do 5 to
godziny obiadowe, od 8 do 10 wieczór to czas herbaty,
teatru i wizyt wieczorowych, zdaje się najdogodniejsze
byłyby godziny od 1 do 3 i od 5 do 8, dłużej zresztą
nad 4 lub 5 godzin dziennie nie podobna jest panom
Eng i Chang, tak się nazywają bracia Syamscy, pokazywać się publiczności. Męczy to ich bowiem bardzo.
Z pomiędzy mnóstwa tak zwanych dziwów natury
pokazywanych za pieniądze, a zwykle niewiele ciekawych, bracia Syamscy stanowią wyjątek. Od chwili
ukazania się wśród ucywilizowanego świata, budzą
oni nadzwyczajne zajęcie i przedstawiają pole do
ważnych badań i spostrzeżeń naukowych. W miarę
sposobności wszystkie Towarzystwa i Akademje nauk
zajmowały się nimi. Słyszeliśmy też, że tutejsi lekarze
mają razem ich oglądać podobno na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego [oględziny płatne – red.].
Co do życiorysu braci, ten jest mało zajmujący.
Urodzili się w 1811 roku w mieście Melkong w królestwie Syamskiem, i stąd ich nazwa; mają zatem
obecnie po lat blisko sześćdziesiąt. Matka ich miała
przed nimi czworo dzieci, a po nich troje, czyli razem
dziewięcioro. Z tych oprócz bliźniąt, dwoje jeszcze ma
przy życiu zostawać. W roku 1826 matka zrośniętych
bliźniąt przyciśnięta biedą, zezwoliła angielskiemu kapitanowi Koffinowi wziąć z sobą wówczas już po lat 15
mających bliźniaków dla okazywania ich za pieniądze.
Wskutek tego odbyli w roku 1829 podróż po Ameryce i Anglji; w r. 1831 powrócili znowu do Ameryki;
w r. 1838 powtórnie zwiedzili Europę, ale tym razem
Francję, Belgię i Holandię, a zebrawszy sobie ogromny
majątek, osiedlili się w Stanach Zjednoczonych, mianowicie w stanie Północnej Karoliny. W 1842 roku
obaj się pożenili z córkami pastora Grinwuda, Marją
i Katarzyną i z nimi mają obecnie każdy po 9 dzieci.
Chang ma 3 synów i 6 córek; Eng zaś 6 synów i 3 córki. Z tego licznego potomstwa bawią obecnie w War-

Widz tkliwego usposobienia (patrząc na braci):
Biedni ludziska! Co to za życie?
Całe szczęście, że to się bracia tak ze sobą zrośli, bo gdyby obcy…

41

Chang i Eng Bunkerowie (1865)

Rodzina Bunkerów

< W cyrku Renza, jak to już nieraz donosiliśmy, pokazują się ciekawej gawiedzi, znani na całym świecie, zrośnięci bracia Syamscy, Szeng
i Eng, którzy wraz z dwoma swoimi synami przyjechali do Europy podreperować swoją kasę nadwątloną w Ameryce, gdzie się już naprzykrzyli Yankesom. Smutna to zaiste rzecz być potworem natury i potworność swoją za pieniądze pokazywać; ale przyznać trzeba, że te potwory mają właściwe sobie
szczęście, któregoby im niejeden najforemniej zbudowany człowiek pozazdrościł; nic nie robiąc, zarabiają dużo pieniędzy i żyją najwygodniej bez
troski o dzień jutrzejszy. Ci na przykład bracia Syamscy, są to sobie całą gębą sybaryci. Przetarłszy oczy o dziewiątej z rana, piją kielich starego
koniaku, jedzą po amerykańsku: jaja, szynki, beefsteki; palą dobre cygara przy kawie, każą sobie czytać gazety; potem około południa; znowu kielich
koniaku, znowu beefstek, ryby, sardynki, wina czerwone; po drugim śniadaniu drzemka, o piątej obiad, znowu koniak i wino; a wieczorem po powrocie
z cyrku, grog i poncz do poduszki. Godzinkę pospacerowawszy w oczach ciekawej publiczności, bez pracy zarabiają więcej niż potrzeba na pokrycie
kosztów tak sybaryckiego życia.
„Kurjer Warszawski’ 1870

szawie: 13-letni syn Changa i dwudziestokilkuletni syn
Enga, obaj przystojni i mocno zbudowani.
Po stracie majątku wskutek wojny domowej w Stanach Zjednoczonych stracili prawie cały fundusz. Dla
odzyskania go musieli przedsięwziąć nową podróż do
Europy i zawitali do nas.
Dziś są to starcy pokryci siwizną, niskiego wzrostu
i chorobliwej cery. Chińskie rysy twarzy bardziej ich
jeszcze czynią zgrzybiałymi. Ruchy jednak mają dość
żywe.
Mówią tylko po angielsku. Z niewielu zatem osobami mogą się rozmówić. Jeśli jednak zdarzy się im
ta rzadka sposobność, rozmawiają bardzo chętnie
i z uśmiechem. Małe dzieci ściskają i głaszczą; podpisują się na swych fotografiach i życiorysach, zresztą
chodzą po sali widocznie się nudząc.

Zrośnięci są bokiem piersi. Zrośnięcie ma 5 cali
długości u góry, 4 u dołu, a 3 cale w obwodzie. Widzieć je można wyraźnie, gdyż jest obnażona. Co do
możebnego rozłączenia zrośniętych braci, o tym kilkakrotnie już myśleli, ale brak im odwagi w obec niepewności i niezgodności zdań lekarzy. Operacja, według większości chirurgów, może się na pewno tylko
w tym razie udać, jeśli życie jednego z bliźniąt będzie
poświęconem, inaczej wypadek nie jest pewny. Po
cóż zresztą mają się narażać, na wątpliwe następstwa,
skoro już 60 lat znoszą swój stan. Niektóre szczegóły
z ich życia zresztą bezładnie podane, sprzedają się na
przedstawieniu po 15 kopiejek w kilku językach drukowane, a między tymi i po polsku. Szkoda, że pisownia i styl tego arkusza jest prawdziwie Syamski.
„Kurjer Warszawski” maj 1870

„Kurjer Warszawski” 1870
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< W cyrkule Nowoświetskim, w domu pod Nr. 1350, Cecylja
Stabel, służąca, w obawie kary za niewykonanie swoich obowiązków, w piwnicy tegoż domu powiesiła się, lecz będąc dostrzeżoną
przez miejscowych mieszkańców, uratowaną i do życia przyprowadzoną została. Stabel przyaresztowana przez Policję, dla postąpienia z nią podług prawa.
„Gazeta Policyjna” 1870

< W cyrkule Sobornym, na ulicy Koźlej, znaleziono podrzucone nieżywe wczesne dziecko, obwinięte w gałgany. W celu
wyśledzenia winnej podrzucenia dziecięcia, przedsięwzięto należyte środki.
„Kurjer Warszawski” 1870

Pod piętnastką widzimy jak właściciel
domu, Lucyjan Wojniłowicz, pokazuje Karolowi Koźmińskiemu, obywatelowi ziemskiemu, ukochaną krótkowłosą lewretkę koloru kasztanowatego z białymi łatkami na końcach łap, ogonie i pod brzuchem,
pytany o rasę zawsze z dumą mówi o swojej Żabci,
charciku włoskim: piccolo levriero italiano, i zaraz dodaje: cesarz Franciszek ma podobnego, ale mój piccolo napewno ładniejszy; teraz pan Lucyjan jest wyraźnie
poddenerwowany, wymachując „Gazetą Policyjną”
oburzony wykrzykuje: na wszystkim chcą dranie zarobić!, z impetem pukając palcem w tytuł artykułu, czyta: Rozkaz Warszawskiego Ober-Policmajstra do Policji wykonawczej! Wszyscy stali i czasowi mieszkańcy

Chmielna 15

Teatr Wielki (1852)

dziejski flet” dla ubogich, była niewątpliwie pierwszym wielkim warszawskim sukcesem Antonio Sacchettiego, wystawiona po raz pierwszy w 1829 roku
zgromadzi na premierze rekordową widownię – 1350
osób. „Chłop Miljonowy” jest to rzecz w guście owej
komiczno-satyryczno-arlekinowskiej cudowności romantycznej, która zachwyca do najwyższego stopnia
pewną klasę miłośników teatru za granicą, szczególniej
w Niemczech, a najszczególniej w Wiedniu – pisze
Maurycy Mochnacki w „Kurjerze Polskim” z 1 grudnia 1829 roku. I w rzeczy samej czegóż nie dostaje
tym dziwnym tworom do uspokojenia myśli widzów?
Mają sens moralny, mają dobrą „dozys” dowcipu;
pełno w nich odmian, pełno dekoracji. Co chwila coś
nowego; tu wróżki w napowietrznym pałacu, tam duchy, ówdzie czarnoksiężnik z strzelbą nabitą talizmanami. Charaktery wesołe, oryginalne, rozśmieszające,
ubiory pstre, jak na maskaradzie weneckiego karnawału; krótko mówiąc, jest tam wszystko prócz „sensu w układzie sztuki”, o który nie dbają takich dzieł

miasta Warszawy i Przedmieścia Pragi, obowiązani są
płacić za każdego utrzymywanego przez nich psa, po
jednym rublu srebrem rocznie, z warunkiem, ażeby
każdy z tych psów, miał na obroży zawieszony blaszany
znaczek, otrzymany na dowód wniesionej przez właściciela opłaty i że wskutek zniesienia się mego co do
poboru oznaczonej opłaty w roku bieżącym, Prezydent
miasta Warszawy wydał odpowiednie rozporządzenie: polecam Komisarzom cyrkułowym, zawiadomić
o tym za pośrednictwem naczelników ucząstkowycb,
wszystkich bez wyjątku utrzymujących u siebie psów
i po upływie siedmiu dni jak najściślej sprawdzić, czy
mają już wszystkie psy na ten rok znaczki i tych z właścicieli takowych, którzy nie wykupią pomienionych
znaczków, przedstawić do kary w stosunku rocznego
podatku za psa, to jest rubel srebrem jeden; a jeżeli
i pomimo to znaczków nie wykupią, to należy postąpić
stosownie do cyrkularnego mojego rozporządzenia
z dnia piątego sierpnia zeszłego 1869 roku. Pan Karol
przytakuje ze zrozumieniem głową, chociaż bez przekonania dodaje: okupant zawsze dyktuje warunki.

< W cyrkule Nowoświetskim, na rogu ulic Brackiej
i Chmielnej, koń wyprzągłszy się od wozu furmana Zasłonki, wpadł
na przechodzącą służącę Kostecką, której skaleczył twarz; Kostecka pozostaje na kuracji w mieszkaniu, a furman przyaresztowany.
„Kurjer Warszawski” 1870

Pod szesnastką natkniemy się na Chmielna 16
Szmula Zwejgenbauma, rzeźbiarza, i jego
ojca, Joska, właściciela domu. Szmul trzyma w ręku
gazetę i czyta ojcu wydrukowany w niej nekrolog: –
Wczoraj wieczorem po kilkumiesięcznej chorobie,
zmarł Antonio Sachetti, niegdy dekorator tutejszych
Teatrów. Dat biograficznych zmarłego nie mamy w tej
chwili pod ręką, wiemy tylko, że się urodził w Wenecji
w końcu zeszłego stulecia, że przybył do Warszawy
przed czterdziestu przeszło laty i bez przerwy pracował tu do roku 1860 dla ukochanej sztuki. Sachetti
był artystą posiadającym talent i gruntowne wykształcenie techniczne. Niektóre dekoracje jego pędzla,
jak na przykład: architektury, są istnymi arcydziełami.
Sachetti był znanym bardzo wielu osobom w Warszawie, był niemal jedną z typowych postaci brukowych.
Fizjonomię miał sympatyczną, czoło inteligentne, włosy długie, białe i zwykle nosił długi granatowy surdut
i podpierał się bambusem. Krąży wieść, że pozostawił
milionową fortunę, zebraną przez odmawianie sobie
kosztowniejszych przyjemności życia; sukcesorów zaś
zstępnych nie pozostawia, ale podobno liczne grono
jego siostrzeńców przebywa we Włoszech. Żył lat
przeszło osiemdziesiąt – kończy Szmul. Josek wznosi
oczy ku niebu: – Wiek słuszny i fortuna niczego sobie
– zauważy. To był wielki artysta – stwierdza Szmul, nie

Antonio Sachetti (1790–1870)

przejmując się uwagami ojca – bo chociaż praca dekoratora małą z pozoru wydaje się rzeczą w powodzeniu sztuki i dekorator stoi ukryty za kulisami, będącymi
jego dziełem, a publiczność zachwycona grą artystów,
odczuwa to tylko co czuje aktor, to wrażenia jakie wywołuje ich sztuka, zależą przecież w części i od efektu
dekoracji. Pan Antonio siłą swojego pędzla przenosił
widzów w czarowne krainy fantazji, jego kurtyny sceniczne budowane w ogromnym poczuciu powietrznej
perspektywy, prawda w szczegółach i charakterze
miejscowości, złudzenia dochodzące do oczarowania
widza. Dekoracje jego odznaczają się głównie świetnym kolorytem, dobrą perspektywą, starannym wykończeniem, a nade wszystko bujną fantazją, którą
trafnie zastosowywać umiał do treści przedstawianych
scen w sztuce. Wykonał około trzystu dekoracji, które
tworzyły zbiór rozkosznych wrażeń dla oka. Był malarzem panoram oraz dioram i kosmoram. Jego projekty,
wyjąwszy rozmiarów, nie ustępowały dekoracjom sceny Wielkiej Opery w Paryżu. Zdezorientowany Josek
z powątpiewaniem spogląda na syna: – Ale ja nie bardzo się w tym wyznaję – mówi.
Sztuka Chłop milionowy czyli Dziewczyna z świata czarownego. Melodrama alegoryczna w 3 aktach
(„Das Mädchen aus der Feenwelt oder der Bauer als
Millionär”) Ferdinanda Raimunda (austriackiego aktora, dramatopisarza, dyrektora teatru) przerobiona
została przez Józefa Damse, artystę dramatycznego
Teatru Narodowego z muzyką Drechslera, sztuka ta,
jak pisał o niej Leon Schiller, mozartowski ,,Czaro-

< W Alkazarze, jako przedwstęp do scenicznych przedstawień, które zapewne niedługo się rozpoczną, obecnie wół Zeppa i kozioł Mangelin popisują się ze swoją zręcznością. Tak wół jak i kozieł
wbrew swemu przeznaczeniu muszą tu skakać przez kije, przesuwać
się przez obręcze, stawać na butelkach itd. Kozła podobnie tresowanego miał już cyrk Broeckmana, wół więc tylko jako akrobata jest
nowością. Biedne wolisko, ani się spodziewało takiego zaszczytu,
którego głównym sprawcą jest bat, a nędzna strawa, jak to z mizernej
powierzchowności widzieć się daje, trwałym pomocnikiem narzędzia kary. Prócz wyżej wspomnionych sztukmistrzów, znajduje się w
Alkazarze jeszcze okaz prawdziwie ciekawy: jest to dziwny wybryk
natury, byk o sześciu nogach. Poniżej szyi ma on jakby siodełko kość
biodrową, z której wychodzą dwie formalne nogi, opatrzone na końcu
kopytkami, nie dochodzą one jednak do ziemi. Byk ten musi być rasy
tyrolskiej, jest ładnie utrzymany, może z miłosierdzia publicznego,
bo go prawie każdy choć listkiem obdarzy, smutną ma wszakże minę,
jakby czuł swe kalectwo.
„Kurjer Warszawski” 1870
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pisarze i dbać żadnej przyczyny nie mają, bo na tym
i samej publiczności nie wiele zależy. Osobliwszy ten
rodzaj dzieł scenicznych, równie dla oka, jak dla słuchu zdaje się być wynaleziony; najczęściej wszystkie
razem zmysły zajmuje, rzecz dzieje się to na ziemi, to
ponad ziemią, świetne gmachy zamieniają się w wieśniacze chaty, z panów robią się żebraki. […] „Chłop
miljonowy” zajmuje obecnie publiczność tutejszą, dla
której widowiska tego rodzaju są jeszcze nowością.
Piękne, wspaniałe dekoracje i gra Pana Nowakowskiego, którego rola jest najważniejsza i najtrudniejsza
w tej sztuce, zapewniają jej szczęśliwe u nas powodzenie. […] W takich widowiskach wszystko zależy na
dobrej maszynerji; u nas duchy czasem za powoli się
spuszczają – ironizuje Mochnacki – sowa wstrzymuje
się w przelocie swoim przez scenę; a czasem znikłego

Pałac Resursy Kupieckiej
czyli Stowarzyszenie Warszawskich Kupców założone w Warszawie w 1820 w celach wspólnej,
godziwej rozrywki i towarzyskich zebrań, na tle muzykalnych produkcyj oraz rozmów o sprawach zawodowych i potocznych, na rycinie: pałac Mniszchów wybudowany w 1715 na ul. Senatorskiej 38/40 – aż do 1939 odbywały się w nim zebrania, loterie, odczyty, bale i jubileusze.

pałacu szczęścia i dumy, okazują się szczątki około
strzechy słomianej, w cichej chłopka zagrodzie. Inscenizacją zachwycony jest Juliusz Słowacki: Na warszawskim teatrze grają teraz raz po raz nową, a dla
nas starą już sztukę pod tytułem „Chłop milionowy”, o której musiałaś już cokolwiek z gazet słyszeć.
Piękność tej sztuki cała zależy na dekoracjach, które
prawdziwie są zachwycające, zresztą cała sztuczka dosyć słaba i bez sensu – pisze do przyrodniej
siostry, Aleksandry Bécu. Powodzenie sztuki jest
tak wielkie, że, jak donosi „Kuryer Litewski”, jeden
z autorów dramatycznych napisał już melodramę
„Baba milionowa”. Sztuka w rok po premierze zostanie też zparodiowana przez Andrzeja Słowaczyńskiego w wodewilu nazywanym fraszkami ze śpiewami – „Chłopiec studukatowy”, a w słynnej cukierni
Loursa pojawi się nawet nowy gatunek biszkoptów
„a la Chłop milionowy”. Śpiewki P. Nowakowskiego:
„miotły! miotełki!” powtarzały tysiące ust: z murów
Warszawy rozbiegły się, jak ptaki po całym kraju, pisze literat i wydawca Kazimierz Władysław Wójcicki.
Wystawienie w teatrze narodowym popularnej sztuki
„Chłop milionowy” z kupletami na temat «miotełek»
ściągało co wieczór tysiące widzów i stało się niemal, że wypadkiem pierwszorzędnej w życiu stolicy doniosłości – analizowano fenomen „Chłopa…”
w „Monografii historycznej osnutej na źródłach archiwalnych”. Nikt nie przypuszczał, patrząc na rozbawione rzesze, na entuzjazm widzów dla rzeczy
błahej, pozbawionej cech artyzmu, iż nastrój żałobny,
pełen grozy, jaki panował niedawno, w epoce Sądu
Sejmowego, ustąpi miejsca pozornej bezmyślności
i rozbawienia tłumów. Wkrótce, wraz z wybuchem
powstania listopadowego, sytuacja się ustabilizuje

Gmach Resursy Obywatelskiej przy Krakowskim Przedmieściu 64 (pocz. XX w.); w 1832 Resursa Kupiecka

i pełen grozy nastrój żałobny znów powróci, a Sacchetti opuści Warszawę, w której ponownie się
pojawi po pięciu latach, by przez ponad następne
trzydzieści (1835–1868) pełnić funkcję głównego
dekoratora warszawskiego teatru. Garściami czerpie
z doświadczeń scenografa, wynalazcy dagerotypu,
Louisa Jacques’a Dauguerre’a i przenosi na grunt
polski jego doświadczenia z dioramami – rodzaj
przedstawienia, podczas którego widzowie oglądają
pokazywane na scenie realistyczne obrazy, oświetlane w różny sposób oraz, podobnie jak inny wizjoner
teatralnego obrazu, Pierre-Luc-Charles Cicéri, stworzy na scenie efekt ruchu wykorzystujący bieżnię dla
aktorów przed ruchomą cykloramą. Ostatnie dwa
lata życia Sacchetti boryka się ze zdrowiem, ale dopiero choroba żony go załamie, cztery miesiące po
jej śmierci rozstanie się ze światem doczesnym i zostanie pochowany na cmentarzu Powązkowskim.
Żegnając się z Zwejgenhaftami od razu wpadamy
na Bronisławę Podstawską, która trzymając w dłoniach rękę swojej siostry Józefy, z entuzjazmem peroruje: – W przyszły wtorek będę w Resursie Kupieckiej,
gdzie ma się odbyć bal na korzyść tutejszych ubogich.
Bal to będzie niezawodnie świetny, moim jednak zdaniem byłby jeszcze świetniejszy, gdyby każda z dam
część, choćby tylko dziesiątą, wydatku na strój balowy,
dorzuciła do ceny biletu. W miłosierdziu niema przesady, mam nadzieję, że moja uwaga się urzeczywistni,
bacząc na litościwe serca Warszawianek. Józefa wysuwa swoją dłoń z uścisku siostry i klaszcze z radością:
– A ja dziś wybieram się do sali Obywatelskiej Resur-

sy, gdzie odbędzie się maskarada na korzyść starców
i sierot, zostających pod opieką Towarzystwa Dobroczynności. Pani Bronisława ujmuje z powrotem dłoń
siostry: – Musisz sprawdzić, czy aby na pewno jest
to maskarada. Onegdaj na bal do Resursy Kupieckiej
przybyły dwie damy w maskach, sądząc widocznie, że
bal jest maskowym. I naturalnie, odmówiono wejścia
tym paniom.
Opodal Karol Ślaski, felczer, wymachuje w powietrzu konfederatką [inaczej rogatywka: charakterystyczna polska czapka narodowa – red.], którą właśnie odebrał Józefowi Krotkiemu, studentowi. – Ani
mi się waż! – krzyczy poddenerwowany – W tym
na pewno nie wyjdziesz na ulicę. Biedy sobie
chcesz napytać? Niedalej jak parę miesięcy
temu pewien młody człowiek ukazał się na
ulicy w podobnej konfederatce. Rzecz się
miała dnia 30 grudnia 1869 roku, około godziny jedenastej z kościoła św. Krzyża wyszedł na ulicę Kazimierz Kaczkowski ubrany
w czerwoną konfederatkę i długie buty. Jak
wiesz, noszenie podobnych ubiorów surowo tu
jest zabronione, przeto młody człowiek został
aresztowany przez policję, przyczym okazało się, że jest on stałym mieszkańcem
miasta Warszawy i utrzymuje się z własnych funduszów. Wypadek ten wywołał
w społeczeństwie warszawskim różne
komentarze. Po roztrząśnięciu sprawy
i na mocy zeznania żony Kaczkowskiego, okazało się, że jest mocna podstawa

Z albumu dawnych warszawskich typów ulicznych
rys. Józef Rapacki

żyje młody obywatel, którego brzydota do tego dochodzi stopnia, iż gdy spojrzy trzy razy na buldoga, a do
tego się zmarszczy, buldog bez ratunku zdycha – i głośno chichocze. Trzeci kompan, Karol Danowski, czeladnik rzeźniczy, zakrywa usta, by nie parsknąć, Władysław zaś z wściekłością zaciska pięści. – Skoczmy
na piwo do Żeligowskiego na Nowym Świecie, wprost
wodociągów, pod czterdziestkę szóstkę, podobno
dobre piwo angielskie tam serwują albo porterek ci
postawię – próbuje go udobruchać Starzyński. Przyglądający im się Chaim Groszek, markier piwa, kiwa
palcem: – Niech sobie panowie dają spokój z angielskim – mówi. – Po co przepłacać. Lepiej spacerek
do Scholza zrobić, na Marszałkowską pod czterdzieści pięć, on tam się niedawno przeniósł z Jasnej do
domu pana Adolfa Kaszowskiego, to i ceny ma łatwe,
promocyjne, a piwo bawarskie z fabryki Machlejda,
przednie, po prostu cymes i nasze warszawskie, a nie
ze świata ściągane, a wiecie panowie dlaczego takie
dobre, bo jest pożywne a nieupajające, a jak się je nalewa do szklanki, to za dmuchnięciem zwierzchu pojawi się na nim niebieskawa para, najwymyślniejszego
amatora może zadowolnić, no i Bilard Francuski1 czyli
karambol na miejscu dają.
Warszawa mogła się napić piwa bawarskiego,
o którym wspomina Chaim Groszek, dzięki piwowarowi Karolowi Machlejdowi. Zanim jednak skosztujemy
„bawara”, bo tak je popularnie zwano, spotkajmy się
z pięćdziesięcioletnim Samuelem i jego dwudziestodwuletnim synem Janem Jakubem, potomkami szkockiego klanu MacLeodów z Highlands, miasteczka położonego na górzystej wyspie Skye, gdzie do dzisiaj
stoi ich rodowy XIII-wieczny wciąż zamieszkały zamek
Dunvegan. W XVII wieku, ze względu na religijne
prześladowania, część szkockiego klanu rusza z pięknej, lecz surowej wyspy na podbój Europy. We Francji
znani są jako famille Maclot, w Niemczech – die familie Von Leod. W Saksonii zajmą się winiarstwem.
W 1821 roku Samuel z Janem przybywają do Królestwa Polskiego z Würtembergii. Ziemie nad Wisłą
nie służą winnicom, chcąc zostać przy alkoholowym
interesie MacLeodowie przetworzą nazwisko na Machlejd, a wino zamienią w piwo. Jan Jakub wydzierżawi
od Karola Augusta Osterloffa – z pochodzenia Szweda, wytwórcy szampanów w Miedzeszynie – browar
w Grochowie. Browar ten zapoczątkuje wielką karierę piwowarską rodziny Machlejdów. W 1837 roku
w Morach pod Warszawą pojawia się na świecie wnuk
Samuela, Karol, najsłynniejszy rodzinny piwowar. Jako
młodzieniec praktykuje u ojca, szykując się do przejęcia po nim schedy. Ma krótką przerwę na powstanie
styczniowe – za przynależność do organizacji konspiracyjnej zostanie zesłany na Syberię, ale wkrótce po
powrocie z przymusowego urlopu już w 1869 kupuje

PREZERWATYWA (SCHWYCONE NA GORĄCO)

46

Źle się dzieje na świecie, związki famiwięc też bez oporu napełnił Józia kieliszek.
lijne osłabły, w gronie rodziny niezgoda,
Kolejka odbyła się we wzorowym porządswaty, skandale: nie masz ojców przykładku, tylko Józio jakoś zaciągnął.
nych, nie masz przywiązanych synów. Źle
– He! he! – mówi ojciec – nie smakuje?
się dzieje! Źle się dzieje!
– Proszę... ojca... za tęga!
Tak krzyczą ciemnowidze, ludzie złych
– Ha! ha! za tęga. No, to panie lichęci, jeszcze gorszej woli... pesymiści. Pakieru, ot na wyrywki, tego w czerwonej
trzcie, któż zaprzeczy, że te trzy osoby nie
sukience.
stanowią famili.
– Czy wszystkie trzy? – pyta zdziDo cukierni wchodzi naprzód ojciec.
wiony Cukiernik.
Niski, przysadzisty, czerstwy; twarz duża
– Nie, tylko dla Józia,
ozdobiona znakomitym nosem, nosem
Nalany kieliszek Józio spełnił dziarsko
miedzianej barwy – w pięknie ułożonej pei ze smakiem: ale po chwili zbladł i pot
ruce. Za nim młodzian jeden i drugi. Stary
zimny go oblał. Micio ze starym Wosiem
obmacał perukę, młodzi poprawili naturaljednogłośnie parsknęli śmiechem.
ne włosy, stary strzepnął palcami, młodzi
– Urżnięty – szepnął Micio.
powtórzyli ruch z werwą młodzieńczą, sta– W miarę, w miarę, bąknął stary
ry uśmiechnął się, mlasnął językiem, zawoi z zimną krwią zabrał się do liczenia
Spotkanie w bawarii warszawskiej
ławszy: Wódeczki, młodzi uśmiechnęli się – A! Pan Paweł! Oj! Oj! Coś nietęgo koło waszeci?!
pieniędzy, Józio siadł na krześle, zwiesił
również i nieznacznie połknęli ślinkę – to – Mój panie, nie suknia człowieka, ale człowiek suknię zdobi.
głowę i wcale nie piękną zrobił minkę,
synowie! 1 niezaprzeczenie odrośl spruchcokolwiek nawet się krztusił.
niałego dębu, odświeżającego się spirytualiami.
– Widzi Pan, rzecze Cukiernik, na moje wyszło chłopiec
– No, panie ten, mówiłem, wódeczki.
traci przytomość.
– A jakiej? – rzekł usłużny Cukiernik.
– Nieszczęście! Nieszczęście mój panie, przerwał płaczli– Ba! w tem sęk. Miętowa niezdrowa. Absynt zabójczy tru- wym głosem ojciec. Biedny człowiek ze mnie. Chłopak, mónek, krew rozpala – Goldwasser zbyt słodka, więc niestrawna.
wiąc między nami, urwis, uczyć się nie chciało, do roboty
– Proszę ojca, śliwowica, doradził synek.
zagonić nie podobna, a jak się panu wyrwie z domu, przepadł,
– Co? Śliwowica, pestkówka, ma goryczkę, przed obiadem… albo wróci zgrzany do koszuli, albo najniezawodniej za awanjest racja! Więc dla ciebie… śliwowica.
turę w kozie odsiedzi. Cóż tedy miałem robić; szukałem wszel– Dla mnie koniak.
kich możliwych środków, prośbą i groźbą, hukiem i fukiem,
– Koniak! Koniak! Palnij koniaku. A ja sobie z kropelkami fran- nic nie pomaga. Odwołałem się do naturalnych instynków,
cuskiej.
do rodowej żyłki... ja lubię czasem, ot dla ogrzania z ziębłego
Stanęły rzędem trzy kieliszki – Józio, Micio i stary Wosio – żołądka, wpuścić w gardło parę kropel essencji i patrz pan…
otworzyli usta, podnieśli kieliszki i jakby na komendę, po połknię- syn mój, bo moim jest synem, to dowód niezaprzeczony…
ciu, splunęli. Któż wątpi, że byli synami swego ojca!
miał pociąg do truneczku. Ha! złapałem cię, myślę, lubisz pić,
– Dalibóg dobra – rzekł stary – a żeby tak po drugim. Co?
chodź. Piję ja i on pije, wiele chce, upija się, brawo! upija się
– Tego samego? – rzekł Cukiernik.
pod okiem swego ojca, słowo honoru, to nie nałóg; traci zmy– Nie, dla Józia koniaku.
sły, przytomność, śpi, a ja uszczęśliwiony ojciec, mogę sobie
– Pozwoli pan sobie powiedzieć, odezwał się Cukiernik, mię- powiedzieć: syn mój w domu usypia jak niemowlę, więc nie
szanina dla młodego chłopca niebezpieczna.
urwisuje, o! to jedyna prezerwatywa na urwisów.
– Niebezpieczna, powiadasz, upije się? Co?
– Chodźmy Józiu – zawołał nareszcie.
– Najniezawodniej.
Trójca przykładna, spleciona w objęciach odeszła.
– Lej pan koniak, nie pytaj się – woła ojciec.
Jabłko niedaleko pada od jabłoni.
Cukiernik, sługa pupliczności, wbrew żądaniom iść nie może,

do podejrzewania normalnego stanu jego zdolności
umysłowych, w skutku czego, z rozporządzenia władzy, Kaczkowski odesłany został na próbę do szpitala
św. Jana Bożego, gdzie przekonano się, że w istocie ma
pomieszanie zmysłów, z powodu czego pozostawiony
został na kuracji w tymże szpitalu. Józef Krotkie patrzy
markotnie na felczera: – Naprawdę dostał pomieszania zmysłów? Ślaski marszczy brwi: – Lepiej postradać rozum niż wylądować w tiurmie – mówi i dodaje

– dla ciebie też znalazłyby się mocne podstawy i też
wybrałbyś szpital dla umysłowo chorych niż zesłanie
na katorgę. A poza tym tylko wariat dobrowolnie pcha
się w paszczę lwa.
Na podwórku stoi też Jan Starzyński, czeladnik sitarski, kpiarz i psotnik; wpatrzony w fizis Władysława
Błeszczyńskiego, czeladnika stolarskiego, któremu
dwa dni wcześniej drewniana belka zdefasonowała
nos, mówi: – Czytałem, że w okolicach Nowego Jorku
1.

47

Reklama z 1907

browar Karola Sommera przy ul. Chłodnej 45, gdzie
buduje olbrzymią słodownię. Machlejd jako pierwszy
w Warszawie zacznie wyrabiać piwo bawarskie w browarach w Grochowie i przy Chłodnej. W 1879 browar
zostanie zmechanizowany i zatrudnia 40 robotników.
Karol Machlejd nie zasypia gruszek w popiele, w 1905
zastosuje w produkcji nowoczesną maszynę parową
o mocy 340 KM i po raz pierwszy wprowadzi mechaniczne napełnianie butelek piwem. Nie jest bezdusznym kapitalistycznym krwiopijcą: skróci pracę swym
urzędnikom do ośmiu godzin dziennie, zobowiąże się
do założenia kasy oszczędnościowej i dania po roku
pracy dwutygodniowego urlopu. Karol zostanie starszym zgromadzenia piwowarów, sędzią handlowym
z wyboru i prezesem kasy przemysłowców.
W 1905 roku rodzina Machlejdów zamieszka
w Konstancinie, tam wokół angielskiego parku z letniskowym kasynem dworki, pałacyki, zameczki wznosili
i kupowali majętni i znani: prezes konstancińskiego
Towarzystwa hr. Władysław Czosnowski, jego synowie
Bronisław, ceniony architekt, i Tadeusz, inżynier budownictwa, hr. Józefa Dembska, król warszawskich piwowarów Kazimierz Schiele, król czekolady Emil Wedel, król garbarstwa Józef Pfeiffer, księgarz i wydawca
Zygmunt Kościelski, ekonomista, prawnik i prekursor

Bilard Francuski, franc. carambolage – gra, która pojawiła się już w średniowieczu, na stole biilardoowym umieszczone są trzy bile: biała, biała z kropką (tzw. bila pikowa) lub żółta oraz czerwona. Każdy gracz ma swoją bilę – białą lub pikową. Na początku partii odbywa
się losowanie (losowanie á la bande), jego zwycięzca otrzymuje bilę pikową, potem odbywa się rozgrywka wstępna o rozbicie, obaj gracze podchodzą do stołu, i uderzają swoje bile tak, aby znalazły się jak najbliżej bandy dolnej; obie bile nie mogą się zderzyć ani dotknąć bili
czerwonej; wygrywa gracz, którego bila znalazła się najbliżej i on rozpoczyna grę. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby zderzeń (carambolage). Zderzenie następuje wtedy, kiedy bila danego gracza dotknie pozostałych dwóch bil; za każde zderzenie gracz dostaje 1 punkt.

Wóz rozwożący piwo Spółki Akcyjnej Haberbusch i Schiele (lata 30. XX w.)

varsavianistyki Stefan Dziewulski, grafik Aleksander
Mann, sławny malarz Zdzisław Jasiński (od którego willę rychło odkupił Stefan Żeromski) i osławiony mistrz
pędzla Jan Styka, no i oczywiście już wtedy właściciel
największej w Polsce słodowni, nasz Karol Machlejd.
Willa będzie nosić imię „Julia” na cześć żony Karola.
Król słodu ma ze swoją żoną Julią z Taichert-Stawickich
czworo dzieci: córki Marię i Julię oraz synów: Juliusza, bardziej znanego jako Juliana i Artura Ludwika.
W 1906 roku Karol umrze, piwnym interesem zajmie
się Julian, godzi swoją religijną pasję – 27 listopada
1892 roku kandydat teologii Julian Machlejd zostanie przeznaczony na protestanckiego wikariusza –
z bisnesowym światem. Bracia żenią się z siostrami
Ulrichami, córkami właściciela dobrze prosperującej
firmy ogrodniczej. Wybranką Juliana jest Krystyna,
Artura – Wanda. Julian, zanim zostanie wielbionym
przez tłumy kaznodzieją, wykaże się obowiązkowym
patriotyzmem: już jako uczeń VI Gimnazjum w Warszawie zorganizuje kółko samokształceniowe, za co zostanie wydalony ze szkoły, maturę musi zdawać w Petersburgu, studia teologiczne zaś ukończy ze złotym
medalem w Dorpacie. Po powrocie do Polski pastor
Julian rzuca się w wir bisnesowo-społecznikowskiej
„roboty”. Współzałoży gimnazjum imienia Mikołaja
Reja i zostanie jego pierwszym dyrektorem, będzie
tam wykładał religię ewangelicko-augsburską, logistykę i psychologię. Nie odpuszcza też bisnesu, piwo

przecież stanowi jego rodzinną spuściznę, w 1921, po
fuzji z browarami „Seweryn Jung”, „Korona”, „Karol
Machlejd w Warszawie”, „E. Reych i Synowie”, firma
przyjmie nazwę „Haberbusch i Schiele. Zjednoczone
Browary Warszawskie. Spółka Akcyjna”. Browar nie
tylko będzie największy w syrenim grodzie, ale z kapitałem nowej spółki liczącym 100 milionów marek polskich (później osiągnie 12 mln zł) i produkcją około
250 tys. hektolitrów piwa rocznie i 22 milionami butelek wód mineralnych i soków owocowych uplasuje się
na początku listy największych browarów w Europie.
W sierpniu 1923 roku, w wieku 68 lat, niespodziewanie umrze dotychczasowy prezes spółki, Feliks Julian Schiele. Pastor Julian Machlejd zostanie nowym
prezesem „Haberbusch i Schiele” i będzie pełnił tę
funkcję aż do śmierci w 1936. W ostatnich latach
życia zarażony pasją trzech polskich inżynierów-konstruktorów: Władysława Bernadzikiewicza, Jana Oderfelda i Józefa Sachsa, finansuje ich nowatorski projekt
pierwszego na świecie silnika odrzutowego. W 1932
roku w Warsztacie Doświadczalnym Państwowych
Zakładów Inżynierii URSUS wykonano model testowy
i… na tym się kończy historia polskiego super silnika.
Armia nie jest nim zainteresowana, woli inwestować
w „konie i szabelki”; rotmistrz Jerzy Baliński, piszący
w miesięczniku „Przegląd kawaleryjski” m.in. o zagadnieniach psychotechniki w kawalerii, specjalista
od sowieckiej taktyki kawaleryjskiej (Rosja. Krasnaja
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Aktorka rewiowa Mistinguett w Warszawie „reklamująca” piwo spółki „Haberbusch i Schiele”, (maj 1933); fot. Marian Fuks
Właść.: Jeanne Marie Bourgeois (1875-1956 ) - słynna francuska aktorka, śpiewaczka i tancerka paryskich music-hallów, żona Maurice’a Chevaliera, o której pisarka Colette pisała: „Mistinguett to coś więcej
niż pomnik - ona jest własnością narodową!”. Do Warszawy Mistinguett zawitała mając już prawie sześćdziesiąt lat, mocno podstarzałą aktorkę sprowadziła do Polski za ciężkie dewizy jej przyjaciółka, Germaine
Susanne Coillot, druga żona gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego, późniejszego premiera. Mistinguett wystąpiła – pisała warszawska prasa – na czele rewii francuskiej z własnymi dekoracjami, kostjumami,
orkiestrą etc.! Ile ma lat – 45 czy 65? Oto zagadnienie, które pasjonowało wielkie mnóstwo pań. Nigdy jeszcze lornetki nie miały takiego powodzenia, jak na tym spektaklu. Nie będziemy usiłowali rozstrzygać
problemu, powiemy tylko, że choć niewątpliwie znać lata na słynnej divie, to jednak „trzyma się” ona nad podziw świeżo. Jerzy Waldorff w „Ciach go smykiem” wspominał swój młodzieńczy pobyt w Folies Bergère,
gdy po wysokich schodach, ugamirowanych podwójnym rzędem przystojnych boys w smokingach, zstępuje Mistinguett cała w strusich piórach, nawet z trenem z pierza tych kosztownych ptaków, błyszcząca
perłami i brylantami, a przecież niemal naga, wszystkie reflektory skierowane na nią, lecz po bokach duży ruch: dziesiątki wiercących się nagich dziewcząt wśród dekoracji tak zwanych „bajecznych”, co znaczyło,
że były pstre, pełne szychu i ogromnie szpetne. Potem sześćdziesięcioletnia wielka diva (nieboszczkom już można liczyć lata!), aby okazać swą fizyczną sprawność, wywijała tango apaszowskie w dekoracjach
przedstawiających tawernę, która płonie. Partner Mistinguett znęcał się nad nią nieprawdopodobnie, rzucał o ziemię, ciskał w górę i znów o ziemię, a ona się nie rozsypywała.

konnica) oraz autorytet w sportach konnych, w 1933
roku w „Tygodniku Ilustrowanym” zadaje pytanie: czy
szkolenie i utrzymywanie niezmiernie kosztownego
materjału końskiego oraz szkolenie kontyngentu szeregowych i kadry ma sens w dobie kapitalnego rozwoju szybkostrzelnej broni palnej, broni samoczynnej,
artylerii ciężkiej, lotnictwa, samochodów pancernych,
czołgów? Zdawałoby się, że dzisiejsza taktyka, dostosowana do nowych środków walki o ogromnej potędze, nie daje miejsca dla działań kawaleryjskich; że
broń ta przeżyła już swój złoty wiek. Nic podobnego,
odpowiada rotmistrz, kwestia istnienia kawalerii przesądzona jest na jej korzyść we wszystkich krajach. […]
Kawaleria jako broń, właściwie i nowocześnie szkolona, zachowa zawsze swoje cenne dla wojny cechy
charakterystyczne: ruchliwość, zdolność do manewru
i przenikania w ugrupowanie nieprzyjaciela. […] Nasza
kawaleria piastuje tradycje dawnych sławnych rycerzy
i swego bohaterskiego patrona, księcia Józefa, jednak,
pomna krwawych doświadczeń wojennych, a metodycznie i w zdrowych nowoczesnych zasadach szkolona, rozumie, że powaga nakładanych na nią zadań
1.

Michael Dobbs Wojna Winstona; wydawnictwo Znak, 2017

wymaga przede wszystkiem doskonałej umiejętności
dostosowywania się do nowych warunków pola bitwy.
Polski optymizm podziela „Illustrated London News”
i w jeszcze w sierpniu 1939 roku publikuje zdjęcie
szarżującej kawalerii, pod którymi widnieje podpis:
„Imponująca polska kawaleria – prawdopodobnie
najlepsza w Europie, uzbrojona w miecze, lance i karabiny maszynowe. Wojsko niezwykle rozwinięte oraz
znacznie bardziej mobilne na trudnym terenie niż siły
zmechanizowane”1, tak więc na zawsze pozostanie
nam satysfakcja, że w dobie gorączkowego poszukiwania nowych technologii – rakiet i silników odrzutowych, mieliśmy „najlepszą kawalerię w Europie”.
Brat Juliana Machlejda, Artur Ludwik, w 1913
przejmie ogrodniczy interes – Zakłady Ogrodnicze
Ulricha – po swoim teściu Chrystianie Gustawie.
Założyciel firmy Jan Bogumił Ulrich pochodzi z Saksonii, jest wychowankiem i w latach 1807-1816
będzie ogrodnikiem Ogrodu Saskiego. Z jego inicjatwy w 1805 powstanie na Grzybowie przy Ceglanej
(obecnie Pereca) pierwszy w kraju wielokierunkowy
ogród handlowy, specjalizujący się w przyszpieszonej
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hodowli warzyw i owoców (m.in. ananasów, brzoskwiń,
winogron, szparagów), których odbiorcami był dwór
i bogate domy warszawskie. Warszawa zawdzięcza
ogrodnikowi z Saksonii wyselekcjonowane nasiona,
piękne kamelie i azalie w doniczkach, ogrodowe tulipany, hiacynty czy szafiry. W 1877 roku spadkobierca
Jana Bogumiła, syn Jan Chrystian, kupi w „kolonii Górce
pod Warszawą” za wolskimi rogatkami teren, na którym ulokuje się firma „C. Ulrich Zakłady Ogrodnicze
Spółka Akcyjna”, tam też powstaną słynne Ogrody Ulricha nazywanymi Kolonią Ulrichów lub Ulrichowem-Południe (o powierzchni prawie 170 hektarów) z ogrodniczymi szkółkami, szklarniami i wzorcowym ogrodem
w stylu angielskim. W 1881 roku na wystawie w ogrodniczej w Dolinie Szwajcarskiej w gmachu, przez którego
drzwi, gustownie przybrane, wchodziło się do tego raju
– relacjonowały „Kłosy” – najpierw wstępowało się do
wielkiej sali koncertowej, pośrodku jej wznosił się kiosk
oszklony z przepysznymi bukietami Ulricha, który okazami swojej cieplarni zajmował też i całą estradę, porozstawiawszy na niej komplety różnych odmian kwiatów
ozdobnych i śliczne makaciki kwiatowe, a na bocznej
ścianie rozwiesił wielki dobór bardzo gustownych podkładek papierowych i jedwabnych do bukietów, wyrobu
pani Koprownickiej, żony ogrodnika z swego zakładu.
Nieopodal wystawiają się najwięksi konkurenci Ulrichów, bracia Hoserowie – do nich należał stół nęcący
oczy bukietami z najrzadszych kwiatów, mieszczących
się w eleganckich koszach złoconych i rogach obfitości,
bukiety z różnobarwnych gladiolusów, zbiór młodych
palm i sagowców. Firma ogrodowa Ulricha zajmująca
się przeważnie hodowlą roślin i kwiatów pokojowych
na niezmiernie szeroką skalę i ozdobnych drzew liściastych oraz szpilkowatych pozasadzała klomby i szpalery, w których było do dwustu odmian najpiękniejszych
wiązów, lip, klonów, jesionów i akcji, jako też kilkanaście gatunków, wytrzymujących nasze mrozy, nie tylko

Wystawa ogrodnicza w Dolinie Szwajcarskiej, 1881
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świerków i modrzewi, lecz cyprysów i tui. Przyznano im:
medal złoty za hodowlę roślin i kwiatów do hurtowej
sprzedaży; dziesięć wielkich medali srebrnych: za zbiór
drzew i krzewów gruntowych, za drzewa iglaste, za rośliny szklarni zimowej, za ogół roślin cieplarniowych,
za kolekcję palm, sagowców i panadanów, za kolekcję
paproci, za rośliny „Ficus porcelli”, „Auracaria excelsa”
i „Bonapartea jancea”, wreszcie za wzorową hodowlę
dracen; medal srebrny mały za poduszki kwiatowe.
Tradycje ogrodnicze Ulrichów będzie kontynuować
Chrystian Gustaw, ostatni z męskich potomków ogrodniczego klanu, potem jego zięć Artur Machlejd. Artur
jest gruntownie wykształconym przedsiębiorcą: edukacja w Warszawskiej Szkole Realnej oraz studia na wydziale mechanicznym politechniki w Rydze okraszone
złotym medalem – co prawda z ogrodniczą profesją
nie ma wiele wspólnego, ale szybko się przebranżowi
(w 1900 roku wstąpiłem na praktykę ogrodniczą do firmy Ulrich, czyniąc w ten sposób zadość umiłowanemu
przez mnie ogrodnictwu – zanotuje) i firma staje się
wizytówką ogrodniczą stolicy, jej właściciel zaś współzałożycielem Związku Szkółkarzy Polskiego Związku Wytwórców Nasion Ogrodowych, Związku Hodowców Roślin i Kwiatów oraz prezesem Związku Polskich Zrzeszeń
Ogrodniczych i prezesem Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ogrodniczego. Artur ma dwóch synów: Jerzego Artura i Józefa – obaj absolwenci Reya. Pierwszy,
doktor praw, poseł na Sejm. Drugi, absolwent wydziału
matematyczno-przyrodniczego UW. Obaj biorą udział
w kampanii wrześniowej, obaj też zostaną zamordowani wiosną 1940 w Charkowie. Po II wojnie imperium
Ulrichów zostanie znacjonalizowane, po kwitnących
azaliach pozostaną tylko wspomnienia, w resztkach
wzorcowego ulrichowskiego ogrodu zachowa się stary
okaz buka zwisłego czy błotnego dębu, a na cmentarzu
ewangelicko-augsburskim przy Młynarskiej powstaną
symboliczne groby dwóch polskich oficerów niemieckiego pochodzenia zamordowanych na Wschodzie. Solidny zamek Dunvegan prześladowanych w przeszłości
MacLoudów od z górą ośmiuset lat niezmiennie trwa na
szkockiej wyspie Skye i jest wciąż atrakcją licznie odwiedzaną przez turystów z całego świata.

Plac Krasińskich w Warszawie podług współczesnej akwareli rysował Podbielski (pocz. XIX w.)

Z powodu słabości są do sprzedania
< Dwa Aparaty do fotografji
jeden cało-płatowy Jamina Darlot, drugi do kart wizytowych,
Voigtlendera z Wiednia oraz Maszyna do satynowania i wszelkie
Przybory i Utensylja do fotografji, zupełnie w dobrym stanie, tak,
że w każdej chwili nabycia zawód ten rozpocząć można; jeżeli zaś
nabywca, nieobeznany z sztuką fotografji, sprzedający nie mogąc
prowadzić tego zawodu, obowiązuje się z wszelką sumiennością
sekreta odkryć i dokładnie objaśniając nauczyć. Wiadomość w Redakcji tegoż pisma.
„Kurjer Warszawski” 1870

Pod siedemnastką (własność
księcia Jana Tadeusza Lubomirskiego, historyka, działacza ekonomicznego, społecznego
i oświatowego) mijamy w bramie Wincentego Zdanowicza, rządcę domu, który palcem pokazuje Bronisławie
Krzemińskiej, utrzymującej się z własnych funduszów,
popękaną nawierzchnię Chmielnej. Przy licznie dokonywanych robotach asfaltowych w naszym mieście – mówi
– miano głównie na względzie potrzeby ulic, które przy
znacznym stosunkowo zaludnieniu i wzroście pod każdym względem nie posiadały jednak tej dogodności, jaką
przedstawia chodnik gładki, zamiast złożonego z ostrych,
spiczastych kamieni, leżących już po za obrębem dzisiejszych wymagań. Wzgląd był bardzo chwalebnym, tylko,
że należało go stosować także i do placów, zwłaszcza
tych, przez które prowadzą ważne linje komunikacyjne. Takim na przykład jest plac Krasińskich, na którym
kamieni różnych rozmiarów, kolorów i kształtów leżą
już nieporuszone od lat kilkudziesięciu, pomimo to, te
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przez plac powyższy zabudowany gmachami sądowymi,
codziennie najmniej kilka tysięcy osób jednym śladem
przebywać musi. Jest konieczna potrzeba urządzenia na
placu Krasińskich przynajmniej jak najwęższego chodnika asfaltowego, chociażby tylko w jednym kierunku od
domu Epsteina do Trybunału. A ulicy Nowego Świata kamienie w chodniku tak się już powycierały i pokruszyły,
że szczególniej podczas deszczu z wielką tylko ostrożnością po powierzchni ich przesuwać się można. Wartoby
także i tej ulicy zapewnić dobrodziejstwa cywilizacji przez
asfalt. Stojący obok Robert Wolski, zawsze wygadany
malarz pokojowy, dorzuca do rozmowy swoje trzy grosze: – Zauważyłem któregoś dnia, nowy przemysł uliczny.
Na jednej z ulic, gdzie układano bruk nowy, kilku chłopców wieczorną porą, zbierało skrzętnie piasek, którym
kamienie zostały obsypane, aby go nazajutrz obwołując: „Piasku białego, wiślanego!”, korzystnie spieniężyć.
Widocznie ci młodzieńcy zawczasu już mają rozwinięty
umysł spekulacyjny. Pani Bronisława wznosi oczy ku
niebu i wzdycha: – Ach ta dzisiejsza młodzież, żadnych
świętości nie uszanuje.
Ludwika Gołęberska, utrzymująca się z własnych
funduszów, jest kobietą światłą, chłonie wszelkie nowości, między innymi kupi lwowską „Wandę – noworocznik dla płci pięknej na rok 1870” i przeczyta go od deski do deski dwa razy, szczególnie utkwi jej w pamięci
artykuł o emancypacji i wychowaniu kobiet. Teraz stoi
na przeciwko Tekli Thugutt, obywatelki, i dzieli się z nią
świeżo nabytą wiedzą. Moja kochana – zawsze zaczyna
zdanie od słów „moja kochana” lub „mój drogi” – usiłowania kobiet, aby wyjednać sobie równe mężczyznom

stanowisko w społeczeństwie, żywo zajmują umysły tak
mężczyzn jako i kobiet. Pani Goegg z Genewy [Marie
Goegg-Pouchoulin (1826-1899) była pionierem ruchu
praw kobiet i ruchu pokojowego kobiet w Szwajcarii –
red.] na kongresie pokoju w Bernie w 1868 użalała się
nad prawami przeciwko kobietom, te prawa zaczynają
szkodzić też mężczyznom i jest nadzieja, że będą niebawem zmienione. Choć powolna, ale radykalna musi
być zmiana, aby nastąpiła rehabilitacja stworzenia. Bo
cóż słyszy kobieta na przykład od księdza, owo słabe stworzenie nie słyszy nic innego, jak tylko słowo
„rezygnacja”. W średnich wiekach łatwiej można było
kobietę uciskać, bo wówczas rządziła siła i tyrania, nauka nawet między mężczyznami na tak niskim stopniu, iż wypadki były częste, gdzie magnat chełpił się
ze swej nieświadomości. Lecz byłoby błędem przeciw
logice chcieć te same stosunki w dzisiejszych czasach
zatrzymać, bo nikt nie może i nie powinien naturze
naznaczać granic. Jeżeli prawdziwy postęp należy do
mężczyzn, tylko kobieta zdoła ten program urzeczywistnić. Gdyby od roku 1789 nadano kobietom prawa
polityczne, despotyzm nie byłby głowy podniósł, ani
też księża nie byliby mu dopomagali. Pani Ludwika,
widząc przerażenie w oczach pani Tekli, przerywa
swój wywód, ale po chwili powróci ze słowami „Moja
kochana” i ze zdwojoną siłą doda: – Kto się sprzeciwia emancypacji kobiet? Ludzie zacofani, którzy nie
znają postępu i rozpustnicy, którzy cacka z swych rąk
nie chcą wypuścić. Prawda, że także wszystkie religie
są przeciwne emancypacji kobiet, ale to nic dziwnego, bo religia naucza także włościan i niewolników,
aby swych panów słuchali i im zostali podlegli. Czym
oświeceńszy mężczyzna, tym lepszy z niego małżonek
i każda kobieta będzie tym lepszą żoną i matką, im
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Kostium z tuniką
i kaftanikiem

Suknia z gładkim stanikiem,
basiną i szarfą

Kostium
Suknia z pelerynką
z luźnym paletotem

krzyczy: – Ma pan interesujące oczy! Słomiński staje
jak wryty, patrzy na obie panie i czerwienieje na twarzy.
– A panie, panie, panie – powtarza zakłopotany. Pani
Ludwika uśmiecha się do niego. – No, mój drogi, wyduś to z siebie. – Panie, panie są takie piękne! – mówi
niepewnie i biegnie w swoją stronę. Obie panie śmieją
się serdecznie. – Muszę przyznać, moja kochana, że to
miłe i tej pokusie trudno nam się oprzeć.

< Przez ulice Warszawy przeciągają gromadki pobożnych
pielgrzymów, opalonych od słońca i osypanych kurzem. Są to pątnicy z Jasnej Góry powracający.
„Kurjer Warszawski” czerwiec 1870

KOBIETA EMANCYPOWANA
Żona: W
 idzisz mężu! do czego to przyszło, ja kobieta brnę po wodzie za kaczkami, a ty mężczyzna
siedzisz pod parasolem, bojąc się żeby cię słońce nie opaliło.
Mąż: P oluj sobie żoneczko ile ci się podoba, ale jednak przyjdzie jeszcze nieraz chwila, w której będziesz
musiała przyznać, że kobieta mężczyzny nie zastąpi.

„Kurjer Świąteczny” 1870

więcej mieć będzie oświaty. Nie trzeba się dziwić, że
nas kobiety „postęp” nie obchodzi, bo cóż mnie ma to
obchodzić, kiedy dla mnie jest to owoc zakazany. Jako
kobieta emancypowana nie wzięłam rozbratu z rodziną
i ze swymi obowiązkami, staję w obronie prawdy, dobra
i uczciwości. I jak pani Barbet z Lyonu [Virginie Barbet,
francuska socjalistka, feministka i anarchistka związana
z Bakuninem i I Międzynarodówką – red.] twierdzę, że
kobieta popadła w niewolę zwierzęcej przemocy, która wszak posiada zdolność umysłową, ale nie ma żadnej siły fizycznej. Tylko ludzie z ciasnym pojęciem są
przeciw emancypacji kobiet. Dopóki zużyty system
teologiczny nie przestanie wpływać na wychowanie kobiety, dopóty wychowanie dzieci nie będzie ani moralne ani wolne. Kto chce zmniejszyć
wpływ księży, kto chce tępić zabobony, ten musi
się starać, aby nauka miała do nas przystęp. I aby
kobieta równa mężczyźnie wobec natury, była mu
także w towarzyskim względzie na równi postawiona i wykształcenie obojga płci powinno być najzupełniej jednakie. Mody, te istne kodeksa kobiece,
muszą być wyrugowane i nie można przyozdabiać
się we wstążki, w błyskotki, w kolczyki lub w bransolety. Świecidełka z emancypacją nie dadzą się
pogodzić. Mężczyzna musi się nauczyć szanować
kobietę i nie mówić jej tych niedorzeczności, które
zowiemy komplementami. Gdyby mnie kto powiedział, że piękną mam krawatkę lub interesujące
oczy, gniewałabym się za to.Tyradę pani Ludwiki
przerywa mijający ją Paweł Słomiński, czeladnik
ślusarski. Na jego widok pani Tekla bez namysłu

Suknia z tuniką

Przy ulicy Chmielnej (1874), pisała Helena Duninówna w Warszawskich nowinkach, od rogu Szpitalnej i Zgody, stoi wciąż jeszcze szereg parterowych
domków. Są małe, drewniane i brzydkie. Ale więcej
rażą mnie parkany, których oobdrapane deski ootaczają zuppełnie puste place. Nieraz uda się tam zajrzeć. Na jednym widziałem kiedyś rosnące, jak na wsi,
ziemniaki i kapustę. Jeden kawałek obsiewany jest
jęczmieniem i owsem. Na innym – zobaczyłem pasącą się, łaciatą krowę i chudego konia, trawka tam była
bardzo nikła. Nie podoba mi się to, nie bardzo jakoś
pasuje do miasta, które nosi miano stolicy. Usiadłem
przy stoliku w mleczarni na rogu Chmielnej i Zgody.
Mieści się w jednym z takich właśnie nędznych, drewnianych domków. W głębi jest nieduży, ale pięknie
utrzymany sad. Mleczywo podają wyborne.
Pod osiemnastką (róg Zgody) Anna
Ziemiecka, wdowa po urzędniku, skuszona reklamami, opowiada, jak kilka dni temu odbyła
wizytę w byłym pałacu Kochanowskich, na pierwszym
piętrze u pani Hersyli Campanile, jasnowidzącej, w samym środku miasta, na rogu Miodowej i Kapitulnej ulicy, czerwona karta zwiastuje nam siedzibę Sybilli. Jedno wejście do niej prowadzi, a głos jasnowidzącej tłumi
turkot dorożek i omnibusów. Gromadka ciekawych
rozmawia półgłosem w salonie, oczekując aż drzwi tajemniczego pokoju uchylą się i magnetyzer wezwie do
źródła wszechwiedzy. Relacji Anny Ziemieckiej przysłuchują się Anastazyja Wojszycka, emerytka i Konstanty
Wojszycki, geometra. – Bardzo chciałam zobaczyć to
przedstawienie magnetyczne – mówi pani Anna – słyszałam, że pani Hersylia miewa sny jasnowidzące, których używa do leczenia chorób i przepowiadania rozmaitych wróżb. Przecież istnieją w naturze siły
zjawiskowe, ślepo wierzyć w nie trudno, wątpić jednakże niepodobna, trzeba więc je badać. Panią Hersylia
siedziała na kanapie. Przy blasku naftowej lampy
oświecającej salon, dostrzegłam, że ma oczy czarne,
matowe, dość inteligentne, czoło wypukłe, usta blade
i zaciśnięte, słowem, że należy do rodzaju istot nerwowych bardzo, za bardzo może nawet… – pani Anna
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przerwała, jakby chcąc osiągnąć jakieś specjalne skupienie. – Po odbyciu ceremonjału wzajemnej wymiany
nazwisk, małżonek pani Hersylji, bezzwłocznie rozpoczął swoją magnetyczną pracę. Po trzech lub czterech
minutach działania, pani Hersylia przedstawiała nam
zwykłe objawy odurzenia magnetycznego, a mianowicie drganie i ubezwładnienie powiek przy stopniowym
zapadaniu w sen hypnotyczny; nareszcie oczy jej zamknęły się i głowa opadła na fotel. Jest to zjawisko, które u każdej kobiety słabej i nerwowej wywołać można.
Przez chwilę uśpiona nie mogła wydobyć z siebie głosu, jednak po kilku jeszcze odpowiednich pociągach
(„passes”) odpowiadała wyraźnie na pytania. Odpowiedzi te były mniej lub więcej trafne, ale nieprzechodziły zakresu kompetencji lub domyślności każdego
śmiertelnika. Przytym miałam sposobność przekonać
się o nieczułości uśpionej na kłucie szpilką w różnych
miejscach niespodzianie, żadne drganie, nawet powiek
nie zdradzało bólu. Najważniejszą, a zarazem najłatwiejszą do sprawdzenia oznaką rzeczywistego snu magnetycznego, jest wyraz oczu jasnowidzącej. Jeżeli sen
jest rzeczywisty, nie zaś udany, wówczas oczy mają wyraz błędny, bezmyślny, są jakby sparaliżowane; oczy
takie nie patrzą, źrenica jest znacznie rozszerzona i pozostaje nieczułą na działanie światła. Otworzyłam więc
powieki jasnowidzącej i przekonałam się o istnieniu
rzeczywistego, jakkolwiek niezbyt głębokiego uśpienia.
Częste budzenie i powtórne usypianie przy bezustannych zapytaniach jest tego powodem. Pani Hersylia
jednak z łatwością zapada w zupełny somnambulizm,
czego dowodzi wysoki stopień nieczułości, jaki podobno mieli sposobność sprawdzić lekarze tutejsi. Doktor
Dobieszewski nie żałował szpilek, widziałam bowiem
dotkliwe tego dowody na rękach magnetyzowanej.
Trzymano jej pod nosem amoniak, drażniono oczy itd.
Chciano nawet zastosować elektryczność, lecz na to
magnetyzer niepozwolił. Wszystko to są środki zbyteczne i sam ów wyraz oczu, jak wspomniałam, wystarcza
do sprawdzania snu hypnotycznego. Silne działanie
elektryczności mogłoby rozbudzić uśpioną, jeśli nie
była w stanie katalepsji. Jeżeli zaś stan kataleptyczny
objawiał się, to strumień elektryczny mógłby pozostać
bez wpływu; przynajmniej niektóre obserwacje zdają
się przemawiać za istnieniem tak wysokiej nieczułości
u odurzonych. Przed kilkudziesięciu laty, sławny chirurg
Jule Cloquet [Jules Germain Cloquet (1790–1883)
francuski lekarz, anatom i chirurg – red.] operował raka
w piersi pani Plantin uśpionej snem magnetycznym.
Podobnież kilka innych faktów dowodzą, że uśpienie
tego rodzaju mogłoby być wybornym środkiem anestezyjnym, gdyby nie ta okoliczność, że mała tylko liczba
osób daje się pogrążyć w zupełny stan magnetycznego
znieczulenia. Kiedy zbliżyłam się do uśpionej, zaczęła
mi opowiadać, że przed chwilą była w Ameryce, co ją
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dosyć zmęczyło i wyszczególniała mi wrażenia tej podróży! — Błogosławieni którzy wierzą… W trzy i pół minuty, patrzyłam na to z zegarkiem w ręku, magnetyzowana usnęła, snem tak twardym, że ją nie rozbudziło
ani silne kłucie szpilką w rękę, przez małżonka naturalnie, ani głośne obserwacje zebranych. Następnie, przystąpiliśmy do zapytań. Są tajemnice duszy, powiedział
kiedyś Alphonse de Lamartine, które mają przymiot
dziewiczego wstydu, bo bez bólu odsłaniać ich niepodobna. Mogę więc powiedzieć tylko tyle, że pani Hersylja pogrążona w śnie magnetycznym, okazała nam
bardzo wiele dowodów przenikliwości. Na zadawane
pytania w języku francuskim, odpowiadała logicznie
i częstokroć tak trafnie, że pomimo mojej początkowej
szczerej niechęci, zdumiewałam się. Podaję tu prostą
relację faktu dokonanego, pozostawiając wszystkim,
którzy mają zamiar odwiedzić jasnowidzącą, możność
dyskusji i sądzenia o jej zjawiskowej sile. Trzeba samemu się przekonać czy pani Hersylia zdolna jest w swoim jasnowidzeniu przeglądać ciemności czasu i tajniki
myśli. Pani Hersylja liczy obecnie lat 32, niedyskrecję
tę popełnił jej własny mąż, urodziła się w Bolonii, we
Włoszech i jest córką poety Justyniani’ego. Pani Wojszycka zakrywa usta rękami, ledwie słyszymy jej „to
musiało być niesamowite”. Pan Wojszycki jednak jest
nieufny i podejrzliwy. – Nie znam poety Justyniani’ego,
jedyny mi znany Justynian to cesarz z Imperium Bizantyjskiego, jedyna zaś znana mi pani o imieniu Hersylia
to Hersylia Łucja Becu, bratowa matki naszego wielkiego romantyka Juliusza i ma sześćdziesiąt dwa lata.
Wierzcie mi, moje panie, wasza jasnowidząca nie tylko
nie przegląda ciemności czasu, ona sama jest ciemnością, to zwykłe bałamuctwo i kuglarstwo. „Mundus vult
decipi, ergo decipiatur” [łac.: świat chce być oszukiwany, niechże więc będzie – red.], mówi stare przysłowie.
Jedni więc oszukują z rozmysłem, drudzy mimowoli.
Inne przysłowie: Kto śpi ten nie grzeszy, nie stosuje się
bynajmniej do osób w sen magnetyczny pogrążonych.
Magik Levieux Galeuchet, przed paru tygodniami okazywał w Warszawie swoją córkę niby jasnowidzącą,
która rzeczywiście była tylko dowcipną. Sztuka, którą
zadziwiał łatwowiernych polegała na różnym sposobie
zapytywania mniemanej Sybilli, to jest na umówionym
znaczeniu każdego z licznych sposobów zapytywania
się. Tak na przykład zapytanie: co trzymam w ręku?
mogło oznaczać zegarek. Co ja teraz trzymam w ręku?
— tabakierkę. Powiedz mi co wziąłem do ręki? —
chustkę itp. Ile razy podano przedmiot jakiś niezwykły,
na który magik nie był przygotowany, tyle razy jasnowidząca traciła swoją luciditi! Do tej liczby kuglarskich
produkcji, należy większa liczba płatnych magnetycznych wyroczni. W samym Paryżu przed kilkudziesięciu
laty, było przeszło 300 takich kantorów i po kilkadziesiąt obwieszczeń w pismach, o zjawieniu się „des som-

nambules extralucides”, gotowych na usługi prześwietnej publiczności, dopóki policja niepołożyła końca
przepowiedniom i cudom, aresztując jasnowidzące,
z których jednak żadna ewentualności tej nie przewidziała. Są przeróżne sposoby porozumiewania się tych
oszustów i przyznać trzeba, że są pomyślane dowcipnie. W Paryżu nawet takie kantory magnetyczne utrzymywały swoich ajentów, dla wywiadywania się o stosunkach osób zgłaszających się, którym kazano przyjść
dopiero w dzień oznaczony, niby dla zbytniego natłoku
ciekawych. Lecz i najbystrzejsza jasnow idząca, nie
może przew idzieć przyszłości do której nie ma odpowiednich danych. Tylko słabość ludzka która chętnie
poddaje się wszelkiej cudowności, która chce ażeby
nią kierował ktokolwiek, bo sama nieczuje w sobie siły,
która szuka pomocy nad naturą nie mogąc jej znaleźć
w sobie – tylko ta słabość ludzka, może dawać wiarę
wszechobecności i wszechwiedzy magnetyzowanych.
Ostatnio czytałem, że niejaki pan Horacy Letronne, nauczyciel języka francuskiego, współpracownik „Światła
zagrobowego”, pisma spirytystycznego wychodzącego
we Lwowie, rozesłał list otwarty, w którym odwołuje
swoją wiarę w spirytyzm, przepraszając Boga za obrazę. Wszystko co w tej materji pisał pan Letronne w piśmie „Światło zagrobowe”, jak również i wstęp do wydanej przez niego książki, oraz umieszczone w tej
księdze komunikacje spirytystyczne, jakoby od duchów
Napoleona I i Adama Mickiewicza, odwołuje teraz jako
fałsz i owoc grzesznego swego błędu, w którym duchy
Napoleona i Mickiewicza żadnego udziału nie miały.
Pani Wojszycka nie słucha wywodu pana Konstantego
tylko, zwracając się do pani Anny prosi ją, by razem
udały się na Miodową.
Wacław Aksamitowski, również geometra, kręci
z niechęcią głową, pokazując Annę Ziemiecką i Anastazyję Wojszycką, zwraca się do Róży Olszewskiej,
właścicielki domu: – Jesteśmy dumni, o tak łaskawa
pani, jesteśmy dumni tą piękną dumą jaką rodzi poczucie dobrego o sobie mniemania. Zaszczyt to nielada bowiem należeć do miasta tak hojnych posiadającego mieszkańców, z czego słyną zdaje się dość
szeroko. Czyż trzeba dowodów? Weźmy na przykład
dwa fakciki wybornie się uzupełniające. Pierwszym
jest ów rodzaj schadzki wszelkiego rodzaju potworności i kuglarzów różnego gatunku, mówiących wszelkiemi językami prócz… Zaledwie ustąpił magik perski,
zjawia się jakiś inny prestidigitator, po nim zadziwia
nas ktoś drugi połykaniem szpad i brzuchomóstwem,
uszczęśliwia panna Flora swą tuszą, a tą zmienia chuda pani Hersylja jasnowidząca. Możemy być pewni
przyjazdu braci Syamskich i kilku innych dziwów… bo
dlaczegóż by nie mieli przyjechać do miasta gościnnego i bogatego? Policzywszy podróże, życie książęce,
koszta reklam i zysk przedsiębiorców, każdy z tych

Nie ma jazdy jak omnibusowa!
Zaonegdaj tedy kropił deszcz
– A nie wiem, odpowiedział
drobny i przenikający, a na ulikonduktor, tutaj (powiedziałem,
cach było błoto paryskie; dawno
że to było w tylnym kompartyto już bowiem wyrzeczono, że
mencie) drugich drzwiczek nie
w Paryżu podczas zimy istnieje
ma, a tych otworzyć nie można.
ideał błota, którego żadna ze sto– Cóż więc zrobić?
lic europejskich jeszcze nie do– A nic, trzeba dojechać do
ścigła. Prawda i to, że ci, którzy
stacji, i tam pośle się po ślusatak zawyrokowali, nie zaglądali
rza, który drzwi otworzy.
do żadnej z naszych ulic przy– I my tu przez ten czas
okopowych, bo w takim razie zamamy siedzieć tak uwięzieni?,
chwialiby się w wierze. Mniejsza
zawołali wszyscy chórem.
zresztą o to, to pewna, że było
– Nie widzę innej rady.
błoto i deszcz, a deszcz rzęsisty
– Ja mam konieczny interes,
Omnibus warszawski wg obrazu J. Kossaka
i błoto dokumentalne.
ja muszę zaraz wyjść!, krzyczał
Stałem przed domem Rezlera (obecnie Piotrowskiego), a mia- pasażer, który kazał stanąć konduktorowi.
łem interes na ulicę Warecką. Powiadam tedy sobie, pojadę omni– Nie ma innego sposobu tylko chyba przez okienko, rzekł
busem. Z Krasińskich placu nie warto siadać; drogą bowiem przez jeden z obecnych.
ulicę Miodową trwa dobre pół godziny w wyczekiwaniu na pasa– Tak jest, wyjdę przez okienko i niech piorun spali taki
żerów: ale omnibusy kiedy już miną ulicę Miodową, idą truchtem, omnibus i taką służbę. Trzeba spuścić szybę.
więc się przynajmniej jako tako jedzie.
Szyba spadła i tu zaczęła się scena trudna zaiste do opiJak raz przejeżdżał jeden z tych wehikułów i w drugim tylnym sania. Konduktor ciągnął pasażera za głowę, a my wszyscy
kompartymencie było miejsce, miejsce szczupłe, zaciśnięte, na popychaliśmy za nogi. Biedak wyprężył się jak struna, ale
pół takiego jak ja pasażera, (chociaż doprawdy nie jestem bardzo z powodu dość dobrej tuszy trudno było mu się przez ciasny
korpulentny), w każdym razie ochrona od deszczu i błota. Ski- otwór prześliznąć. Nareszcie siła zapanowała nad bezwładnąłem więc, zadzwoniono, konię stanęły, siadłem wzbudziwszy nym oporem i pasażer wyleciał jak bomba z omnibusu, odwielkie sarkanie w zajmujących już karetkę, zmuszonych przez pychając swoim ciężarem konduktora, który wraz z nim padł
przybycie nowej osoby cisnąć się jeden do drugiego i konie ruszy- na bruk. Na szczęście błoto stanowiło dość miękką poduszkę.
ły. Jechaliśmy spokojnie i porządnie aż do ulicy Świętokrzyskiej,
Ale dla nas stało się to nauką niepróbowania komunikacji
ale tam znowuż ozwał się dzwonek i jeden z pasażerów chciał okienkowej. Dojechaliśmy więc w pokorze do stacji omnibusowysiąść. Konduktor zwindował się powoli z koziołka, zbliżył się wej, gdzie bóstwo opiekuńcze w postaci ślusarczyka przybyło
do drzwiczek, wziął za klamkę i… klamka została mu w ręku. Sta- wreszcie uwolnić nas z więzienia. Deszcz lał jeszcze więknął nieruchomy jak statua Komandora, spoglądając na pasażera, szy, ale nauczony doświadczeniem, nie próbując już drugi raz
który ze swojej strony spoglądnął także pytająco na niego.
omnibusowego szczęścia, postanowiłem do Wareckiej ulicy
– I… co to będzie?, zapytał pasażer.
udać się piechotą…

magików lub potworów wywozi niezłą sumkę, o wysokość której stajemy się bogatsi w naukę i wiedzę.
Tymczasem zajrzawszy do tabel statystycznych i trybunałów przekonamy się łatwo, już sześćset domów
zagrożonych jest oddaniem pod sekwestr lub subhastację [sekwestr (z łac. sequester): zajęcie majątku
w celu zapewnienia realizacji dochodzonego roszczenia; subhastacja: daw. postępowanie egzekucyjne mające na celu sprzedaż dóbr dłużnika w drodze licytacji
– red.] popieraną mniej więcej gorliwie. Pani Róża
patrzy ze zrozumieniem na geometrę, ale po chwili
odwraca głowę do pani Anastazyji: – Czy mogę się
zabrać z paniami? – pyta.
Sylwestra Hincyngier, szwaczka, zaaferowana trzyma w ręku dymiący jeszcze kociołek. Julija
Śliwińska, akuszerka, wciąga głęboko powietrze
do nosa: – Pachnie niczego sobie – mówi. Jest też
całkiem smaczne – Pani Sylwestra szybko reaguje
na zachwyt akuszerki. – W każdej mięsnej potra-

wie jej dobroć zależy od gatunku mięsa. Z kawałka
mięsa pięknego na oko, otrzymuje się często słaby
rosół, pieczeń lub sztukę mięsa bez smaku, pomimo
iż w gotowaniu nie zaszła najmniejsza pomyłka lub
usterka. Wiadomo zaś aż nadto dobrze, jak dalece
dobra lub zła kuchnia wpływa na dobry lub zły humor głowy domu, a przez to na całą atmosferę domową. Szczęściem kupiłam ekstrakt mięsny Liebiga
i bulion, z których tak jeden, jak drugi jest niezawodnym, a tak łatwym środkiem nadania słabym rosołom, zupom i sosom lepszego smaku i więcej posilności – przerywa zadowolona ze swojego wywodu
– i nie potrzebuję przytym gotować mięsa – dodaje.
Zuzanna Hasman, patrzy na szwaczkę sceptycznie
i ze wstrętem odwraca głowę: – Za chwilę na naszych stołach będą serwować ziemniaki w proszku,
jajka w pigułce, wszystko będziemy popijać płynem
o smaku szynki, a na deser uraczymy się suszoną
bezą. Istna wariacja! Świat na głowie stanął!
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Geber – Dżabir Ibn Hajjan, muzułmański alchemik z VII wieku

Albertus Magnus –święty Kościoła katolickiego Albert Wielki z XIII wieku, zajmował się również alchemią

Antoine Lavoisier i Claude Louis Berthollet na Sorbonie w Paryżu – wspólnie stworzyli chemiczną nomeklaturę

Frédéric-Charles Achard – stworzył rafinerię cukru z buraka, w 1801 na Śląsku urządził pierwszą cukrownię

„Kurjer Warszawski” 1870

Wejściu ekstraktu mięsnego Liebiga na rynek towarzyszyła niezwykle intensywna kampania reklamowa

Liebiga ekstrakt – stężały wyciąg mięsny używany do przyrządzania rosołu

„Słowniczek wyrazów obcych” Michała Arcta

W roku 1861 George Christian Giebert, syn holsztyńskiego chłopa, pracujący długi czas
jako wyrobnik przy budowie
dróg w Brazylii [Gibert był niemieckim inżynierem kolejnictwa
– red.] i zarobiwszy nieco pieniędzy, przybył do Montevideo dla
wyszukania zajęcia – czytamy
w „Przewodniku ekonomicznym:
piśmie poświęconemu sprawom
rolnictwa” Ignacego Soldraczyńskiego z 1871. Tu wpadły mu do
ręki listy chemiczne Justusa LieJustus von Liebig (1803-1873), fotografia z 1850
biga, w których ustęp „o zagęszniemiecki chemik i wykładowca na uniwersytetach
w Gießen i Monachium, twórca podstaw chemii organicz- czaniu części pożywnych mięsa”
nej i rolniczych zastosowań chemii, m.in. wytwarzania zwrócił jego uwagę i naprowanawozów mineralnych, dlatego nazywany jest ojcem na- dził na myśl wyrabiania wyciągu
wozów, ale najwiekszą sławę przyniósł mu bulion w po- z mięsa. Napisał list do słynnego
staci gęstego sosu, zwany ekstraktem mięsnym Liebiga.
chemika. Liebig przychylił się do
jego inicjatywy, udzielił protekcji i poparł projekt swoim nazwiskiem. Wkrótce Giebert wrócił do Europy w poszukiwaniu
kapitału, niejaki Bennert, spekulant z Antwerpii, zachęcony nadzieją świetnych zysków, założył towarzystwo akcyjne z kapitałem miliona dwustu tysięcy franków i założono fabrykę w Fray
Bentos. W roku 1864 rozpoczęto fabrykację, a otrzymany produkt przesłany został doktorowi Liebigowi, który oświadczył, iż
„wyrobiony extrakt przeszedł wszelkie jego oczekiwania”. Tak
więc bogaty, nadmorski Uruguwaj, z niezrównanym portem
w swym stołecznym mieście Montevideo stał się ojczyzną ekstraktów mięsnych i mięs solonych, ziemią obiecaną Liebiga.

Już dwadzieścia lat wcześniej Liebig rozpoczął badania nad
mięsem i procesem uwalniania z niego substancji, a w 1847
roku opracował metodę produkcji ekstraktu – tzw. „syntetycznego mięsa”, zawierającego ok. 80% składników białkowych
i tłuszczowych. Inicjatywie jego przyświecała idea wspomożenia biednych – ich nędzny jadłospis miał zostać wzbogacony
w białka przez tani ekstrakt. Wprawdzie w 1852 roku niewielka
ilość produktu trafiła do monachijskich aptek, ale jego cena nie
była dostosowana do kieszeni najuboższych i w konsekwencji
trafił w objęcia klasy średniej.
Dla Gieberta utworzenie spółki z Liebigiem było prawdziwą kopalnią złota. Powstanie w 1863 roku Société de Fray
Bentos Giebert & Cie., a w 1865 roku Liebig Extract of Meat
Company (Lemco), z licencją na ekstrakt i na użycie nazwiska
Liebiga, pozwoliło rozpocząć produkcję na olbrzymią skalę,
gdy na początku roku 1866 bito dziennie zaledwie 10 sztuk
bydła, to w maju padało co dnia po 500 sztuk, a w miejscu
gdzie przed paru laty stało tylko zabudowanie fabryczne, dziś
istnieje miasteczko liczące trzy tysiące ludności. […] Nasuwa
się pytanie dlaczego dotąd interes tak korzystny nie napotkał
konkurencji? Rzecz bardzo prosta. Zostaje on pod protekcją
Liebiga, a podpis jego ma u ludzi takie znaczenie, że niełatwo znalazłby się ktoś coby zaryzykował się na konkurencję
z fabrykatem, któremu Liebig daje swoje imię. […] Innym
sposobem starają się spekulanci amerykańscy ciągnąć zyski.
Wyrabiają oni wyciąg podobny, nie żałując wszakże dodatku kleju zwierzęcego, co o wiele zmniejsza koszta produkcji,
a dobroci preparatu szkodzi. Następnie podszywają się pod
firmę fabryki w Fray-Bentos, a liczne ostrzeżenia tej ostatniej
dowodzą, że fałszowanie odbywa się na wielką skalę.

Zestawy kart handlowych

Od początku istnienia firmy jej działania były zsynchronizowane z olbrzymią kampanią reklamową. Był to jeden
z nielicznych przykładów XIX-wiecznego tak konsekwentnego
budowania wizerunku firmy i to na arenie międzynarodowej.
Pojawiły się kolorowe kalendarze, karty handlowe, książki kucharskie z użyciem w przepisach ekstraktu Liebiga, karty stołowe, menu, gry dla dzieci czy plakaty rozprowadzane w celu
popularyzacji i zwiększenia sprzedaży produktu. Od 1872
roku karty zaczęły się pojawiać w zestawach, składających się
zazwyczaj z sześciu plansz tematycznych – pojedyncze egzemplarze klienci otrzymywali gratis wraz z zakupionym produktem, chcąc mieć całą serię, musieli zakupić następne partie
ekstraktu. Dzisiaj karty są przedmiotem pożądania hobbystów, Laboratorium Justusa von Liebiga w Gießen (1840)
a niektóre z nich mają sporą wartość kolekcjonerską. Władysław Smoleński (1851-1926), historyk i erudyta, niezwykle
wrażliwy na wszelką sztuczność, pisząc krytycznie o literaturze agitacyjno-usługowej, zauważył, że takie utwory „pachną
reklamą zalecającą ekstrakt Liebiga”. A trzeba przyznać, że
ekstrakt wpychał się do domów drzwiami i oknami, na łamach
prasy toczyły się spory o jego naprzyrodzonych lub szkodliwych właściwościach, nawet Ardan – jeden z bohaterów „Wokół księżyca” Jules’a Verne’a, pierwszy posiłek w kosmosie
rozpoczyna trzema filiżankami wybornego bulionu, przyrządzonego z ekstraktu Liebiga.
Prezentowany zestaw kart był skierowany na rynek francuski i nosi wspólny tytuł: „Wielcy chemicy”, pośród nich pojawia się rzecz jasna, trochę nieskromnie, ale przecież reklama
dźwignią handlu jest i basta, sam wielki Justus von Liebig.

August Wilhelm von Hofmann (uczeń Liebiga) zo staje dyrektorem Royal College of Chemistry w Londynie, 1845

Ekstrakt mięsny, nie jest to nic innego jak
tylko bulion wolny od tłustości, zrobiony
z najlepszego mięsa i w próżni do gęstości
miodu zgęszczony; posiada on te same
własności co najposilniejszy bulion.
Justus von Liebig
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Niewątpliwie ekstrakt mięsny Liebiga w drugiej połowie
XIX wieku był jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów żywnościowych na światowym rynku. Początkowo
reklamowany był z naciskiem na jego działanie lecznicze
i wartość odżywczą, ale gdy pojawiły się głosy krytyczne,
zmieniono taktykę i na pierwszy plan wysunięto wyjątkowy
smak i wygodę w przygotowaniu potraw. W 1873 zaczęto
też produkować wołową konserwę w puszce, a w momencie
wynalezienia zamrażarek również mięso mrożone. Produkcja i eksport produktów żywnościowych była tak ogromna,
że Fray Bentos zaczęto nazywać „Kuchnią świata”.
Firma Liebig Company zdawała sobie sprawę, że nie
wystarczy produkować, trzeba też sprzedawać. Dlatego
w strategii firmy promocja i reklama stanowiła wyjątkowe
miejsce. Firma nawiązała m.in. współpracę z wybitnymi autorytetami kulinarnymi na świecie. W Niemczech Henriette Davidis jest do dzisiaj uznawaną za największą autorkę
książek kulinarnych w tym kraju, jej „Praktisches Kochbuch”
tylko za jej życia miało dwadzieścia jeden wydań. Na zamówienie Liebig Company Davidis napisała „Kraftküche von
Liebig’s Fleischextract für höhere und unbemittelte Verhältnisse” (Krzepka kuchnia z ekstraktu mięsnego Liebiga dla
bogatych i biednych). W Austrii kucharska wielkość z Grazu,
Katherina Prato zaserwowała krajanom „Werth und Darstellung des Fleisch-Extraktes” (Werth i prezentacja ekstraktu
mięsnego). W Anglii popularna autorka książek kucharskich,
Hannah M. Young, napisała „Liebig
Company’s Practical Cookery Book”(Praktyczna kuchnia Kompanii Liebiga), książka ta ukazała się
w wielu językach z przepisami dostosowanymi do danego kraju, a każda
z nich została opracowana przez innego kulinarnego specjalistę. W Stanach Zjednoczonych Maria Parloa,
amerykańska gwiazda kulinarnych
salonów w „One Hundred Ways to
Use Leibig Company’s Extract of
Beef” (Sto sposobów na wykorzystanie ekstraktu mięsnego) wychwalała
zalety bulionu z Fray Bentos.
Bywa, że się rosół zastępuje buMaria Parloa i jej „Książka Kucharska Kompanii
Liebiga”
lionem – pisano w 1872 w „Rolniku:
czasopiśmie dla gospodarzy wiejskich” – zgęszczoną treścią
mięsa, który nie tylko podług recepty Liebiga sporządzać
można. W naszych obywatelskich domach zrobiony bulion
zwykle nie jest gorszy, często nawet lepszy niżeli liebiegow-
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ski, a rodaka naszego Kleczkowskiego, żyjącego obecnie, jeżeli się nie mylę, we wiatskiej gubernji, bezsprzecznie smakiem przewyższa ekstrakt Liebiga, bo też do niego wchodzi
mięso zajęcy, łosi, jeleni, sarn, pardw, dzikich kaczek i gęsi,
cietrzewi, słomki, głuszców i innej jeszcze zwierzyny kryjącej
się w rosyjskiej puszczy. Ach! jaka szkoda, że nasz rodak
Kleczkowski ukrył w rosyjskiej puszczy ten niesamowity ekstrakt i nie pozwolił mu zawojować świata.

Dwugłos o ekstrakcie mięsnym liebiga (1870)

< Gazeta warszawska Donos iliśmy, że lekarz Aleksy Bielaw
ski w Petersburgu, dla pozyskania stopnia dok tora, obrał za przedmiot
rozprawy rzecz nad er żywotną: ocenienie zachwalanego i przechwalanego
ekstraktu mięsnego, wyrabianego w Ameryce południowej według recepty
sławn ego chemika monachijskiego Justusa Liebiga. Przerzeczony do
ktorant odbył z [ekstraktem] szereg doświadczeń, i okazał, że szeroko-słynny ekstrakt mięsny nie ma w sobie tego, z czego najbardziej go
zachwal ano, mianowicie pożywności. […] Wszyscy są przekonani, że ten
ekstrakt jest rzeczywiście essencją pożywnych części mięsa; cena jego
niemal wyrównywająca odpowiedn iej ilości mięsa świeżego, podtrzymuje
to przek onanie dzięki maksymie: że co drogie to musi być wyborne. […]
Z doświadczeń w sposób ściśle naukowy czynionych wynikło, „że ekstrakt
mięsny Liebiga nie tylko nie zawiera w sobie skoncentrowanych czynników pożywnych, lecz i owszem zawiera pierwiastki szkodliwe, podkopujące organizm”. P. Biel awski wybrawszy dwa sześciomiesięczne, duże,
zdrowe pieski jednego pomiotu, dawał, stopniowo zwiększając ilość,
jednemu ekstrakt mięsny Liebiga, drugiemu świeże mięso. […] Piesek
karmiony mięsem, prócz zyskiwania na wadze z każdym dniem stawał
się żwawszy, silniejszy i gładszy; przeciwnie karmiony ekstraktem był
coraz słabszy, posępniejszy, sierść się na nim najeżyła, a przy końcu
doświadczenia nastąpiło „cząstkowe sparaliżowanie kończyn”. Drugie
doświadczenie miało jeszcze wymowniejszy wypadek: piesek karmiony
przez dni jedenaście ekst raktem, stracił 720 gramów wagi i przy szybkim odrętwieniu zdechł w końcu jedenastej doby. […] Ekstrakt mięsny
Liebiga nie tylko się nie przyczynia do odżywiania organizmu, lecz
przeciwnie, zawadza odżywianiu nawet w takim razie, jeżeli się dodaje do potrawy mogącej sama przez się dostatecznie nasycić organizm.
Ekstrakt mięsny powinien być wykreślony z liczby środków pożywnych
i zdrowych.

< Kuryer Warszawski Artykuł w „Gazecie Warszawskiej” z jednej strony zaprzecza ekstraktowi Liebiga pożywności, z drugiej zaś przytacza dowody wprost trujących własności tego przetworu. Pierwsze z tych
zdań świadczy o smutnej ignorancji autora artykułu w rzeczach hygieny
i dietetyki; drugie — o niezrozumieniu przytaczanych eksperymentów
lub braku zupełnym krytycznego sądu o nich. […] „Gazeta Warszawska”
ostrzega przed urojonymi trującymi skutkami ekstraktu mięsnego, a nie
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uważa nigdy za potrzebne zwrócić uwagę publiczną na inne rzeczywiście trujące wpływy, których straszne skutki oczywiście
występują w cyfrze niesłychanej śmiertelności Warszawy, śmiertelności dwa razy większej od śmiertelności Londynu. Wracając do
ekstraktu Liebiga, przed 6-ciu laty Liebig w piśmie „Journal für
pract. Chemie” opisał sposób otrzymywania tak zwanego „Extractum carnis” i dołączał uwagi mające na celu wykazanie użyteczności tego przetworu. […] Liebig podaje swój przetwór wyraźnie jako
surogat rosołu, jako podstawę zup i przypraw, ale bynajmniej nie
jako surogat mięsa. Zdanie to powtórzone jest we wszystkich kompendiach chemii organicznej, z 6-ciu lat ostatnich i sądzę, że na
szczęście nie wielu jest u nas ukształconych ludzi, którzy dopiero z „Gazety Warszawskiej” się dowiedzieli, że ekstrakt mięsny
nie może mięsa zastąpić. […] Najbardziej wyczerpującą w tej mierze jest praca Kemmerich’a: „O fizjologicznem działaniu rosołu,
wyciągu mięsnego i soli potażowych w skład mięsa wchodzących.”
Kemmerich dwa psy karmił odpadkami mięsnymi, pozostałymi po
zrobieniu ekstraktu mięsnego; odpadki te więc zawierały białko,
pozbawione zaś były soli mięsa (soli potażowych). Do tych odpadków mięsnych dodawał dla jednego psa soli potażowych, dla
drugiego soli sodowych; tylko pierwszy pies w ciągu dni 7 przybrał na wadze 700 gram. Następnie pies karmiony z początku sodą,
przeszedł na dietę potażową, a pies żywiony potażem na dietę
sodową. I w tym razie pierwszy pies przybrał na wadze, a drugi
stracił. Stąd więc wynika oczywiście, że chociaż sole potażowe,
jako takie, do przyrostu ciała na wadze się nie przyczyniają, to
jednakże sprzyjają odkładaniu się istoty mięsnej w ciele zwierzęcia. […] Kemmerich na drodze doświadczenia wykazał, że małe
ilości związków potażowych, takie właśnie jakie zwykle w rosole są zawarte, podnoszą czynność serca i przyspieszają tętno,
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wskutek pobudzenia ognisk nerwowych i istoty mięśniowej serca.
Pobudzające zatem działanie rosołu i ekstraktu mięsnego, szczególniej u osób osłabionych, nie jest urojeniem a faktem naukowo stwierdzonym. Czemu by zamiast drogiego rosołu i ekstraktu
mięsnego, nie można było używać odpowiednich dawek związków
potażowych, które są stosunkowo bardzo tanie? Jest to kwestia,
że się tak wyrażę, chemiczno-gastronomiczna. Sole potażowe mają
zupełnie nieprzyjemny smak metalowy i zaledwie chory człowiek
przystaje na przyjmowanie ich w formie lekarstwa. Otóż w rosole
i w ekstrakcie mięsnym obok owych ważnych soli, znajdujemy dosyć znaczną ilość, tak zwanych wyciągowych pierwiastków mięsa,
które swoją wonią i smakiem, pokrywają przykry smak soli potażowych, same zaś przez się niemal zupełnie obojętnie na żołądek
i w ogóle na organizm działają. Zachodzi teraz jeszcze pytanie,
czy ekstrakt mięsny istotnie trująco działać może na organizm
zwierzęcia lub człowieka? Niezawodnie tak, ekstrakt mięsny jak
rosół lub wreszcie sole potażowe, podstawę tych dwóch przetworów
stanowiące, użyte w niestosowny sposób i w zbyt wielkiej ilości,
mogą sprowadzić śmierć zwierzęcia w dosyć krótkim czasie. Dr.
Lutostański pisze: „Wyciąg mięsny Liebiga jest bez zaprzeczenia
silnym środkiem pobudzającym. Zalecenie tego wyciągu szczególniej bywa szkodliwem dla osób gruźlicznych dla osób nerwowych.
[…] Niedawno obserwowałem wypadek, gdzie o mało co nie nastąpiło u pewnego suchotnika, po prostu mówiąc, otrucie wyciągiem
mięsnym, wskutek nadużycia. Rosół najpożyteczniej działa na
ustrój ludzki, jeżeli będzie spożywany często i w małych ilościach. U osób słabych trzeba być nawet ostrożniejszym w podawaniu rosołu. W miarę jak osoba jest więcej osłabioną i dawka rosołu
winna być mniejszą, lecz za to częściej podawaną”.
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Wóz rozwożący piwo Spółki Akcyjnej Haberbusch i Schiele (lata 30. XX w.)

< Restauracja i Bawarja od lat wielu istniejąca w domu
JW. Ordynatowej Krasińskiej pod Nr 590, przy ulicy Podwal i Długiej, mianowicie w Salonie Zacisze zwanym, pierwszej wielkości
w obrębie miasta, z ogrodem, kręgielnią i altaną i 2-ma Billardami w pokojach, cieszy się dotąd doznawaną względnością Szanownych Gości; dlatego też teraźniejsi właściciele tego Zakładu,
pomimo że wiosna obecna dość jest kapryśną, niedając się uprzedzić innym podobnym Zakładom, jak corocznie tak i teraz, i Salę,
i Ogród przyzwoicie uporządkowali i odświeżyli, a nade wszystko
mają za główny cel, każdodziennie doborem i świeżością potraw
gorących, napojami, przekąskami z Bufetu i wszelkimi nowaliami
tej porza właściwymi za umiarkowaną cenę przy gorliwej usłudze
wymagania Szanownej Publiczności zadowolić, a ulubiony Bawar

z browarów W. Hermana Junga, zwłaszcza przy miejscowej lodowni, nic do życzenia nie pozostawia. Orkiestra zaś wychowańców
Instytutu Ociemniałych, wielce rzewliwa, zawsze jest mile przez
Publiczność słuchaną. Obiad z czterech potraw złożony kosztuje
tu kopiejek 20. Aniela Brzezicka

Chmielnej) po przyjeździe do Warszawy pod koniec
XIX wieku zauważył, że najwięcej raziły przyjezdnych
i dokuczały mieszkańcom rynsztoki, brak dobrej wody
oraz kanalizacji ogólnej i domowej. Rynsztoki z mostkami przed bramami, już z natury swego przeznaczenia niezbyt woniejące, były w tym czasie posypywane szarym proszkiem karbolowym, który miał strzec
od rozszerzania się cholery. Zapach ulicy męczył,
w mieszkaniach natomiast dręczyła lokatorów niepewność, gdzie będzie można się spokojnie zaszyć,
by oddać się intymnej kontemplacji. Większość płci
męskiej – pisze Baliński – musiała latem czy zimą
zbiegać dla załatwienia swych potrzeb do osobnych
budyneczków, stojących zwykle w głębi dziedzińca
nad jamą „biologiczną”. W samych mieszkaniach
i na schodach kuchennych istniały różne sionki i zakamarki. […] Kryły się w nich rozmaite urządzenia,
które trzeba było wynosić do ogólnego zbiornika na
dziedzińcu. Opróżnianie takiego zbiornika odbywało
się od czasu do czasu nocą przez specjalną brygadę
miejską za pomocą aparatów, zwanych aparatami Bergera, przypominających kształtem armaty. Trzeba było
nawet w największe upały szczelnie zamykać okna
podczas operacji opróżniania i wywożenia.
Zuzanna Orlińska (utrzymująca się z własnych funduszów), trzyma obie dłonie Ewy Franc, szwaczki i patrząc jej głęboko w oczy, mówi: – Jesteś jeszcze młoda
i musisz wiedzieć, że są rzeczywiście ludzie bez mózgu
i bez serca. Oto przykład. Młoda osoba przybyła z prowincji poszukując miejsca jako dama do towarzystwa,
ogłosiła o tym „Kurjerze”. Nazajutrz potem, przybył do

„Kurjer Warszawski” 1870

Pod dziewiętnastką Antoni Brylski, Chmielna 19
właściciel domu, słucha przedsiębiorcy
Józefa Kwiecińskiego, który przekonuje pana Antoniego do swoich usług: – Chodzę osobiście do obywateli miasta Warszawy, jako też i Rządców i właścicieli
domów żeby oznajmić, że otrzymałem pozwolenie
na wywózkę kloaczną za pomocą aparatu Lesanga
znacznej objętości, bez żadnych wyziewów zewnątrz.
Wyżej wspomniany operat oczyszcza kloaki i wszelkie doły już w kilku gmachach rządowych. Przyjmuję
obstalunki w każdym czasie – zachwala swoją firmę.
Antoni Brylski chwilę się zastanawia: – Nie podejmę
teraz decyzji, ale obiecuję, że wezmę pana ofertę pod
rozwagę. Rozumiem, że gdyby moja decyzja była pozytywna, to – bierze niebieski kajecik do ręki i ołówek
i zaczyna pisać – zgłosić się mogę przy ulicy Bielańskiej, pod numerem 601, w Hotelu Paryskim u felczera lub u pana w domu przy ulicy Pawiej, pod numerem
2345. Problem warszawskiej kanalizacji był zawsze
palący. Ignacy Baliński (wraz z rodzicami mieszkał na
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Franciszek Kostrzewski (1826-1911)
Jeden z najważniejszych, jak nie naważniejszy, rysownik satyryczny XIX i początku XX wieku.
Całe życie związany z Warszawą, życiu stolicy i jej mieszkańcom poświęcił większość swoich
prac. Właściwie rysował wszędzie, p. Franciszek płodny jest, jako jesiotry rzeczne – pisano
w „Kłosach” w 1889 – i nieustannie obdarza swemi obrazami, szkicami i akwarellami zwolenników swojskiego a pogodnego humoru. Antoni Zaleski, niezwykle cięty publicysta, zauważył, że
bardzo popularną nietylko w kołach malarskich, ale w całym mieście postacią jest Franciszek
Kostrzewski. Jego rysunki humorystyczne w pismach ilustrowanych, chociaż dowcipniejsze nieraz
w podpisie, aniżeli w ołówku, miały w swoim czasie olbrzymie powodzenie, a nazwisko Kostrzewskiego było synonimem śmiechu. Kostrzewski zapytany: co to jest humorysta? – odpowiedział
krótko i bez namysłu: Jest to taki, co nas bawi i rozmiesza. Na sześćdziesięciolecie pracy twórczej
„Ziarno” w 1904 zamieściło notkę: Kostrzewski uczył się śmiać od praojców i dlatego śmiał się
bujnie i swobodnie, bez tych nerwowych skurczów i podrażnień, które dziś zastąpiły dawną wesołość. I dlatego w dni nasze jest tym ostatnim z Mohikanów, co dla pokolenia ludzi naprzemian
smutnych albo podnieconych wydaje się jakimś niepojętym zabytkiem równowagi, spokoju i wesela
duszy, obcego rozpaczy, burzom i zwątpieniom. […] Humor Kostrzewskiego trzymał się zawsze
zdała od walk partyjnych, od polityki, od krzykliwych sporów chwili, od wszelkich programów
i „kwestyj,” a szukał dla siebie pola głównie na powierzchni życia, którego kształty plastyczne
zwracały przede wszystkim uwagę artysty. […] Z wesołym i zamaszystym śmiechem stawiał on
karykaturalne pomniki swym czasom, szydząc z nich i kochając je zarazem. Był, jest i pozostanie
niezrównanym w kreśleniu oddzielnych postaci, i chwytaniu ich cech charakterystycznych. Jego
szlachcic, żyd, chłop, czy łobuz warszawski drgają prawdą i życiem. W każdym dostrzega najśmieszniejsze, nie zamykając jednak i na to oczów, co w nim szlachetne i piękne.

niej wygalowany lokaj i oświadczył, że jego państwo, ludzie majętni i zacni, chcąc wyjechać do Paryża, pragną
uczyć się po francusku i potrzebują damy do towarzystwa, oświadczenie zaś to potwierdził przyniesionym
adresem. Prowincjonalistka ucieszona tak szczęśliwym
obrotem rzeczy, pośpieszyła wraz z jedną ze swoich
znajomych pod wskazany numer. Tam, przybyłe zastały w elegancko umeblowanym saloniku, dwóch młodzieńców, z których wymowniejszy oświadczył, że jest
mężem, a drugiego przedstawił jako swoją żonę. Następnie zaś, obaj ci panowie rozpoczęli argumentować
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Dorożkarze na Karowej (pocz. XX w.); fot. Wiktor Gomulicki. W tle „Eliseum”: Teatr Elizeum przy Karowej 18 mieścił się w gmachu dawnej Panoramy wzniesionym w roku 1897 dla monumentalnej Golgoty Jana
Styki. W roku 1904 pojawia się tam na dole teatr o nazwie Elizeum dla ok. 550 widzów. Na początku 1908 występuje na Karowej zespół żydowski Kamińskiego i powraca tam parokrotnie. Na górze przedstawiane
są panoramy, a od roku 1913 salę zajmuje kino Panorama-Cinema. W latach 1918-1922 w dolnej sali występowała Trupa Wileńska ( za „Pamiętnik teatralny” 1993).

przybyłym, że dla chleba nieprzebiera się w środkach.
Oburzone tym podstępem i postępkiem, na szczęście,
opuściły bezzwłocznie mieszkanie owych Don Juanów.
Musisz uważać, moja droga, duże miasto żeruje na naiwności. Ewa Franc macha z lekceważeniem ręką: –
Etam, ja głowę mam nie od parady i w żadne kłopoty
się nie dam capnąć.
Julijan Gebhardt, subiekt cukierniczy, był naocznym świadkiem przytomności umysłu stangreta przy
omnibusie konnym kolejowym, która ocaliła człowieka. – Jedziemy — mówi – w tem przechodzi żyd stary,
objuczony ciężarem. Niewiadomo jakim sposobem
podkuty obcas od buta tak mu uwiązł w szynie, iż pomimo nadjeżdżającego omnibusu, kroku postąpić nie
może. Woźnica dzwoni i wstrzymuje konie. Starozakonny szarpie nogę, lecz ta jak przykuta. Konie prawie
tuż tuż najeżdżają. Ale woźnica zeskakuje, odczepia
konie, które na bok zeszły i tym sposobem omnibus
stanął… – subiekt wstrzymuje oddech. – I co? I co!? –
popędza go Tekla Gołębiowska, guwernantka. – I starozakonny ocalał – kończy subiekt. Lejzor Jakubowicz,
prowadzący szynk wódek, krzywi się nieznacznie:
– Jeden się uratuje, drugi zginie – mówi. – Ale tych
drugich jest więcej niż tych pierwszych. A te dorożkarze jeżdżą jak wariaty. Może dlatego, jak wyczytałem,
Ober-Policmajster dał rozkaz do policji Wykonawczej
by przestrzegali, ażeby dorożki i omnibusy, oraz powozy prywatne i w ogóle wozy, nie jeździły po mieście
szybko i ażeby trzymały się prawej strony ulicy. Ale

ciągle powtarzające się w skutek prędkiej jazdy nieszczęśliwe wypadki przekonywają, że te rozporządzenia nie są ściśle wykonywane, a szczególnie przez dorożkarzy. Polecono zatem Komisarzom cyrkułowym,
ażeby zawezwawszy właścicieli dorożek i omnibusów,
oznajmili im za pokwitowaniem, że jeżeli obecnie którykolwiek z wspomnianych ekwipaży dostrzeżony będzie w wyściganiu się, w zbyt prędkiej jeździe lub też
nie będzie się trzymał prawej strony ulicy, to chociażby
w skutek tego nie wynikł żaden nieszczęśliwy wypadek, od takowego powozu numer natychmiast będzie
odebrany, a właściciel onego pozbawiony będzie na
przyszłość prawa kursowania bez względu na to, czy
on sam lub jego służący powoził. Policja Wykonawcza, ma ściśle pilnować, ażeby po mieście nikt prędko
nie jeździł i o dostrzeżonych w niezastosowaniu się
do niniejszego rozporządzenia powozach prywatnych,
ma donosić Ober-Policmajstrowi dla stosownego postąpienia, a dorożki i omnibusy zatrzymywać w najbliższych cyrkułach i odebrane numery natychmiast
przesyłać do wydziału pierwszego. Franciszek Lange,
podmajster murarski, malkontent i sceptyk, macha
z lekceważeniem ręką: – Tu zawsze będzie tak samo.
Wszystkich do cyrkułu zamknąć, wtedy może się coś
zmieni. Jakób Erhard, dawniej majster stolarski, obecnie utrzymujący się z własnych funduszów, tubalnym
głosem wspiera pana Franciszka: – Najzupełniej się
muszę z panem zgodzić. Niedawno, tu w naszym cyrkule nowoświetskim, niejaki Mateusz Treliński, stangret,

przejeżdżając w stanie pijanym karetą przez Krakowskie Przedmieście, zawadził kołem przechodzącego
Pawła Cieślewskiego, prywatnego służącego, który
upadłszy, uległ stłuczeniu piersi, obu ramion i nogi lewej. Cieślewski znajduje się na kuracji w mieszkaniu,
a Trelińskiego przyaresztowano. Trelińskiego napewno wypuszczą i znowu komu krzywdę zrobi. A pan co
na to? – zwraca się do chudego jak patyk z wielką
burzą włosów na głowie Wiktora Galiszkiewicza, czeladnika bednarskiego, ubranego w nieco już podniszczony, ale świeżo wyprasowany ciemny surdut i jasne
spodnie w prążki. – A ja się spieszę. Dzisiaj jest ostatni występ magika szacha Persji, Mochameda Izmaela
w Sali Towarzystwa Dobroczynności, będzie pokazywał ścięcie głowy z objaśnieniem tej sztuki. Wczoraj
też tam byłem. Ten prestidigitator naprawdę zadziwiał
wręcz niepospolitą zręcznością. Niepodobieństwem
było bowiem dostrzec w jego sztukach coś, coby
wprowadzić mogło na sposób, przy pomocy którego
ten magik, przez ciąg dwóch godzin utrzymywał nas
w ciągłym złudzeniu, przedstawiając naszym oczom
cuda z Tysiąca nocy i jedna, stworzone jakby fantazją
Szeherezady. A dzisiaj – sapie z przejęcia – jeszcze
ma przedstawić przemianę martwych w żywe, polowanie na kaczki w salonie, szybką i niepojętą przemianę mężczyzny w damę oraz jabłko Wilhelma Tella.
Matylda Wyszewska, utrzymująca się z własnych
funduszów, odprowadza wzrokiem odchodzącego
Galiszkiewicza i wyciągając rękę z rozłożoną książką (wydanym niedawno Słowniczkiem podręcznym
trudniejszych wyrazów i wyrażeń) w kierunku Lucyny
Guldynowicz, akuszerki, mówi: – Na niego też coś
znajdę. Poczekaj – i śliniąc palec, przerzuca kartki. –
O! Mam! Smyczek, młodzik siedemnastoletni, chudy
i cienki. Może być i to: kogut, elegant, który zawsze
nosi grzebień, a nigdy go nie używa. Pani Lucyna się
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śmieje. Pani Matylda jej wtóruje i wraca do lektury:
– Słuchaj. A teraz to. «Plusquam perfectum», środek
doskonały na pluskwy. Pandora, wyraz używany tylko
kiedy mowa o puszce Pandory, z czego widać, że pan
Dora musiał być fabrykantem puszek i że się właściwie
mówić powinno puszka pana Dory. Albo to, zaręczyny, rzecz nader drażliwa, częstokroć pociąga za sobą
obowiązek spłacania cudzych długów. Krętacz, katarynkarz. Lustro, instrument za pomocą którego osoba mająca brodawkę na lewym policzku, przekonać
się może jakby wyglądała, gdyby ją miała na prawym.
Małżeństwo, według lekarzy: odwrotna febra, zaczyna
się od gorąca a kończy zimnem, według chemików:
powinowactwo wyboru, według matematyków: równanie, w którym z dwóch ilości danych wynika trzecia
według prawników: kontrakt, według kupców: spekulacja, w której szansy powodzenia i niepowodzenia są
równe; według historyków: siedmio albo trzydziesto
-letnia wojna, według gramatyków: zdanie, w którym
rodzaj żeński rządzi męskim, według muzyków: koncert, w którym miłość gra na flecie, dzieci na piszczałkach, sąsiedzi na trąbie, a mąż na rogu. Narzeczeni,
wyraz pochodzący od narzekania, gdyż jak się pobiorą
zwykle narzekają na swoje losy. Nos, według geografów góra leżąca między Przemyślem i Częstochową,
a według tych, co go mają w dobrym gatunku, przewodnik do karjery. Drabina, małżonka draba. Okulista, człowiek chodzący o kuli. Pełnia, na niebie bywa
raz w miesiąc, na twarzach u otyłych i w kieszeniach
u bogatych zawsze, w głowach rzadko się przytrafia.
Planety, ciała niebieskie, niegdyś na straganach pod
kościołami sprzedawane. Purysta, czyściciel. Rymarz,
człowiek robiący rymy. Rozwódka, z francuskiego «rose-wódka», likier różowy, który czasem nawet w tęgich głowach zawraca. Tęcza, synonim grzybów, błota
i kataru, gdyż wszystko to bywa następstwem deszczu.

Właścicielem domu pod dwudziestką jest Stanisław Maciejewski,
stoi wsparty na ramieniu Wojciecha Stempienia, zecera
sztuki drukarskiej, przelotnie na nas spojrzy i wróci do
objaśniania Stempieniowi historii umieszczonej w ich
kamienicy w 1861 nielegalnej drukarni, w której zecer
Józef Szumański, dzielnej duszy młodzieniec, odbijał
szczotką pierwsze numera gazety. Nosiła ona miano
„Strażnicy”, które ukazywało się od sierpnia 1861.
„Było to pierwsze tajemne periodyczne pismo w Warszawie”, początkowo organ „czerwonych” „bawiący się
w puste frazesa”, z niestaranną korektą, z błędami językowymi, a jednak wywierał on głęboki i silny wpływ
mimo wszelkich swoich niedostatków i był chciwie czytany”. Dla niepiśmiennych organizowano publiczne
czytanie. Gazeta opowiadała się za solidarnością społeczną, szczególny nacisk kładąc na chłopa, którego poprzednie, listopadowe powstanie skutecznie zignorowało. Chłop nasz jest uczciwy, pokonajcie więc panowie
wstręt i uprzedzenie, przemówcie do jego przekonania,
podajcie mu szczerze rękę, a znajdziecie w nim wiernego przyjaciela – apelowała „Strażnica”. Początkowo też
redaktorzy nie byli entuzjastami powstania. Dziś – pisali – nie jest czas zbrojnego powstania, ale organizacji
wewnętrznej, pracy. Ukazało się 45 numerów, redaktorem zaś był Agaton Giller, dziennikarz i pisarz, członek
Rządu Narodowego. Nasz zecer, Józef Szumański,
dzielnej duszy młodzieniec, bez reszty zaangażuje się
w konspiracyjną działalność i w odpowiedzi na apel powstańczych władz: Obywatele! Ojczyzna wymaga od
was poświęcenia i ofiary! Cały kraj was uprzedził i stanął pod bronią. Idźcie za tym przykładem, a za kilka dni
w całym województwie nie będzie ani jednego rosyjskiego żołnierza!, najsamprzód wyląduje w partii powstańczej byłego oficera partyzantów Garibaldiego,
Roberta Skowrońskiego, potem u Zygmunta Padlewskiego, jednego z głównych inspiratorów wybuchu powstania i autora powyższego apelu. Szumański wszędzie sumiennie spełniał obowiązki żołnierza,
a zadziwiając taktem i wywierając błogi wpływ na towarzyszów broni, dosłużył się stopnia podporucznika –
czytamy w krakowskiej „Kronice” z czerwca 1863 roku.
Po rozpuszczeniu oddziału Padlewskiego, powrócił na
kilka dni do Warszawy, odwiedził rodziców, których był
jedyną podporą i wyszedł wkrótce z partią warszawską
[oddziałem „Dzieci Warszawskich” majora Walerego
Remiszewskiego – red.], która po dwudniowej zaledwie organizacji stoczyć musiała bitwę. Nikołaj Iwanowicz Pawliszczew, rosyjski historyk, podsekretarz stanu
i znienawidzony przez Polaków Wielki Cenzor w rusyfikowanej Warszawie, pisał: Buntownicy ożywili się. Nawet w bezpośrednich okolicach Warszawy zebrała się
banda około 300 ludzi pod dowództwem kapitana armii rosyjskiej w stanie spoczynku Remiszewskiego. Wy-

Chmielna 20
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Warszawskie podwórko w centrum miasta (pocz. XX w.)

Wizyta, jedyny dług, który się oddaje bez udziału komornika. – A masz coś na mnie – przerywa jej pani
Lucyna. – Xantypa, wynalazczyni właściwego użytku
z pantofla, czepka i spódnicy. Pani Lucyna przestaje
się uśmiechać i obrażona odwraca głowę.
Nieopodal Helena Śliwowska, szwaczka, lekko utykając, serdecznie dziękuje Emilii Stabholtz (utrzymującej
się z własnych funduszów) za kontakt do Jakóba Kleina,
starszego felczera, który ją przyjął w swojej praktyce na
rogu Dzikej i Gęsiej i, w przeciągu kilku minut bez bólu
i użycia ostrych narzędzi, wyjął jej nagniotki.

nikańskim pp. Rosenfeld Petronelę, Rosenfeld Julję, Vogt Stefanję
i Vogt Marję; do kuchni III-ej na ulicy Chmielnej pp. Goldberg
Wilhelminę, Rozmanit Helenę, Szulc Emilję i Tryplin Edwarda.
P. Gradenwitz ofiarował 5 korcy kartofli dla kuchen. Kontroler
odczytał sprawozdanie z miesiąca marca i kwietnia. Zdecydowano
przyjść w pomoc kuchni na ulicy Chmielnej, przez przypilnowanie
dyżurów, i na koniec nieprzyjęto projektu o nałożeniu oddzielnej
kuchni dla szwaczek, gdyż po dziś dzień ze stanu tego kobiety
uczęszczają na obiady, a tworzenie oddzielnych kuchen dla osób
rozmaitego powołania, jest zbyt utrudzającym i niewłaściwym.

< Powodzenie tanich kuchen zależy nie tylko od przygotowania dobrze zdrowo i ciepło sporządzonego pożywienia dla
ludzi niezamożnych, ale też od nadzoru jaki honorowo panie i panowie poprzyjmowali; jeżeli więc tak zwany nadzór, czyli deżur
nie jest spełniany, czynność cała może iść kulawo, na czem ta instytucja, jak i sami konsumenci ucierpieć mogą. Byłoby więc do
życzenia, aby każdy raczył się zapisywać na deżury od godziny 12
do 2 w południe, a to w kuchniach tanich, a mianowicie przy ulicy
Freta w zabudowaniach po-dominikańskich i przy ulicy Chmielnej
w domu p. Łapińskiego.
Na sobotnim posiedzeniu oddziału tanich kuchen, postanowiono zaprosić na dyżurnych do kuchni I-ej w gmachu po-domi-

< Magistrat Miasta Warszawy podaje do wiadomości powszechnej, że w dniu 20 Listopada (2 Grudnia) r. b ., od godziny
12-ej w południe, odbędzie się w Sali Posiedzeń Magistratu, licytacja in plus, przez opieczętowane deklaracje, na jednoroczne,
to jest od dnia 20 Grudnia (1 Stycznia) 1870/1 r., do tegoż dnia
i miesiąca 1871/2 r., wydzierżawienie Possesji Nr 1530 (20),
w Warszawie przy ulicy Chmielnej położonej, na rzecz zaległych
podatków zajętej, od summy dzierżawnej na Rs. 1,506 ustanowionej,
w warunkach zamieszczonej i do niniejszej licytacji podanej.

„Kurjer Warszawski” 1870

„Kurjer Warszawski” 1870

65

Mężczyźni w strojach z powstania styczniowego,
fot. Walery Rzewuski (1863)

słany z Warszawy generał-major Krüdner z dwoma rotami lejbgwardii pułku wołyńskiego, szwadronem
huzarów grodzieńskich i sotnią dońców [w sumie ok.
500 żołnierzy – red.] doścignął ją 14 kwietnia o 20
wiorst od Warszawy i pobił na głowę pod Budą Zaborowską [Kampinos – red.]. Dochodzi do konfrontacji
między częścią oddziału powstańczego, którego głównym argumentem były ustawione na sztorc kosy a regularną uzbrojoną po zęby armią. Wynik walki był z góry
przesądzony. Wycofując się Remiszewski sformował się
w czworoboki w szachownicę, mając strzelców
w pierwszym [uzbrojonych tylko w dubeltówki – red.],
a kosynierów w drugim szeregu i w wielkim porządku
cofał się w głąb lasu, ścigany przez tyralierów rosyjskich
– pisze Walery Przyborowski w swoim pięciotomowym
dziele o powstaniu styczniowym. Wówczas zaatakowali
polskie szeregi huzarzy, którzy usiłowali wrąbać się
w czworoboki. Za nimi pośpieszyła piechota rosyjska
i walka przybrała charakter chaotycznego, ręcznego
boju. Jeńców nie brano, nikomu nie przebaczano
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Ranny powstaniec, obraz Stanisława Witkiewicza (1881)

Powstańcy styczniowy, rycina z „L’Illustration – Journal Universel” (1863)

(mało kogo bierzemy do niewoli – zauważy Pawliszczew). Bój trwał około pół godziny i skończył się zupełną
rozsypką powstańców. Na pobojowisku pozostało podobno około 150 ciał nieszczęśliwej młodzieży warszawskiej, do niewoli wzięto tylko 11. Wśród poległych miała
się także znajdować młoda i piękna kobieta przebrana po
męsku. Zaraz na początku
bitwy ginie Remiszewski,
według jednych major nie
widząc możności ocalenia,
wystrzałem z rewolweru życie sobie odebrał, ale najczęściej powtarzającą się
wersją jest opowieść o tym,
jak Remiszewski siedząc
w czasie boju na pniaku, został napadnięty przez korneta lejbgwardii Grodzieńskiego pułku huzarów Römera
– obaj mieli jednocześnie do
siebie strzelić i obaj się zabili. Ciało majora przekłuto
jeszcze bagnetem, a pchnięcie było tak silne, że przebiło złoty gruby zegarek, któ-

Kobieta w stroju patriotycznym z okresu powstania styczniowego,
fot. Karol Beyer (ok. 1863)

ry miał wódz polski przy sobie. Wspólnym wątkiem
tych relacji, oczywiście poza śmiercią dowódcy oddziału, jest złoty zegarek Remiszewskiego. Miał być
uszkodzony i paść łupem kapitana Procenki. Gdy kilka
dni potem tenże Procenko jedzie z rekrutami do Petersburga i staje przed carem Aleksandrem II, monarcha każe sobie pokazać chronometr Remiszewskiego
i oglądając rozbity cyferblat chciwie chłonie relację
z rzezi, w której jedna trzecia powstańców ginie w nierównej walce, a kilkudziesięciu następnych rannych
zostaje dobita przez kozaków (w sumie 72 zabitych).
Rosjanie przyznali się do jednego poległego (kornet
Römer) i 13 rannych. Wzięli do niewoli 11 powstańców (polska strona doliczyła się ponad trzydziestu zabitych Rosjan). Powrotowi do Warszawy pyszałkowatemu generałowi Krüdnerowi towarzyszyła muzyka
i śpiew, na kozackie piki zaś nadziano krakuski [czerwona rogatywka, z czarnym, barankowym otokiem –
red.] pomordowanych. Jęk i płacz towarzyszył temu
triumfalnemu pochodowi. Giną między innymi warszawiacy: Piotr Pawłowski, pisarz prywatny, Wincenty
Pawłowski, kotlarz z kolei żelaznej, Władysław Gorączkiewicz, czeladnik stolarski, Jaroszyński Edward,
wyrobnik, Jan Budkowski, funkcjonariusz Rogatki
Wolskiej, Tomasz Szymański, ogrodnik z Woli, August

Zaleszczyński, urzędnik Komisji Rządowej Przychodów
i Skarbu Państwa. Wśród poległych w bitwie pod Budą
Zaborowską byli studenci-ochotnicy ze Szkoły Głównej.
Służyli najczęściej w oddziałach „żuawów śmierci”, które
zorganizował francuski ochotnik wolności pułkownik
Franciszek (François) Rochebrun [m.in założyciel szkoły
fechtunku w Krakowie – red.] i szczycili się czerwoną koszulą z białym krzyżem i białą algierką. Wielu nosiło także
zielonkawe czamary i rogatywy strzelców, a niektórzy prowadzili do boju kosynierskie kompanie, podając budzącą
strach wśród wrogów, rytmiczną, ułożoną na wzór litanii.
Dorzućmy do tej listy zecera, Józefa Szumańskiego, który
trafiony w bitwie kulą w piersi był następnie jak wszyscy
ranni mordowany ze zwierzecęcą dzikością, okryty przeszło dwudziestoma ranami od bagnetu i uderzeniami kolby, a w końcu wzięty za zabitego i do koszuli obdarty. Okoliczni włościanie zdołali go ocucić i po podaniu pierwszej
pomocy lekarskiej nastąpiła dwumiesięczna przeszło
choroba, wskutek której dnia 19 marca zgasł, a we dwa
dni potem oddany został ziemi, za którą krew swą przelewał. Pogrzeb Szumańskiego stanie się patriotyczną manifestajcą warszawiaków, kilkunastotysięczny tłum ludu [ok.
8 tys. – red.] odprowadził do rogatek powązkowskich
zwłoki Szumańskiego. Przy rogatkach zgromadzone wojsko moskiewskie, mające rozkaz niedopuszczenia manifestacji na cmentarzu, strzałami i aresztowaniami powstrzymało chcących oddać hołd zasługom męczennika.
W obecnej chwili świętej walki o niepodległość Ojczyzny
naszej nie na jednostki już bohaterów liczymy, ale Józef
Szumański potrafił być dzielniejszym pomiędzy dzielnymi.
To sprowadziło owe tłumy, to wywołało owe strzały będące mimowolną salwą honorową wroga zwłokom walecz-

nego oddaną. Była to też salwa honorowa dla wszystkich
poległych pod Budą Zaborowską, dodajmy ze smutkiem,
jedyny „symboliczny” gest upamiętniający krwawe wydarzenia w Puszczy Kampinoskiej. Jeszcze przez parę dni
Warszawa żyje pogrzebem swojego junaka, potem o nim
i o innych poległych w „świętej walce o niepodległość”,
jak zwykle to bywało, zapomni. Ale ma owa okrutna historia swojego cichego bohatera, Arona Engelmana, właściciela lasów w Zaborowie, syna pełniącego obowiązki
urzędowego rabina w Kole i wnuka rabina z Kalisza.
To w dobrach Engelmana miały miejsce te krwawe
wydarzenia. Po bitwie chłopi znajdą w lesie zmasakrowane ciała powstańców. Bojąc się represji zakopią
zwłoki we wspólnej mogile, nie postawiwszy nawet
krzyża. Engelman zajął się doprowadzeniem mogiły do
porządku. Pokrył pagórek darniną, polecił cieśli naciosać
palików, zbudował ogrodzenie,
poczem udał się do miejscowego proboszcza ks. Kubińskiego i wręczył 100 rubli
z prośbą o postawienie krzyża.
Na mogile wzniesiono symbol
Męki Pańskiej, wspaniały,
wielki krzyż ze starego dębu,
z wyrytemi nazwiskami poległych [na krzyż nabito 72 ćwieki i wyrżnięto napis: „Tu bojowników za wolność Ojczyzny
złożono prochy w spokoju
wiecznym. Cześć im walecznym” – red.]. Władze rosyjskie
Emblematy żałoby narodowej noszone po upadku powstania,
ze zbiorów ks. Walerego Ślusarczyka
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nie wiedziały o istnieniu leśnego
zakątka, dokąd często udawał się
ksiądz proboszcz, by odmówić
„Wieczny odpoczynek”. W tym
miejscu nie kończy się historia naszego żydowskiego patrioty. Piętnaście lat później do Zaborowa
przyjedzie naczelnik straży ziemskiej z czterema kozakami i uda się
wprost do Engelmana, grożąc mu
zsyłką na Sybir (usłużni sąsiedzi
donieśli na patriotę Arona). Tysiąc
rubli w złocie pozwala Engelmanowi wywinąć się z opresji. Nie trwa
to długo, chciwy urzędnik ponownie przybywa po daninę. Engelman
oddaje biżuterię żony, srebrne
świeczniki szabasowe i kilka koni. Powstańcy na Krakowskim Przedmieściu, pocztówka z 1916
Lecz pazerność naczelnika nie zna W roku 1916 w okupowanej od kilku miesięcy przez Niemców Warszawie zniesiono zakaz manifestacji narzucony przez władze rosyjskie.
miary, Engelman, doprowadzony 3 maja – w 125 rocznicę Kostytucji 3 maja, warszawiacy tłumnie wylegli na ulice, by zademonstrować swoje uczucia narodowe. Na czoło
do ruiny, zostaje zamknięty w wię- kolumny wysunęli się sędziwi powstańcy styczniowi. Artur Oppman pisał: Jeszcze gorąca krew pali się w ich żyłach, jeszcze młodzieńczo
oczy, choć wiek do współki z katorgą Sybiru głowy pobielił i grzbiety pochylił. Widzieli szubienice i więzienia, przeżyli bitwy i utarczki
zieniu, tylko dzięki zabiegom pro- lśnią
z przemagającym wrogiem, wycierpieli ile człowiek wycierpieć może w kopalniach, wśród śniegów dalekich, ale łzy nie świeciły w ich oczach,
boszcza odzyskuje wolność, sprze- chyba tęsknotą do kraju z oczu wyparte.
daje resztki lasu i wynosi się do
Warszawy. O sędziwym starcu zadwunastu towarzyszy młodości. Zawsze wesoła gamieszkałym przy ulicy Ceglanej 19 i kurhanie w Zabo- wędka przy szklankach skromnego napoju nam torowie przypomni sobie w czasach popytu na patrio- warzyszyła, myśl poetyczna, improwizacje stosowne
tyczne gesty dopiero wolna Polska, w roku 1922 i poważne, w rzeczach naukowych dyskusje tworzyły
odnowi mogiłę, a Aronowi do piersi przypnie Krzyż dobry humor i wiązały jednym uczuciem zebranych.
Niepodległości.
To było dnia 7 stycznia 1829 roku, wkrótce miałem
Adam Bagniewski, siedemdziesięcioletni Rzeczy- wstąpić w związek małżeński, Wincenty Majewski zawisty Radca Stanu, były dyrektor główny byłej Komisji improwizował kilka następujących zwrotek:
Rządowej Przychodów i Skarbu, przestępując z nogi
Powiedz Adamie, wiele w tym pokoju,
na nogę, zwraca się do Piotra Kilinina, urzędnika, któWyszło za ciebie ciepłego napoju;
ry właśnie wybiera się na ślub przyjaciela – A wie
Czyliś się często zlał Bachusa potem:
pan, rok temu spotkałem się za moim staraniem
Powiedz Adamie, czy pamiętasz o tem?
z kolegami z Uniwersytetu Alexandrowskiego
[Królewski Uniwersytet Warszawski założony
A choć dla ważnej bardzo tajemnicy
został w 1816 w Warszawie przez rosyjskieWziąłeś mieszkanie na Orlej ulicy,
go cara Aleksandra I z inicjatywy Stanisława
Trunkiem się pasuj z miłości kłopotem,
Kostki Potockiego i Stanisława Staszica,
Radzą ci szczerze, nie zapomnij o tem.
stąd jego popularna wówczas nazwa Alexandrowski – red.] i wspominaliśmy młoI my też bracia stali na złe losy,
de lata. Wiek młody to kwiat życia, wspoMłodzieńcze wznieśmy dla radości głosy;
mnienia z tych chwilek, to pociecha
Podwójnym szklanki wychylmy obrotem,
na lata dalsze, a ocalona pamiątka
I w każdy tydzień pamiętajmy o tem.
z młodości, to obrazek zawsze żywy,
który stanowi prawdziwą rozkosz
A jeśli kiedy niewidoma władza
serca. Ponad czterdzieści lat temu
Zdala od siebie nas porozprowadza,
– chwilę się zastanawia – tak, co
Tego pokryje łatą, tego złotem,
środę, u mnie i Antoniego SzateńŻeśmy dziś razem, pamiętajmy o tem.
skiego zbierało się gronko koleWiersz ten spisaliśmy, pozostał w moim zachogów i przyjaciół, wszyscy niedawni waniu, jako własność wszystkich, jako miła młodowówczas magistrowie Uniwersytetu, cianej towarzyskości pamiątka. Po latach czterdziestu

Z albumu dawnych warszawskich typów ulicznych
rys. Józef Rapacki
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W warszawskim salonie, fot. Karol Beyer (1863)

z owych dwunastu towarzyszy młodości, siedmiu tylko, dziś letnich i zasłużonych mężów, miało sposobność zebrania się znowu w jedno grono. Znaczy się
Romuald Hube, Rzeczywisty Radca Stanu i senator;
Antoni Szateński, Rzeczywisty Radca Stanu i członek
senatu z prawem przewodniczenia; Franciszek Maciejowski, Rzeczywisty Radca Stanu, były członek senatu
i były profesor Szkoły Głównej Wydziału Prawa i Administracji; Gaspar Dryll, Radca Kollegialny i sędzia
apelacyjny; Ludwik Zeuscher, były profesor Akademii
Medyko-Chirurgicznej Warszawskiej i mecenas wincenty Majewski. Inni jak to: Kazimierz Plichta, Ignacy
Maciejowski, Andrzej Moraczewski i Bolesław Brzozowski życie zakończyli, a Józef Hube nieobecnym jest
w kraju. Przeczytaliśmy nasz stary wiersz, a Wincenty
Majewski znowu zaimprowizował:
Ach! pamiętamy te chwile radosne,
Te myśli czyste i tę życia wiosnę,
Czary młodości niesione polotem:
Dziś lat czterdzieści. Pamiętamy o tem.
W pobliżu Anna Szymborska, utrzymująca się handlu wiktuałami, objaśnia ze znastwem emerytce Maryjannie Harland i Annie Grossman utrzymującej się
z własnych funduszów, że na zabawach, zebraniach,
dominuje dziś w toaletach damskich kolor różowy.
Blondynki, szatynki, brunetki zarówno stosują się do tej
mody i salon dziś wygląda jak prawdziwy klub miłości.
Może też naprawdę z brakiem treści, forma staje się wy-

datniejszą, choć tym straszniejszemi stają się sidła, bo
przyznać należy, że przy tych ciemno i blado różowych
fałdach tunik i sukień, ów biały trzewiczek ślicznie odbija i może przyprowadzić niejednego do wyrzeczenia
się status quo kawalerskiego. Emma Bernhard, również
emerytka, ubrana na czarno, śmieje się: – Szczególnie
mnie byłoby w różu do twarzy.
Antoni Brudziński czeladnik murarski i Ksawery Kowalewski, czeladnik kowalski, słuchają Józefa
Kucbisza, czeladnika stolarskiego, który właśnie się
zatrudnił przy budowie teatru letniego w Ogrodzie Saskim. – Gmach ten ma stanąć w punkcie zwanym wielkim trawnikiem – mówi
Józef – to jest trawnikiem przeznaczonym dla dzieci, którym zapewni inne
odpowiednie miejsce wydzielone
zostanie w ogrodzie. Stanie on
frontem ku wielkiej, ale i tyłem
ku ulicy Niecałej zwrócony. Ma
to być budowa poważna a niekosztowna, wzniesiona z drzewa
na podmurowaniu. Przedstawiać
się będzie w kształcie wielkiego
prostokąta zbliżonego prawie
do kwadratu, z dwiema dostawkami prostokątnemi po bokach,
z frontem w półkole zagiętym.
Długość jego dwadzieścia dwa
Z albumu dawnych warszawskich typów ulicznych
rys. Józef Rapacki
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sążni, szerokość dwadzieścia sążni, wysokość od podmurowania, które ponad ziemię wzniesione będzie
na dwa łokcie, wynosić będzie stóp pięćdziesiąt cztery. Pokrywać go będzie dach łupkowy, jako najlepiej
chroniący od gorąca. Ściany na wszystkich piętrach
będą urządzone żaluzjowym sposobem dla zapewnienia wentylacji. Gmach wewnątrz przedzielony będzie na dwie części równe, jedna stanowić ma scenę
wraz z orkiestrą, druga oddaną będzie publiczności.
Mieścić się tam może tyiąc siedemset osób, a wszystkie miejsca będą numerowane, podczas kiedy Teatr
Wielki, zapełniony od dołu do góry, mieści tylko osób
tysiąc siedemdziesiąt osiem, a jak wiadomo znaczna część galerii i paradyz nienumerowane. Wnętrze
przeznaczone dla widzów obejmować ma cztery piętra, właściwie zaś parter i trzy piętra. Lóż mało, i to
głównie na parterze i na pierwszem piętrze, większa
zaś część pierwszego piętra, tak jak drugie i trzecie
urządzone amfiteatrowo czyli balkonowo. Około parteru i pierwszego piętra poprowadzoną będzie galerja
zasłoniona werandą, w której urządzą bufety. Sutereny
na pięć łokci urządzone pod sceną, służyć mają na pomieszczenie różnych maszynerii i foyer dla orkiestry,
do strojenia instrumentów. Garderób dla artystów będzie trzydzieści wspólnych wielkich, dwa dla artystów
i figurantów, oprócz tego osobne foyer dla artystów.
Przedsięwzięte będą wszelkie środki ostrożności celem zabezpieczenia publiczności, mającej ten gmach
napełniać, od wypadku ognia. Oprócz odpowiedniego
zbioru wody, której rozprowadzenie stosownie będzie
urządzone, pomnożono liczbę wchodów; wchodów
tych jest osiem dla publiczności, a dwa dla artystów.
Główne dwa wejścia z boku znajdują się prawie w połowie gmachu i prowadzą schodami ogniotrwałemi
na najwyższe piętra. Scenę od publiczności oddzielają grube mury, które z jednej strony służyć mają jako
wzmocnienie budynku, z drugiej uważane być muszą

także jako ubezpieczenie na przypadek ognia. Na koniec scena od garderób oddzielona jest korytarzem,
który od sceny ma ścianę obitą żelazną blachą, a zatem mogącą zatrzymać ogień przez czas jakiś wrazie
przypadku. Teatr ten ma być podobno gotów do przedstawień w maju roku bieżącego. Wprawdzie od maja
niewielki nas dzieli przeciąg czasu, ale przy energji
i dobrej woli stawienie się na terminie nie jest rzeczą
niemożliwą. Antoni Brudziński kiwa sceptycznie głową: – Nie dacie rady – mówi. Kucbisz zdenerwowany
uderza Antoniego otwartą dłonią w czoło. – Barani
łeb z ciebie! – wykrzykuje oburzony. Przysłuchujący
się rozmowie Aleksander Jasiński, student, wsparty
na swoim świeżo nabytym welocipedzie, zaczyna się
śmiać. Widząc zdumioną twarz swojej matki Barbary
i stojącego obok Jana Buszkowskiego, czeladnika kowalskiego, spieszy z wytłumaczeniem: – Zanim nam
pan Kucbisz piękny teatr ustroi, to ja zdążę wygrać publiczne wyścigi na welocipedach.

< Dla wypełnienia i nadania lepszego pozoru mięsu cielęcemu, baraniemu, a nawet prosięcemu, sprzedawcy wypełniają je
często powietrzem czerpanym z płuc własnych. Manipulacja taka,
prócz zupełnie usprawiedliwionego wstrętu, jaki budzi w konsumentach, jest jeszcze często i szkodliwą, ze względu na płuca
z jakich się powietrze czerpie; dlatego też z zadowoleniem widzimy, jak wszelkim podobnym operacjom władza administracyjna
za dostrzeżeniem, tamę kładzie.
„Kurjer Warszawski” 1870

Pod dwudziestym pierwszym Chmielna 21
(właścicielem kamienicy jest Izaak
Lichtenbaum) Wolf Kalwary, utrzymujący się z handlu
wiktuałami, z uśmiechem przysłuchuje się Antoninie
Pilińskiej, szwaczce, która ze złożonymi rękami na piersiach szwargocze: – Niech sobie szanowny pan wyobrazi, że do jednego z domów położonych na ubocznej
ulicy przynęcił się złodziej. Od pewnego czasu rabował
on bezkarnie to, co mu najwięcej do smaku przypadało,
nie troszcząc się bynajmniej, że kradnąc w dzień biały
i rzeczy pozostawione w otwartem miejscu, nadweręża
tem więcej ustawy społeczne. Złodziejem tym była po
prostu zwykła wrona, która korzystając, iż w obecnej
porze przy braku za zwyczaj obszerniejszych po domach schowań, okna i wystawki po za oknem służą za
chwilową spiżarnię, najswobodniej ściągała położone
tam mięso, przywodząc do rozpaczy gospodynię, niemogącą odgadnąć gdzie się mięso z piętrowego okna
ulatniać może. Perjodyczne to złodziejstwo powtarzało
się bardzo długo i Bóg wie do jakich doprowadziłoby
susppozycji, gdyby któregoś dnia złodziejka nie przeliczyła się z siłami, a kradnąc zbyt duży, bo kilkufuntowy kawałek mięsa takowego unieść nie była w stanie.
Z żarłocznego więc dzioba wypadł ciężar, a złodziejka

71

Warszawskie dachy (pocz. XX w.)

złapana na gorącym uczynku, nie ze wstydu lecz z doznanego zawodu, utratę zdobyczy głośnymi opłakiwała
krzykami. Widząc zaś niedowierzanie w oczach pana
Wolfa, szybko się żegna i dodaje: – Prawdę mówię, jak
mi Bóg miły, w gazecie wyczytałam.
Wszystkowiedząca Teresa Wagner, handlarka
uliczna, raczy jedną z licznych opowieści przyniesionych z miasta Antoniego Skurkowskiego, czeladnika
lakierniczego, Paulinę Wejsel, szwaczkę, Władysława
Bielskiego, czeladnika stolarskiego: – Wczoraj w cyrkule Łazienkowskim, Anna Szultz, służąca, osadzona
w areszcie, w zamiarze uduszenia się, zacisnęła sobie
szyję chustką, dostrzegłszy to strażnik policyjny, nie
dopuścił samobójstwa. Szultz odesłano do szpitala
Dzieciątka Jezus i po wyjściu z takowego, postąpione
z nią będzie podług prawa. – A ja słyszałem – mówi
Antoni Skurkowski – o zamiarze urządzenia w Warszawie instytucji wprawdzie smutnej, ale bardzo pożytecznej, koniecznej nawet. Ma to być dom, w którym
znajdą pomieszczeuie ciała zmarłych nieznanych, samobójców, topielców i takich indywiduów, które przenoszą się do wieczności w drodze do szpitalów. W Paryżu dom podobny nazywa się: Morgue. Przez trzy dni
w salach jego wystawiane są na widok publiczny trupy
osób nieznanych, znalezione w Sekwanie lub na ulicy.

Ciała tam leżą za ścianą oszkloną, każde na pochyłym katafalku z czarnego marmuru, zupełnie obnażone; nad każdem zaś ciałem wisi odzież znaleziona na
nieboszczyku. Trupy poznane, wydają się rodzinie na
jej ustne zażądanie, za zwrotem kosztów i ustanowionej na rzecz zakładu opłaty, nieodebrane grzebane są
kosztem kasy miasta. Czarne wrota la Morgue otwarte są dla publiczności przez cały dzień, od świtu do
zmroku. Tylko w ciągu roku 1864 wystawiono w Morgue 376 ciał umarłych, 58 kobiet i 318 mężczyzn. Paulina Wejsel kiwa z dezaprobatą głową: – Ja bym tam
nie poszła – szepcze przerażona.
Boruch Klejnman, oficjalista prywatny, patrzy na
Lejba Brajtermana, którego źródłem dochodu jest
krowa i udziela mu wskazówek. – Handel nabiałem
słabo albo nawet wcale nie jest rozwinięty w mieście naszym – mówi. – W ostatnich zaledwie czasach powstało kilka sklepów, w których można dostać codziennie i o każdej porze masła i sera. Masło
i śmietanka ma także kilka tylko w całem mieście
zakładów, właściwie zaś cały handel nabiałowy przywożą włościanie z okolic Warszawy przybywający na
targi codziennie, a głównie w uprzywilejowane piątki.
Kto chce zaopatrzyć się w świeże masło i nie bardzo
podrobione mleko, musi w piątek bardzo rano być już
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na Starym Mieście lub za Żelazną Bramą, inaczej zmuszony będzie albo kupić niedobry nabiał albo wyrzec
się go na cały tydzień. Dla zaradzenia tej niedogodności gospodynie, zamieszkałe w jednym z odleglejszych
od środka miasta domów, ułożyły się z sobą, że co
piątek jedna z nich tylko pójdzie na targ i kupi nabiału
dla wszystkich w miarę żądania. Tym sposobem każda
z pań chodzi zaledwie parę razy w ciągu kwartału na
targ, a mimo to ma nabiał w domu. Mi się zdaje, że to
postępowanie rozwinięte na większą skalę i poprowadzone w sposób przedsiębiorczy mogłoby dać dobre
wypadki. Należałoby tylko w głównych targach otworzyć sklepy, w których by zakupowano nabiał w miarę
przynoszenia go na targ przez włościan, a potem rozwożono po domach na wózkach w miarę poprzednich
lub stałych zamówień. Resztę sprzedano by w samym
sklepie. Zyskali by na tem i sami włościanie, mogli
by bowiem po sprzedaniu towaru właścicielowi sklepu wrócić do domu, gdy dziś muszą bezpotrzebnie
na zimnie i wilgoci po kilka godzin przebywać, a dla
rozgrzania się nie mało tracą pieniędzy, i nieraz z tej
przyczyny przynoszą do domu tylko cokolwiek owego
ciepła. To dla ciebie szansa, reb Lejbie. Kawałek owego ciepła, sąsiedzie, możesz przynosić też do swojego
domu. A ja ci mogę w tym pomóc.
Rozkazy Warszawskiego Ober-Policmajstra
do Policji Wykonawczej
< Polecam Komisarzom cyrkułowym zobowiązać wszystkich właścicieli i rządców domów, ażeby z podwórzy posesji
zarządzili niezwłocznie wywiezienie śniegu, obok tego ściśle
przestrzegać należy, ażeby takowego od dziś dnia, nie wyrzucano
na ulicę; niestosujących się zaś do niniejszego roporządzenia,
przedstawiać do surowej odpowiedzialności. W obecnej porze zimowej bardzo często zdarzają się nieszczęśliwe wypadki upadania na trotuarach; wypadki te wynikają w skutek ślizkości fliz, po
których podczas odwilży, niepodobna jest chodzić. Ażeby zapobiedz podobnym nieszęśliwym zdarzeniom, polecam Komissarzom
cyrkułowym, jak najściślej przestrzegać, iżby z trotuarów lekko
tylko zmiatano śnieg, nie zrzucając takowego w zupełności, a nadto, ażeby jak najakuratniej trzy razy dziennie, to jest o 9-tej rano,
w południe i o godz. 3-ciej po południu, wszystkie trotuary były
dobrze wysypywane piaskiem, a rynsztoki w należytej czystości.
Powożącego sankami Nr 6, Wojciecha Grochowskiego pod Nr
1360/1 mieszkającego, za zuchwalstwo i słowne obelgi wyrządzone
Sztabs-oficerowi i żonie jego, skazuję na dwu-tygodniowy areszt
policyjny, z obostrzeniem w drugim tygodniu o chlebie i wodzie
co drugi dzień, a nadto z zabronieniem mu na zawsze jako oddającemu się nałogowo pijaństwu, trudnienia się służbą powożącego sankami lub dorożką; na właściciela zaś sanek, za trzymanie
u siebie Grochowskiego, bez książeczek: służbowej i dorożkarskiej, nałożoną zostaje kara pieniężna w ilości rubli srebrem 10.
Dwaj rzeźnicy starozakonni, za podanie do Magistratu bezzasadnej skargi na dozorcę szlachtuza na Pradze, skazani zostają na
karę pieniężną, każdy po rubli srebrem 25.

Właściciel domu, za ciągłą wywózkę wśród dnia, nieczystości kloacznych zmieszanych z gnojem, używanie stróża do swoich usług, jak niemniej grubiańskie wyrażenie się i powstawanie
przeciwko rozporządzeniom policyjnym, skazany zostaje na karę
pieniężną rubli srebrem 15.
Na utrzymującego szynk na Pradze, pod Nr 41, za otworzenie takowego o godz. 2-giej w nocy i sprzedaż trunków, nałożoną zostaje
kara pieniężna rubli srebrem 1.
Z powodu dostrzeżonego przez policję w d. 13 (25) stycznia, na
jednym z domów, napisu podejrzanej treści, uczynionego, podług
wszelkiego prawdopodobieństwa w dzień, właściciel tego domu, za
niedozór i dopuszczenie podobnej swawoli jakiegoś niegodziwca,
na swojej własności, skazany zostaje na karę pieniężną, w ilości rubli srebrem 10; stróż zaś tego domu, na trzydniowy areszt
o chlebie i wodzie.
Skazani również zostają na kary pieniężne: utrzymujący szynk
pod Nr 1219, za dozwolenie nocowania u siebie jednej osobie bez
dowodów legitymacyjnych i niezamykanie zakładu w czasie oznaczonym, rubli srebrem 3; właściciel domu, za nieoświetlenie korytarzów, rubli srebrem 2; rządca domu i utrzymujący sklepik, za
trzymanie wieprzów po rubli srebrem 1; rządca domu zajezdnego,
na niezameldowanie w ciągu 4-ch dni osoby przybyłej z gminy Szaniec, rubli srebrem 5; właściciele domów: jeden, za nieostrożne
obchodzenie się z ogniem, a drugi za zły stan pieca w lokalu,
w skutku czego wynikł nieszczęśliwy wypadek: pierwszy rubli srebrem 10, drugi zaś rubli srebrem 3 .
„Gazeta Policyjna” 1870

Pod dwudziestką dwójką (należą- Chmielna 22
cą do Michała Kozarskiego) Franciszek
Banzen, czeladnik stolarski i Władysław Dudrewicz,
magister farmacji wpatrują się w zdenerwowanego
profesora nadzwyczajngo Szkoły Głównej Warszawskiej, wykładowcy chemii mineralnej, teorii chemii oraz
chemii rolniczej, który dwa lata później umrze, przeżywszy zaledwie 37 lat. – Jeszcze teraz nie mogę dojść
do siebie – profesor mówi podirytowany. – W zeszły
wtorek widziałem polowanie na rubla w okolicach
banhofu kolei warszawsko-wiedeńskiej. Młodej damie, tu przy zbiegu ulic Chmielnej i Marszałkowskiej,
kupującej gruszki, wiatr wydmuchnął z portmonetki
papierowego rubla. Dama, nie spostrzegła straty, kilku
jednak nieletnich puściło się w pogoń za rublem, i gdy
go schwytali rozpoczęli wnet poszukiwać właściciela.
I wnet się zjawił jakiś jegomość i odebrawszy od chłopca banknot, pogłaskał go po głowie za uczciwość. Całą
tę scenę, oprócz mnie, od początku do końca, obserwowały gawędzące na trotuarze dwie kobieciny. Bezczelność jegomości oburzyła je setnie. Zbliżyły się tedy
do młodej damy i objaśniwszy ją o stracie rubla, puściły
się w pogoń za jego grabieżcą, ale on dał nura w tłumie
przechodniów. Młoda zaś dama była najpewniejszą,
że jej rubel jeszcze nie zginął. I rzeczywiście musi być
w kursie. A swoją drogą dziczeją nam obyczaje.

Katarzyna Górnicka (jej środki do życia pochodzą z własnych funduszów), przytrzymuje mankiet
Edwarda Korniłowicza, studenta medycyny Wydziału
Lekarskiego Szkoły Głównej (poź. Cesarski Warszawski Uniwersytet), za cztery lata Korniłowicz zostanie
ordynatorem kliniki psychiatrycznej, a w 1880 obejmie funkcję ordynatora oddziału psychiatrycznego
w Wojskowym Szpitalu Ujazdowskim, którym będzie
kierował przez 24 lata, po latach tego wybitnego lekarza psychiatrę i znanego społecznika będą wspominać
jako zniewalającą postać o spojrzeniu, którym, zdawało się, przenikał człowieka, abo go pojąć, zrozumieć
i uleczyć. Pani Górnicka opowiada z przejęciem przyszłemu psychiatrze o wykładzie pani Rapackiej w sali
Zakładu naukowo-rękodzielniczego dla kobiet. Prelegentka wypowiadała w języku francuskim myśli swoje
o różnicy pomiędzy kobietami uczonymi i kobietami
wykształconymi – mówi pani Katarzyna – pierwsze,
jako nadzwyczajności nieraz zadziwiać mogą, drugie jednają sobie zawsze ogólne poszanowanie i są
prawdziwie użytecznymi dla społeczeństwa. Pierwsze
stać będą zawsze niżej od mężczyzn — pani Górnicka
macha z lekceważeniem ręką – co prelegentka historycznie, począwszy od XIII wieku wykazywała, drugie,
na stanowisku matek, żon, opiekunek i nauczycielek
wywierać muszą wpływ zbawienny na całe pokolenia.
Wpływ ten będzie jednak zawsze bardziej uczuciowym, na wykształcenie serca skierowanym, bo takie
jest powołanie kobiety, aby przede wszystkim tworzyła
dobro moralne ugruntowane na uczuciu – Katarzyna
Górnicka bierze głęboki oddech – wtedy wstała jedna ze słuchaczek i krzyknęła „Merde!”, i wyszła. Jak
student myśli, o co jej chodziło? – pyta. Korniłowicz
zmieszany spogląda na panią Katarzynę, chwilę myśli
i nie wytrzymuje: Merde! – mówi dobitnie.
Tymoteusz Lewski, profesor gimnazjalny, perswaduje Edwardowi Beckmanowi, technikowi: – Widzi
szanowny pan, pisownia nie kwitnie u nas w żadnej
sferze, ale najbardziej zacofaną jest pisownia znaków
czyli tak zwana znakologja. W tych dniach naprzykład
zdarzyło się mi czytać na Saskiej Kępie napis „Teatr Mechanisznie” i drugi taki „Ostrzeżenie. Upraszam Szanownom Publiczność o nierobieńie Szkody
w około Namiotu w przeciwnem razie wynagrodzeńie
prawńie żondanem bedzie za wyżondzonom Szkodę”.
Autor tego napisu widocznie nie zgadza się na używanie ogonków przy „ą” i „ę”, zaś „ń” traktuje z niewyszukaną swobodą. Ja też się nie zgadzam i nie mam
zamiaru akceptować szerzącego się wokół nieuctwa,
smutne, ale takich dzisiaj mamy „pszedsiembiorców”
– profesor wzdycha ciężko i z oburzenia trzęsie głową.
Franciszek Stewich, profesor, dzierży w dłoni laskę
z jednej sztuki z kości nosorożcowej. – Wczoraj wygrałem ją na loterii fantowej w Ogrodzie Saskim na

rzecz ubogich pozostających pod opieką Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności – zwraca się do
Juliji Duszyńskiej, emerytki, i jej syna, Włodzimierza,
urzędnika – to dar pana Lewenszteina. A było sporo
ładnych rzeczy. Zasługują na wzmiankę mianowicie
jeszcze od państwa Penkali, dywanik, parasolka i rękawiczki paryskie, piękne dwie złote brosze z emalją od Jarockiego Józefa i od Jarockiego Edwarda, od
właściciela sklepu po Arnholdzie było czterdzieści
fantów różnych użytecznych, od Hiszpańskiego sześć
par eleganckiego obuwia, od Kruszewskiego suknia
damska i ubranie na głowę, od Chwastkiewicza sześć
par filiżanek porcelanowych. Było z czterdzieści tysięcy biletów, z których tylko cztery tysiące wygrywających. Bilet na loterję kosztował kopiejek dwadzieścia,
wejście zaś do ogrodu kopiejek piętnaście. Czyli –
podniósł kościaną laskę do góry – tylko za trzydzieści
pięć kopiejek mam ten piękny eksponat. Pani Julija,
z przyzwyczajenia pocierając ucho, mówi: – To ma
pan szczęście. Ja niedawno byłam w Resursie Kupieckiej, na balu na wsparcie biednych. Już o godzinie
dziesiątej rozpoczęły się tańce polonezem, któremu
przewodniczyli Jaśnie Wielmożny hrabia Namiestnik
z panią Mansfieldową, małżonką Konsula Wielkiej
Brytanii. Następnie, po tym inaguracyjnym tańcu, zebrana młodzież z całym zapałem tonęła w wirze polek, marzyła w walcach, gwarzyła w kontredansach
i spożytkowywała młodzieńczą werwę w mazurach.
Osób na tej zabawie, w ogóle, było blisko sześćset,
dam tańczących około dwustu. Stroje pięknej połowy
rodu ludzkiego, odznaczały się jak zwykle wytwornością i harmonją. Czarne jednakże i niebieskie oczy,
zaćmiewały swoim blaskiem nawet djamenty, któremi nader suto opromieniły się, zebrane w Resursie
piękności. Oprócz drogich kamieni, zaobserwowałam
na tym balu, mnóstwo kwiatów; na sali głównej widziałam: róże i fijołki, a na galerji kilka kamelij. Pełnemi wdzięku i uprzejmości
gospodyniami wczorajszej zabawy,
były panie: Mansfieldowa, hrabina Kossakowska, rejentowa
Zawadzka i małżonka bankiera Leona Epsteina. Tańce bez
przerwy przeciągnęły się do godziny piątej po północy. I gdyby
życie było tańcem, z pewnością
dotychczasby trwały. Gdybym
była młodsza sama puściłabym
w wir zabawy. A tak pozostała mi jedynie obserwacja. Pan
Franciszek kręci z niedowierzaniem głową: – Jeszcze niejednego kawalera by pani w kozi róg
zapędziła.
Z albumu dawnych warszawskich typów ulicznych
rys. Józef Rapacki
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UBÓSTWO W WARSZAWIE
„Wszędzie zbierają na ubogich, zewsząd dochodzą głosy uskarżające
się na tę mnogość składek, a jednak na każdym niemal kroku spotkać
się można z wybladłą twarzą i z łachmanami”

rys. Franciszek Kostrzewski, tekst Jan Chęciński „Przyjaciel dzieci” 1862
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W warszawskiej legendzie „O nadwiślańskiej
biedzie i gnacie wołowym” spotykamy dwóch braci
Orzeszków, starszego Bartosza, zamożnego rzeźnika,
mieszkającego w domu na Krzywym Kole i Walerego,
ubogiego piaskarza, który wiódł nędzne życie w rozwalającej się chatce na nadwiślańskich Rybakach.
Pewnego dnia zdarzyło się Waleremu wpaść w wir
rzeczny, ledwo z życiem uszedł, tracąc przytym cały
dorobek życia – jedynego złotego talara. Usiadł na
brzegu i gorzko zapłakał. „Pech z biedą zawsze w parze chodzą”, usłyszał za sobą głos Biedy warszawskiej,
która chociaż konsekwentnie wszystko mu zabrała, to
trochę litości pozostało w jej sercu i nią właśnie postanowiła obdarzyć nieszczęśnika. Następnego dnia

miał się odbyć ślub Bartosza i Walery, ubrawszy się
odświętnie, postanowił odwiedzić brata, a wraz z nim
chuda jak patyk Bieda, która zagnieździła się pod jego
pazuchą. Waleremu nie udało się dostać na ucztę
weselną, Bartosz nie chciał widzieć brata, ale przez
wzgląd na wspólną matkę posłał mu przez posłańca
niedojedzoną kość wraz ze słowami, że „kto grosza
nie strzeże, temu diabeł go odbierze”. Bartosz podzielił się jałmużną z Biedą, sam zjadł resztki mięsa, Bieda
zaś musiała się zadowolić szpikiem we wnętrzu kości. Wtedy to Waleremu wpadła do głowy szatańska
myśl, by biedę zamknąć we wnętrzu gnata i pozbyć się
jej raz na zawsze, co rzecz jasna uczynił. Odtąd Bieda przestała nękać Walerego, i zamiast nędzy, w jego
okna pukać zaczął dostatek. Starszy brat widząc nagłą
poprawę losu Walerego, tak długo na niego nastawał,
aż wreszcie dowiedział się czemu on zawdzięcza tak
nagłą przemianę. Złość go zalała i postanowił Biedę
uwolnić, ta zaś z wdzięczności postanowiła za pazuchą Bartosza się osiedlić. Tak więc Bartosz z biedą
musiał się zaprzyjaźnić i stał się jednym z biedaków
żebrzących przed Świętojańską Farą [katedra św. Jana
przy ulicy Świętojańskiej 8 – red.], Walery w bogactwo się ubrał, ale pomny swojego losu, zaczął wspierać biedaków. Po legendzie zostały przysłowia, na początku o kimś kto narzeka, mówiono że „piszczy jak
nadwiślańska bieda w gnacie wołowym”, by po latach
skrócić się do: „piszczy jak bieda” oraz „bieda aż piszczy”. Przysłowia to nie jedyna spuścizna owej legendy,
Walery stał się protoplastą filantropa, uwolniona Bieda zaś zaczęła zataczać coraz większe kręgi.
Aleksander Makowiecki, ekonomista, publicysta
działacz polityczny prezes Towarzystwa Kredytowego miasta Warszawy zakładający w zaborze rosyjskim kasy pożyczkowe przemysłowców, towarzystwa
wzajemnego kredytu, czy towarzystwa pożyczkowo-oszczędnościowe i kredytowe – w 1870 z uwagą przyjrzał się nędzy warszawskiej. Jest ona liczna
– pisał – a składa się z następujących żywiołów: 1.
z ubogich miejscowych, stałych mieszkańców miasta;
2. ubogich z konieczności przemieszkujących obecnie
w Warszawie; 3. z ubogich prowincjonalnych, niestałych mieszkańców miasta, a przybywających do stolicy, jako do miejsca łatwiejszego zarobku z żebraniny. Ponieważ problem nędzy był naprawdę poważny,
Makowiecki zastanawiał się czy wszyscy ubodzy mają
prawo do korzystania z dobroczynności publicznej?

W miarę wzrostu dobroczynności publicznej – stwierdzał – mnoży się liczba wyciągniętych dłoni, choć jednocześnie główne źródło wsparć, zamożność ogólna,
wysycha coraz bardziej. Warszawa najsilniej poczuwa
ten wzrost nędzy, jako zmuszona karmić, przyodziewać
i utrzymywać całe jej zastępy. Rozwiązanie problemu
Makowiecki widział w reglamentacji jałmużny. Jesteśmy obowiązani mieć pieczę o ubogich miejscowych
– pisał – jesteśmy obowiązani nieść pomoc i tym,
którzy z konieczności tu przebywają; ale ci wszyscy,
którzy dobrowolnie opuścili miejsca swego stałego zamieszkania, li tylko w celu wyzyskiwania naszych kieszeni, dla tych kieszeń nasza powinna być zamkniętą.
Nie idzie jednak za tym, żebym chciał odmawiać kęsa
chleba żebrakowi, niezaopatrzonemu w warszawską
książeczkę legitymacyjną […], lecz idzie mi o to, że żebrak zamiejscowy nie powinien mieć prawa do stałych
wsparć mieszkańców tutejszych, nie powinien ciążyć
na dobroczynnym budżecie naszego grodu, lecz winien być natychmiast usuwany z miasta do miejsca
urodzenia… W dalszym ciągu swojego wywodu Makowiecki postulował nad pełną kontrolę zarówno
ubogich, jak i środków przeznaczonych na pomoc dla
nich – w tym celu wypadałoby uformować «komitet
nadzoru ubogich», któryby pilnował, aby tylko tutejsi
stali biedni otrzymywali wsparcie. […] Kto przyjrzał się
uważnie biednym naszego miasta – pisał dalej – ten
przekonał się, że prawdziwe ubóstwo, to nie żebracy, co zalegają liczne babińce i wstępy kościołów; to
nie szeregi krzykliwych obdartusów, pijackimi postawy zgrozą przejmujące tych co zwiedzają cmentarze;
nie owe tłumy harde, nachodzące co piątek sklepy
i sklepiki naszego grodu. To są żebracy z rzemiosła,
bogaci w cały arsenał środków wyłudzających, którzy
dar grosza lub kromki chleba uważają sobie za ubliżenie, a dla których obiad porządny w taniej kuchni
wydaje siię za ubogim. Ich siedlisko – to szynki na pobocznych ulicach, ich pokarm – to wędliny, jajecznica
i gęsi pieczone, a ich napój – to wódka. To nie jest to
ubóstwo, które umrze z głodu, z choroby lub braku
pracy. […] Ubogi prawdziwy, lękliwie zgłaszający się
po jałmużnę, dostaje jej mało, gdyż nie zna sztuki wyłudzania grosza, a wskutek tego umrze często z głodu
i zimna. […] Podział dobroczynnego grosza spełnia się
niesprawiedliwie. Nie bierze prawdziwie potrzebny,
ale ten, kto narzucać się umie. […] Dzisiaj warszawscy
ubodzy dzielą się na dwie kategorie: na ubogich utrzymywanych przez rozmaite instytucje dobroczynne i na
żyjących z własnych starań. […] Jest potrzeba żeby się
zawiązało oddzielne towarzystwo nadzoru nad żebrakami w Warszawie, a towarzystwo to musi być złożone
z obywateli miasta i policja ku ich pomocy winna być
oddaną. Celem takiego towarzystwa będzie: a) pilnowanie, aby tylko tutejsi stali biedni stale otrzymywa-
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W warszawskim przytulku noclegowym (rys. Ksawery Pilatti; koniec XIX w.)

li wsparcia, a także i ci biedni, którzy nie z własnej
mieszkają tu woli; b) pilnowanie, aby wszyscy biedni
nie tutejsi odsyłani byli do miejsca stałego zamieszkania; c) nadzór nad wszystkimi starcami i kalekami bez
spososbu do życia zostającymi i umiesczanie takowych
w domach przytułku lub zapewnienie im stosownego
utrzymania; d) nadzór, aby jałmużna udzielana innym
biednym, ile możności zużytkowaną była tylko w celach pożywienia się i okrycia. Makowiecki nie dążył do
zwiększenia wydatków na dobroczynność, uważał, że
zwiększanie wydatków na ubogich nie zmniejsza, ale
przeciwnie powiększa ich liczbę, był za dobroczynnością rozsądnie skierowaną, która żebrzącego próżniaka mogłaby powrócić społeczeństwu. Nie udał mu się
podział na biedę własną i cudzą, jego projekt instytucjonalnego rozwiązania warszawskiego ubóstwa nie
zaistniał, a nadwiślańska bieda nadal piszczała w gnacie wołowym.
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Żebracy na Powązkach (rys. K. Pilatti; koniec XIX w.)

Przytułki dla ubogich. Nocleg w ochronie imienia ks. Boduena w Warszawie (rys. K. Pilatti; koniec XIX w.)

W marcu – pisał „Przegląd Tygodniowy” – powstała w Warszawie nowa instytucja dobroczynna pod tytułem: Biuro informacyjne
o nędzy wyjątkowej. Całą czynnością tego biura jest wyszukiwać
za pośrednictwem sióstr miłosierdzia nieszczęśliwe wstydzące się
żebrać rodziny i nieść im pomoc datkami pieniężnemi, w odzieniu,
lekarstwach i lekarskiej poradzie. W tym celu Biuro co tydzień
przez ogłoszenia poleca po 10 rodzin litości Warszawian, rodzin
których nędza została sprawdzoną. Dary mogą być albo osobiście
przez ofiarodawców doręczane, albo za pośrednictwem biura.
Dla honoru cichych cnót praktykowanych przez Warszawianki,
przypuszczamy iż same one śpieszą do siedlisk wskazanej nędzy
i same największą część swych miłosiernych uczynków w tajemnicy spełniają. Inni którym okoliczności nie pozwalają nieść tej rosy
niebieskiej osobiście, używają organów Biura, do rozporządzenia
którego składają datki. […] Przeglądając spis ofiarodawców, zastanawia nas wysokość darów przeważających nad darami drobnymi, okoliczność wprost przeciw na zwyczajowi panującem u zagranicą gdzie składki małe składa cały ogół i stąd powstają sumy
duże. U nas niższych składek nad rubla nie widzimy, ale za to tych
składek bardzo jest niewiele, wszystkiego bowiem 82 pozycji. Nie
przeceniając wcale użyteczności Biura powiemy, iż wielką jego
zasługą w oczach naszych jest doraźność pomocy. Dwa razy ten
daje, kto daje wcześnie, mówi przysłowie i mówi bardzo słusznie.

Biuro informacyjne o nędzy wyjątkowej
przy wyszukiwaniu nędzy prawdziwej
aby dać sposobność osobom miłosiernym nieść takową pomoc, najczęściej się spotyka ze stałą jej towarzyszką – z chorobą. Przepełnione szpitale, a często sam rodzaj choroby, wymaga
rychłej pomocy w mieszkaniu biednego. Biuro informacyjne ponawia wezwanie swoje do panów lekarzy, aby ci, którzy chętnie i bezinteresownie zechcą nieść pomoc nieszczęśliwym na
wskazanie biura, zechcieli się na to zdeklarować piśmiennie,
przysyłając adres swój do biura: ulica Jasna, Nr 4. Ponawiamy
z tej przyczyny wezwanie nasze, raz już ogłoszone w pismach
tutejszych, bo zapewne uszło uwagi większej części lekarzy, dotychczas bowiem trzech tylko zapisało się nieść pamoc ubogim
na wezwanie biura; a mianowicie Doktorzy: Chomętowski – ulica Chmielna, Grün – ulica Żabia i Rozenfeld – ulica Królewska.

Przytułki nocne w Warszawie (rys. J. Ryszkiewicz; koniec XIX w.)

W chwili kiedy to piszemy (18 maja
1870), odbywa się otwarcie Ochrony przy ulicy Dzikiej, dla dzieci płci męskiej wyznania
starozakonnego. Główną myślą założenia tej
ochrony jest nietylko nadanie początkowego
wykształcenia umysłowego i moralnego dzieciom tam uczęszczającym, ale i wzgląd na byt
ich materjalny. Wszyscy chłopcy w ochronie
otrzymają bluzki jednakowe, skórzanne pasy,
oraz czapki z daszkami i napisem. Trzy razy
na tydzień chodzić będą na spacery, a oprócz
tego mają mieć kąpiel, ma się rozumieć bezpłatną i obowiązkową. Dla tych którym nieobcy jest stan zaniedbania, w jakim się dzieci
ubogich starozakonnych znajdują, urządzenie
to wyda się podwojnie zbawiennem, dzieci
bowiem przyzwyczajają się do porządku, który jest zasadą zdrowia a i pomyślnie wpływać
może na rozwój dalszych czynności życiowych. W każdym razie myśl to dobra i umiejętnie wprowadzona w wykonanie.

Rozdawanie zupy rumfordzkiej1, albo raczej, po zaszłych w niej odmianach, zupy
ekonomicznej, jest bez wątpienia sposobem najdogodniejszym dawania jałmużn ubóstwu. Żywi ona familie obarczone dziećmi, kobiety ciężarne, starców i kaleków, nie
mogących sobie na chleb zarobić, na koniec ludzi ubogich, wyglądających końca procesu lub czekających na służbę jakową – pisał Franciszek Xawery Wasilewski, przewodniczący komitetu Towarzystwa o pomocy przez utworzone w stolicy w 1808 roku
„Towarzystwo ludzkości”, które miało się przyczynić do ulżenia nędzy nieszczęśliwym.
1.

Z typów Powiśla: Dzieci zaniedbane i sieroce (rys. F. Kostrzewski; koniec XIX w.)

W warszawskim Towarzystwie Dobroczynności
(rys. J. Ryszkiewicz; koniec XIX w.)

Z upa rumfordzka – gęsta i pożywna przygotowywana na wywarze z kości, tłuszczu zwierzęcego lub skór wieprzowych z dodatkiem ziemniaków, kasz i sezonowych warzyw. Sprawcą największej przysługi, jaką
można uczynić ludzkości – pisano na początku XIX w. – jest Rumford, przez wynalezienie zupy imię jego noszącej (amerykański fizyk, Benjamin Thompson hrabia Rumford [1753-1814]). w uznaniu zasług w roku
1786 otrzymał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego order świętego Stanisława, a kilka lat później – order Orła Białego. W roku 1870 wydano 35,495 porcji zupy rumfordzkiej.

Pod dwudziestką trójką Julia Kluk,
szwaczka, wznosi ręce ku niebu i zwracając się do Józefy Prokuratorskiej, utrzymującej się
z własnych funduszów, zdenerwowana wykrzykuje:
– Nie sobie pani wyobrazi, że w zeszły wtorek, pies
wściekły biegnąc z ulicy Franciszkańskiej, w kierunku ku Zanikowi, na drodze pokąsał trzech chłopców.
Syna moich znajomych Kazia Grodzkiego, lat siedem,
w prawą rękę. Trzyletniego syna handlarki Ruchli Marobin, także w rękę prawą i Kajetana Łebkowskiego
dziewięcioletniego, jak również trzech psów. Pies
wściekły dognany przez biegnących za nim strażnika
cyrkułu Sobornego Jakowlewa i rzeźnika Niczkiego,
zabitym został. Pokąsani chłopcy dwaj pierwsi, zostają
na kuracji w domu rodziców, trzeci odesłany do szpitala; psy zaś pokąsane, zabite i zabrane przez uprzątaczy. Józefa Prokuratorska wtóruje poddenerwowanej
szwaczce: – Ma pani rację, bo ja w kwestji kagańców
dla psów mam wyrobione zdanie, i wcale mi o psów
nie idzie, aż do tego bowiem stopnia miłości rodu
zwierzęcego nie posuwam. Idzie mi tu głównie o większe lub mniejsze prawdopodobieństwo pomnożenia
się wypadków wścieklizny. Kwestja ta dotychczas stanowczo nie rozstrzygnięta, pragnęłabym tylko, ażeby
postarano się o wynalezienie stanowczo ochronnego
środka. Problem wścieklizny był naprawdę poważ-
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Warszawskie podwórko w centrum miasta (pocz. XX w.)

ny, nie było tygodnia, by stołeczna prasa nie donosiła o przypadkach zabicia wściekłych psów. Dopiero
szesnaście lat później, w 1886 roku na Wilczej 12,
Odo Bujwid, pierwszy polski bakteriolog, pionier higieny i profilaktyki lecznictwa otworzy pierwszy zakład
szczepienia przeciw wściekliźnie.
– A to nam się stolica rozrasta – mówi do Krystyny Jabłonowskiej, utrzymującej się z własnych funduszów, Symplicyjusz Rękasiewicz, cukiernik. – Na
przykład z każdym niemal tygodniem ulicy Niecałej
przybywa nowy zakład handlowy lub przemysłowy.
Oprócz pracowni jubilera, zegarmistrza i rzeźnika, na
tej obecnie całej ulicy, znaleźć można: magazyny strojów, szwalnie bielizny, fryzjerów, krawca, szewca, snycerza, kilka dystrybucji tytoniu i alkoholów, cukiernię
i księgarnię. Ten ostatni zakład otwartym został w tych
czasach przez pana Rernsztejna, księgarza i wydawcę,
który przez lat kilkanaście stale i wytrwale pracował
przy ulicy Miodowej. A i tu, u nas na Chmielnej, szykuje się kilka nowych zakładów.
Marjanna Schaefer, akuszerka, kobieta światła
i niezależna, trzymająca mężczyzn na dystans, spogląda na Annę Dorosz, utrzymującą się z własnych
funduszów: – Może wreszcie się coś zmieni – mówi.
– Gazeta „Moskowskie Wiadomosti” udziela wiadomość z pewnego źródła zaczerpniętą, że w tych dniach
podanem zostało do rady państwa przedstawienie,
iżby ustanowić prawidła ogólne co do naznaczania kobiet na służbę rządową, ponieważ jest już w zamiarze
powierzać im obowiązki nietylko w jednym telegraficznym, lecz i w innych zarządach.
Julia Śliwińska, akuszerka, zrozpaczona trzyma
w ręku porcelanową filiżankę z odłamanym uszkiem
z serwisu do herbaty Schumana, który podarowała
jej matka. Abram Rudniewicz, handlujący wiktuałami,
spogląda na akuszerkę ze współczuciem. Sylwestra
Hincyngier, szwaczka, uśmiecha się tajemniczo: – Zgryzota i rozpacz – mówi – są to spokojności i szczęścia
ludzkiego nieprzyjaciele. A przecież obok rozpaczy
zawsze nadzieja się pojawia. Nie dalej jak wczoraj zauważyłam w dziedzińcu przechodniego domu Roeslera
przy Krakowskim Przedmieściu, skromną, bo bezfirmową spółkę. Prowadzi ją mąż i żona. Działalność jej
rozciąga się do sklejania potłuczonych przedmiotów
szklannych i porcelanowych. Małżonkowie ci z godną
naśladowania jednością wspólnie sobie dopomagają.
W braku klientów dla ciekawych amatorów, których
w tym punkcie nigdy nie brak, żona tłucze przygotowane na to skorupy, aby dać pole przed widzami popisu
dla małżonka, który z całą powagą, godną tak trudnego
zadania, sklejone skorupy znów wręcza współmałżonce. Jest to stadło prawdziwie talmudyczne, a dla panny
Juliji – zwraca się do akuszerki – jest to owa nadzieja,
która zabije jej rozpacz.
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Pod dwudziestką czwórką Antoni
Chmielna 24
Biliński, szewc damski, trzymając za
ogon zdechłego szczura, zwraca się do barona Ludwika von Osten-Sackena, rotmistrza, pochodzącego
ze starej szlacheckiej rodziny bałtyckich Niemców: –
Wie pan, że niedalej jak w niedzielę (17 lipca) na Starym Mieście, spostrzegłem fakt świadczący, że chyba
człowiek jest najokrutniejszem stworzeniem na ziemi.
Rzecz się tak miała. Stróż domu schwytawszy szczura,
umoczył go w smole i następnie zapaliwszy ową żywą
pochodnię, rzucił na bruk. Szczur w szale bólu biegł
na oślep i wpadł pod suknię jednej z przechodzących
kobiet. Przerażona o mało nie zemdlała. Świadkowie
owej sceny, tylko się oburzali. W średnich wiekach
stróż z podobnymi instynktami byłby się przydał do
podpalania stosów, dziś winien uledz zasłużonej karze
za dręczenie zwierząt. Niewyobrażalne okrucieństwo.
Ten – pokazuje na szczura – przynajmniej miał możność odejść w godziwych warunkach. Baron, mrucząc
coś pod nosem, z niesmakiem odwraca głowę.
Oparty o mur kamienicy Jan Słonecki, urzędnik
i właściciel domu, czyta gazetę i co chwila mruczy pod
nosem: – A to ci heca! Panie Rummel – przytrzymuje
za ramię Wasilija Rummla, urzędnika – w Londynie

odkryto w tych czasach tajemnicze stowarzyszenie.
Przeszło stu mężczyzn młodych nienoszących zarostu,
przebrawszy się za kobiety exploatowało przeróżnemi
sposobami bogatych tamecznych próżniaków. Jeden
z tych stowarzyszonych ma być tak pięknym, że kilku
dżentlemenów londyńskich pokochało się w nim na
zabój. Władze sądowe całą tę kompanję oszustów poprosiły siedzieć na ławę oskarżonych. Będzie to proces
bardzo jaskrawy. Rummel wzrusza tylko ramionami.
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W bramie Antoni Stabrowski, emeryt, szczerzy
zęby do swojego syna, Aleksandra, aplikanta: – Zobacz – mówi – jak własne. U dentysty Ludwiga Rozenberga obstalowałem. Zęby sztuczne potrzebne są
nie tylko do wymowy, chociaż przestałem seplenić, ale
i do jedzenia. Większa część publiczności nie może
korzystać z nich dlatego iż drogo kosztują, a Rozenberg, idąc za przykładem pierwszorzędnych miast
europejskich postanowił wyrabiać zęby na kauczuku
po cenach bardzo przystępnych i dotąd w Warszawie
niepraktykowanych, a mianowicie po rubli srebrnych
dwa. Jestem żywym przykładem jego sumiennego wykonania i mogę ręczyć za dobroć materiału.
Eugeniusz Bombelon, urzędnik zakochany w przyrodzie, przysuwa do nosa pożółkły liść dębu i zwraca
się do Anny Warszawiak, utrzymującej się z handlu
wiktuałami: – Niech sobie pani wyobrazi, że właściciele domów przy ulicy Chłodnej powzięli myśl wysadzenia całej ulicy drzewkami, i w tym celu obecnie
wyjednali pozwolenie Władzy. Wysadzenie odbędzie
się kosztem właścicieli domów, którzy pierwsi w mieście dali przykład upiększenia jednej z dzielnic do najwięcej zaludnionych liczących się. Koszt tego będzie
niewielki, zapewne najwięcej kilka rubli od drzewka
wyniesie, a ileż przez to przybędzie piękności ulicy,
chłodu, zapachu, pięknej zieleni a przytem i zdrowia.
Składki w tych dniach już sie rozpoczęły i zapewne
pójdą szybko, bo nikt nie zechce się uchylać od przy-
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ozdobienia zamieszkiwanej przez się
miejscowości. Nie wiemy jeszcze jakiemi
drzewami ulica wysadzoną będzie. Należałoby użyć do tego gatunków z drzew
klimatem oswojonych, rychło rosnących
i kształtnych, jak topole, lipy i kasztany.
Mogłyby też być użyte, wiąz którego
piękne okazy stoją przy ogrodzie Botanicznym, klony bardzo upowszechnione,
grab dawniej często używany w szpalerach, akacija, która jednak krzywo rośnie i późno liści dostaje i kilka innych.
Ze względu, że topole i kasztany są już
dostatecznie reprezentowane w naszem
mieście, że wiąz bardzo długo wzrasta,
na klonie dużo robactwa się gnieździ,
a akacija lubi się krzywić, byłoby najlepiej wybrać lipy lub graby. Graby jednak
zasługują na pierwszeństwo, raz że Warszawa nie ma szpalerów grabowych, powtóre że graby w młodości bardzo szybko rosną, nie każą więc długo czekać na
rozrost i zieloność, a po trzecie, że rodzaj gruntu jaki
jest na ulicy Chłodnej, zupełnie sprzyja grabowi. Jakże
pięknie by było, by naszą Chmielną również w drzewa
wyposażyć.
Karol Gronkiewicz, czeladnik stolarski, wciąż żądny
ciekawostek ze świata, poklepuje po plecach swojego
przyjaciela, Andrzeja Jurkiewicza, również czeladnika
stolarskiego i mówi: – Niedawno przeczytałem, że
znany lipski fajerwerker Wagner, zrobił odkrycie stanowiące epokę w dziedzinie pirotechniki. Są to tak
zwane fajerwerki żałobne, dające się głównie zastosować przy żałobnych uroczystościach wśród dnia. Do
składu ich chemicznego wchodzi mieszanina potażu,
barytu i jakiegoś ciała dotąd samemu wynalazcy wiadomego, która to mięszanina po zapaleniu wydaje
gęsty, czarny, lecz prędko znikający dym, a ognie powstające z prochu, w kłębach czarnego dymu takież
same w dzień sprawiają wrażenie, jak ognie sztuczne
w nocy. Z prób dokonanych okazało się, że można z tą
nową mieszaniną urządzać wyborne i wspaniałe rakiety, koła i gwiazdy ogniste, niczem nie ustępujące zwykłym, a nawet może silniejsze budzące wrażenie. Mają
one być odpowiednie do wszelkich uroczystości żałobnych. Jurkiewicz kiwa głową z aprobatą: – Szkoda, że
ich nie mamy. Bo chociaż lato na cmentarzach nawet
panowanie swoje objawia, i te miejsca żałoby i smutku czyni miłymi dla oka, jeśli tylko ręka ludzka postara
się zawczasu wysadzić je drzewami, a niewiędniejące
przywiązanie do zmarłych niedozwoli zielonej darni
i kwiatom na mogiłach powiędnąć. Pod tym względem
nasz cmentarz powązkowski należy do najlepiej utrzymywanych i gdyby nierozlegające się pieśni żałobne,
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gdyby nie świeżo ciągle poruszana ziemia i gdyby nie
jęki i łzy śpiącym popiołom w ofierze składane, groby
i mogiły nie miałyby też w sobie nic smutnego, nic
przerażającego. Ale niestety co godzina rozlega się
ponury odgłos dzwonu witającego człowieka u kresu
ziemskiej wędrówki i przypomina że, cmentarz ten, to
nie ogród przyjemności i odpoczynku dla żywych, ale
tylko zielony wesoło uśmiechnięty przedsionek strasznego przybytku, z którego nikt już nie wraca, do którego złote tylko promienie smutku z ziemi tej przenikać
mogą. A coraz więcej na nim tych, co już nie wrócą
nigdy. Jutro jest pogrzeb ś.p. Aleksandra Lengnika,
niegdyś znany w naszym mieście majster introligatorski, zmarły w pięćdziesiątym ósmym roku życia, ten co
na ulicy Ordynackiej w kamienicy hrabiego Augusta
Krasińskiego mieszkał, gdybyśmy mieli te fajerwerki,
to godnie uczcić mogłibyśmy, świeć Panie nad jego
duszą – Jurkiewicz przerwał i się przeżegnał – pana
majstra Aleksandra.
Julija Krajkowska, nauczycielka gry na fortepianie,
stoi na przeciwko Bogumiła Rode, emeryta, który zanim przeszedł na zasłużony odpoczynek, był pomocnikiem naczelnika powiatu rawskiego, a następnie
urzędnikiem Suwalskiego Urzędu Gubernialnego oraz
jego syna Jana Serafina, studenta ostatniego roku medycyny w szkole Głównej w Warszawie; już niedługo
Jan wyjedzie do Francji na staż związany ze specjalizacją lekarską, a po powrocie przeniesie się do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie poza medycyną odda
się całkowicie pracy społecznej i filantropii; pani Julija
zdaje relację obu panom z koncertu przy ulicy Rymarskiej w domu hrabiego Zamojskiego. – Dziesięcioletni
Staś Brykner – mówi z przejęciem – syn jednego z tutejszych artystów muzycznych, popisywał się z grą na

fortepianie, zachwycając słuchaczy pierwszorzędnym
wykonywaniem najtrudniejszych utworów koncertowych, ze znakomitą biegłością, odczuciem, precyzją
i siłą w tak małej rączynie! Zapał zaś, który wywoływał
to uśmiech jego anielski, to chmurne czoło, wskazywał
głębokie poczucie młodego artysty, rokując przyszłego
męża sztuki, który jak niegdyś Chopin, Liszt, Thalberg
i wielu innych nieśmiertelnych znakomitości muzycznych wypłynie jak nowa jutrzenka, zabłyśnie i opromieni miłośników sztuk idealnych, nam zaś przyniesie sławę i powiększy liczbę laureatów. Mały Staś jest
dotychczas uczniem pana Zakrzewskiego, który nie
szczędzi swych trudów uprzyjemnionych pojętnością
pracowitego ucznia, poświęcającego dnie prawie całe
mozolnej pracy studjowania. Być może, że niezadługo
mały Staś ukaże się szanownej publiczności w koncertach do których wielki czuje popęd, a wówczas
prześwietna publiczność odda mu sprawiedliwość,
na którą ze wszech miar zasługuje. Pani Julija nie myli
się. Stanisław Brykner zostanie zdolnym pianistą, pedagogiem i kompozytorem. Studia muzyczne skończy
w Instytucie Muzycznym Warszawskim, gdzie po latach sam zacznie nauczać jako profesor fortepianu. Po
jego występie w 1881 roku w Kijowie z Koncertem
fortepianowym Liszta jeden z recenzentów napisze:
Artysta grając z orkiestrą zdaje się być w swoim żywiole. W muzyce zbiorowej, o szerokim zakresie, gra
jego samodzielna, silna, posiadająca wiele cech odrębności, zyskuje wiele, ton jasny uwydatnia się pięknie. W stolicy pianista zamieszka przy ulicy Bednarskiej 21. W 1896 roku przeniesie się do Charkowa, by
objąć profesurę „klasy wyższej fortepianu” w tamtejszym Konserwatorium. Do Warszawy już nie powróci,
umrze około 1920 roku w Lublinie.

< Nauczycielka posiadająca język russki, polski, francuski,
niemiecki, oraz muzykę, pragnie przyjąć miejsce w Warszawie. Wiadomość przy ulicy Chmielnej Numer domu nowy 25, mieszkania Nr 12.
„Kurjer Warszawski” 1870

Pod dwudziestką piątką spotykamy Hipolita Grzybowskiego, profesora
warszawskiego gimnazjum realnego przy Jezuickiej,
spogląda na Manasza Gantzmana, religijnego majstra
krawieckiego, częściej otwierającego święte księgi niż
maszynę do szycia, z którym regularnie ucina sobie popołudniowe pogawędki; Manasz trzyma w ręku egzemplarz „Kalendarza rodzinnego” na rok 1871 Jana Jaworskiego i czyta opublikowaną tam bajkę Mickiewicza.
Pchła i rabin
Pewny rabin w Talmudzie kąpiąc się po uszy,
Cierpiąc, że go pchła gryzła; w końcu się obruszy:
Dalej czatować, złowił. Siedzi przyciśnięta,
Kręci się, wyciągając główkę i nożęta:
„Daruj, Rabi, mądremu nie godzi się gniewać:
Potomkowi Lewitów możnaż krew przelewać?”
„Krew za krew! – wrzasnął Rabin – Belijala płodzie!
Filistynko, na cudzej wytuczona szkodzie!
Mrówki snują szpichlerze; pracowite roje
Znoszą miody i woski, a trucień napoje:
Ty się jedna śród ludzi z liwarem uwijasz,
Pijaczko tym szkodliwsza, iż cudze wypijasz”.
Zakończył, i gdy więźnia bez litości dłabi,
Pchła konając pisnęła: „A czym żyje rabi?”
Pan Hipolit kiwa głową z dezaprobatą: Panie Manasz, drogi przyjacielu, to trywialne
szyderstwo, bez żadnej literackiej wartości.
Czy obowiązek sumienia nie nakazuje tego
rodzaju utworów zachowywać w tajemnicy, na którą je sam poeta za życia swojego skazał i czy wielką przysługę się robi
pamięci Adama, publikując te drobne
grzeszki jego żywota? Że się podobało jednemu lub drugiemu wydawcy
dla zwiększenia objętości tomu wydobyć świstek papieru z nakreślonym pobieżnie szkicem, to czyliż
miejsce na taki szkic niesforny
i nieobrobiony był w kalendarzu, który z powodu swojej popularności i przystępności ceny,
przeznaczony jest na rozpowszechnienie? Gantzman wolną
ręką gładzi brodę i powtarza za
swoim dobrym znajomym, poetą i historykiem, Aleksandrem
Krausharem: – Bo przyjść musi
to wielkie święte odrodzenie,
Że nie będzie wśród ludzi wal-
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ki o wyznanie! Kochaj świat cały i rodzinną ziemię. –
Tak. Te ziemie gdzieś znalazł przytułek dla wiary. Pan
Hipolit niemrawo się uśmiecha: – Chciałbym mieć
tyle co pan świeżego entuzjazmu, mówi, i tyle wiary
w ludzi, ale niestety, nie mogę, muszę realnie stąpać
po ziemi.
Aleksander Walentynowicz, dymisjonowany sztabs-kapitan, zatrzymuje Antoniego Siennickiego, buchaltera w wydziale rachunkowości Banku Polskiego
przy ulicy Elektoralnej: – Czy wie pan co w tej naszej
Warszawie się dzieje! – mówi podirytowany. – W jednej z tutejszych fabryk robotnicy przedsięwzięli coś
w rodzaju bezrobocia. Bezrobocia u nas nie trafiały
się dotąd i zapewne nie prędko się trafią. Wynikają
one zagranicą, w miejscach zaludnionych fabrykami,
z powodu zbytniego nagromadzenia ludności roboczej, a ztąd podwyższonej konkurencji pracy. Następstwem ich są zawsze klęski zarówno fabrykantów,
jak robotników samych dotykające. W naszym kraju
stosunek ludności szukającej pracy, do rzeczywistego
zapotrzebowania nie został jeszcze dotąd zakłócony
w ten sposób, aby wpłynęło to na znaczne obniżenie
zarobków. Dla tego bezrobocie, jeżeliby wynikło, nie
byłoby fatalnością socjalną, jak to po większej części
za granicą ma miejsce, ale następstwem złej woli fabrykantów lub robotników. W fabryce, o której mowa,
oddawna założoną jest Kasa wsparcia dla robotników.
Na rzecz tej Kasy, strącano zwykle każdemu robotnikowi pewien drobny fundusz z płacy, a Zarząd fabryki
dokładał rocznie rubli srebrnych trzysta. Z powodu
nieporozumień, jakie zachodziły pomiędzy Zarządem
a robotnikami, co do obchodzenia niektórych świąt,
jak np. trzeciego dnia Wielkiejnocy i Zielonych Świątek, Dyrektor zażądał niedawno deklaracji, które mianowicie święta chcą robotnicy obchodzić. Większość
zgodziła się na pracowanie w trzeci dzień Zielonych
Świątek. Pomimo tego, w dniu oznaczonym, zaledwie
kilku zgłosiło się do roboty, reszta zaś nie przyszła
wcale. Naraziło to fabrykę na straty, skutkiem czego
Zarząd skazał robotników, którzy się nie zgłosili, na
zapłacenie po kopiejek trzydzieści do Kasy wsparcia. Onegdaj właśnie, jako w dzień zwykłych wypłat,
miało miejsce strącenie tej kary. Nazajutrz robotnicy
przyszedłszy do warsztatu oświadczyli wyraźnie, że
zaprzestaną pracować wrazie niezwrócenia im potrąconych pieniędzy i zaczęli rozchodzić się do domów. Administracja z obawy smutnych następstw dla
przedsiębiorstwa uznała za stosowne ustąpić i roboty na chwilę przerwane, rozpoczęły się na nowo. Nie
mogę pochwalić takiego kroku ze strony administracji.
Nie dość, że może on otworzyć na przyszłość drogę
do nadużyć, ale nadto osłabia to powagę moralną Zarządu, przez ustąpienie w sprawie całkowicie słusznej.
Robotnicy są w tej fabryce dobrze płatni i z pewnością
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nie znaleźliby odrazu gdzieindziej równie korzystnego
sposobu zarobkowania. Większość robotników działająca zapewne pod wpływem chwilowego zaślepienia,
prędkoby doszła do uznania swej winy i powróciłaby
do fabryki, a o mniejszość łamiącą dane słowo, Zarządowi chodzić nie powinno. Niektórzy nie widzą
w tym „bezrobocia”, tylko proste przerwanie roboty
na skutek nieporozumienia. Ja jestem wojskowy i dla
mnie umowa jest jak rozkaz, i żadne spekulacje tego
nie zmienią. Pan Antoni spogląda na sztabs-kapitana
nieprzytomnym wzrokiem: – Śpieszę się – mówi – nie
mogę spóźnić się do Banku.
Józef Gruszczyński, urzędnik i właściciel domu nr
25, otoczony przez lokatorów: Józefa Kochanowicza,
czeladnika ślusarskiego, Inesta Kożuchowskiego,
urzędnika drogi żelaznej i Franciszkę Kuszel, emerytkę, marszcząc czoło, mówi: – Spotkałem się wczoraj
z bezczelnością nie do uwierzenia. Potrzebując komissjonera (posłańca) przywołałem pierwszego napotkanego na ulicy. Był to chłopak co najwięcej jedenastoletni. Czy umiesz czytać?, spytałem. Umiem
panie, odpowiedział. Odniesiesz ten list, powiedziałem. Dobrze panie. Na kopercie wielkimi literami wypisane było nazwisko adresanta. Przeczytaj to, mówię
do niego. Wziął papier do ręki, przyłożył go do oczów
i niezmieszany wcale rzekł.To zdaje mi się panie, Krakowskie Przedmieście tu napisano. Schwytany
tak na gorącym uczynku, musiał przyznać, że
o abecadle słyszał tylko z opowiadania. Ale
móc kłamać tak w żywe oczy, bez zająknienia
się i w tak młodym wieku, na to potrzeba chyba wrodzonego talentu. Młody czeladnik
schyla głowę: – Ja też chyba bym się nie
przyznał, że kiepsko czytam – zawstydzony cicho mówi.
Józef Domański, majster szewski
i Wincenty Domianowicz, czeladnik
szewski, pokazują na przykurzone buty
Kazimierza Kaplińskiego (pan Kazimierz prowadzi Szkołę Elementarną
Męską na Marszałkowskiej). – Jeżeli
zastanowi się pan z uwagą – mówi
majster – nad stosunkową i wzajemną ważnością przedmiotów, o które
w codziennym życiu ciągle ocierać
się przychodzi, to nie bez zdziwienia zapewne dojdzie pan
do przekonania, że ważność
ta idzie niemal w stosunku
odwrotnym do ceny, a w prostym do pożytku i ciągłego
używania. Pan Kazimierz ze
zdziwieniem unosi brwi. –
Jednym z takich drobiazgów
Typy warszawskie – posłaniec
rys. Arkadiusz Mucharski
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Prwdziwy Człowiek Śmiechu na Saskiej Kępie rys. Franciszek Kostrzewski

Pora wycieczek na Saską Kępę, rozpoczęła się już. Mnóstwo
osób codziennie zwiedza ten ulubiony przybytek huśtawek, karuzelów, bawara i mleczywa. Ale co jednym dogadza, to dla drugich
staje się powodem użaleń. Mieszkańcy Pragi skarżą się, że wszelki
nabiał wykupiony im bywa z rynku, dla dogodzenia wymaganiom
Sasko-kępowych turystów. I na Pradze już takie ogródki letnim
ożywiają się ruchem. Każdy pragnie uczcić maj jak może, więc bawar miodek i muzyka rozpoczynają Syzyfowe swoje prace.
Mnóstwo osób odwiedzających Saską Kępę, udaje się do niej
przez Wisłę. Podróż ta jednak wielce jest niewygodna, czółna
przybijają bowiem nie do samej Kępy, ale do brzegu ogromnej
rozciągającej się przed nią ławy piasczystej, po której dopiero
brnąć trzeba. Nic to jeszcze w porównaniu z inną niespodzianką
oczekującą podróżników przy samym już brzegu. Ława oddzielona
jest od brzegu dość szerokim kanałem bieżącej wody, głębokim
kilka cali przynajmniej. Do przejścia położone są deski z poręczami, ale niestety, zanurzone w wodzie tak, że stąpając po nich
trzeba się po kostki zanurzyć. Co tu złorzeczeń, śmiechu, płaczu
i innych uniesień, ale nic nie pomoże. Wracać się nie chce, bo
cały spacer byłby stracony, więc ludzie brną jedni na palcach,
drudzy skacząc, jeszcze bardziej opryskują się wodą, a na osuszenie znajdują na brzegu obfity piasek dobrze przylegający do zmoczonego obuwia i niższych części ubioru. Należałoby pomyśleć
o usunięciu tej niedogodności.
„Kurjer Warszawski” maj 1870

jest szuwaks – spieszy z wyjaśnieniem majster. – Mówimy tu o obuwiu. Szuwaks, któryby najpiękniejsze
napozór posiadał zalety, któryby lśnił się zwierciadlanym blaskiem, a palił skórę, narażać będzie na ciągłe

straty, gdy tymczasem szuwaks przyrządzony sumiennie i umiejętnie, ze znajomością chemii, niepospolitą przyniesie oszczędność. Obuwie wyczyszczone
i błyszczące, wszakże to nie rzecz zbytku, ale najpierwszej potrzeby, tym samym więc łatwo obliczyć można
korzyści i uszczerbki, jakie przynieść może. Szuwaks,
ażeby odpowiedział celowi, powinien być czarnym,
tłustym, powinien miękczyć skórę, a nie palić ją, jak
to zdarza się zwykle po użyciu szuwaksu kupowanego
w sklepikach i u wędrujących przekupniów, a chociaż
niekiedy puszki opatrzone są znanymi firmami, są to
jednak po większej części naśladowania, przynoszące
uszczerbek dobrym wyrobom. Pokaż panu – majster
zwraca się do czeladnika. – Zapobiegając temu, właściciel znanej od lat trzydziestu fabryki lakierów i farb,
oraz innych tego rodzaju wyrobów chemicznych, pan
Krausse, zwrócił uwagę na ważność tego niezbędnego
w każdym domu, w każdem gospodarstwie artykułu,
i od niejakiego czasu fabryka jego wyrabia na wielką skalę szuwaks, który w puszkach różnej wielkości
i ceny, opatrzony jest banderolą w trzech językach —
unosi do góry puszkę z szuwaksem. – Dobry szuwaks
nie powinien wysychać i tę własność, obok powyżej
wymienionych, posiada szuwaks z tejże fabryki w tak
wysokim stopniu, że lat kilka przechowywać się daje.
Trafne użycie gutaperki [substancja pochodzenia naturalnego przypominająca kauczuk naturalny – red.]
neutralizuje działalność niezbędnych w tym fabrykacie
kwasów i zapobiega pleśnieniu, a do wszystkich tych
zalet, należy dołączyć i taniość, która przy rzeczach
codziennego użytku, jest arcyważnym warunkiem. Zająłem się jego rozprowadzeniem – tłumaczy majster
– iż uważam go niezwykle przydatnym. Pan Kazimierz
uśmiecha się szeroko: – Szuwaks mnie jeszcze nie
przekonał, ale pan, panie Józefie, na pewno. Wezmę
jeden na wypróbowanie.
Józefa Prokuratorska, żyjąca z własnych funduszów,
otulona futrem ze srebrnego lisa, na widok zdumionej
Antoniny Łabęckiej, emerytki, mówi: – Pani Antonino, wiem, że nie pora, ale postanowiłam na zimę już
być przygotowana. Wracam od kuśnierza Eliasza Nasielskiego, tego z ulicy Długiej, co ma zakład w domu
Elerta pod numerem 543, pan Eliasz przyjmuje wszelkie roboty kuśnierskie nowe, jako też reperacje, oraz
różne futra do farbowania. No niechże pani mnie nie
martwi i powie, że dobrze zrobił. Pani Antonina delikatnie gładzi futro: – Jak nowe – mówi.
Z boku Rozamunda Schüller, utrzymująca się
z handlu wiktuałami, zwraca się do Adama Kosmowskiego, urzędnika i jego syna, Wiktora, studenta:
– Rozumiem, że panowie nie chcą nabyć gotowych
smakołyków, niech będę stratna, podam panom przepis na jabłka w cieście smarzone, proste ale wyborne,
nawet mężczyzna jest w stanie je przyrządzić. Weź-

cie dziesięć jabłek dużych, należy je obrać, wydrążyć
ośrodki, pokrajać w talarki i maczać w następującem
cieście: jaj całych dwa i białek sześć rozbić mocno,
dodać piwa zwyczajnego łyżek trzy, masła topionego
łyżek dwie, mąki pszennej łyżek trzy. Maczane jabłka
smarzyć należy na klarowanym maśle lub smalcu i cukrem posypywać. Niebo w gębie – zachwyca się pani
Rozamunda.

< Dr. medycyny A. Rothe przeniósł mieszkanie swoje na
ulicę Chmielną, Nr. domu 26 nowy, między ulicami Bracką i Marszałkowską, mieszkania Nr 2. Chorych przyjmuje od godziny 3-ciej
do 5-tej po południu.
„Kurjer Warszawski” 1870

W drzwiach kamienicy numer 26,
rozkładając ręce, wita nas siedemdziesięcioletni Jan Chrzciciel
Oczapowski, doktor medycyny
i radca dworu, jest jak zawsze
nienagannie ubrany i bardzo
serdeczny, spoglądając na
moją łysinę, mówi enigmatycznie: – Panu na pewno nic nie
grozi. Doktor nie jest rdzennym warszawianinem. Urodzi
się w 1800 roku w dobrach
ziemskich Pociejki, wchodzących w skład rozległych dóbr
radziwiłowskich, położonych
w powiecie słuckim, dawnego woj. nowogródzkiego, jako
syn Mikołaja – proboszcza
grecko-katolickiej parafii (jego
Dr Jan Oczapowski (1800-1871)
starszy brat, Michał, był agronomem, pionierem nauk rolniczych w Polsce). Jan
studia medyczne ukończy w 1823 na Uniwersytecie
Wileńskim z dyplomem lekarza 1 klasy, dwa lata później jako młodszy lekarz Lejb-Gwardyjskiego Wołyńskiego Pułku przybywa do Warszawy. Powoli pnie się
w górę w medycznej karierze. W 1831 roku zostanie
starszym lekarzem w 7 Rewelskim Pułku Piechoty, po
odejściu z wojska w 1842 zostanie mianowany lekarzem departamentów Senatu w Warszawie, następnie
jako ordynator na oddziale wewnętrznym w Szpitalu
Ewangelickim przy ulicy Karmelickiej będzie funkcjonował aż do gwałtownej śmierci w 1871 na skutek
wylewu krwi do mózgu. Nie jest wybitnym lekarzem,
sławę przyniesie mu „niedokwas” lub „kwasoród”.
Oba te, nieznane już dzisiaj słowa, w przeszłości znaczyły to samo. Zamiast „ukwasorodnić” mówimy dzisiaj „utlenić”, „dokwasorodnić” zaś znaczy nic innego
jak „dotlenić”. W roku 1853 Redakcja Biblioteki Warszawskiej opracowała zasady słownictwa chemiczneChmielna 26

go, w których „kwasoród” zastąpiony został wyrazem
„tlen”, wynalazcą zaś tego słowa jest… Jan Oczapowski. Słowo „tlen” doktor Oczapowski wymyślił niejako z przypadku, bez reszty pochłonie go praca nad
kołtunem i jemu właśnie poświęci swoje główne dzieło, ponad 550-stronicowy traktat z 1839 roku: Praktyczny wykład chorób kołtunowych ze względu na ich
przyczyny, naturę, bieg, przesilenie, wady organiczne
i nowe zasady leczenia podług własnych spostrzeżeń
i doświadczeń innych lekarzy praktykujących w prowincjach polskich.
Kołtun powstaje najpospoliciej ze zmartwienia
i niepomyślności i niemal każdy człowiek go ma, lecz
nie każdemu kołtun sprawia dolegliwości – czytamy
w sprawozdaniu z 1826 roku Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności z Krakowa. Niemało też
mają się przyczyniać do jego rozpowszechniania żydzi
po karczmach, podając wódkę, po wymoczeniu w niej
kołtuna, kto bowiem takiej wódki wypije, dostaje kołtuna i zarazem staje się pijakiem. Odróżniają kołtun
w kościach przebywający, zwijający się w kształcie kosmyków i w kształcie czapki. Objawy kołtuna, a mianowicie bóle najrozmaitsze a szczególnie w głowie
i kościach, rany, guzy, przykurczenia etc. występują zwykle wtedy, gdy kołtun zostanie w ten lub inny
sposób podrażniony. Skoro się więc rozpozna kołtun,
unikać przede wszystkim należy wszystkiego, czego
kołtun nie znosi, lub co go podrażnić może, a więc
np. wystrzegać się powinno w pokarmach grochu oraz
bobu, którego kołtun nie lubi, nie wolno go obcinać,
szczególnie gdy zacznie się zwijać, i owszem należy
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Odsłonięcie pomnika Iwana Paskiewicza przed Pałacem Namiestnikowskim (1870); fot. Ferdynand Kloch i Melecjusz Dutkiewicz.
Paskiewicz był w latach 1832-1856 namiestnikiem Królestwa Polskiego, sprawował swój urząd aż do śmierci w 1856. Paskiewicz
należał do „filarów tronu”, pisał Stefan Kieniewicz, utrzymywał w strachu nie tylko społeczeństwo polskie, lecz także i rosyjskich
podkomendnych. Był to nieokrzesany brutal, który lżył „od ostatnich” nawet generałów, adiutantów zaś kopał i bił po twarzy. Lubił się
za to otaczać umundurowanym dworem, który drżał na każde zmarszczenie jego brwi. Pomnik został rozebrany w październiku 1917.

Ilustracje z Traktatu -o kołtunie polskim Lafontaine’a
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Plica polonica czyli kołtun polski – ilustracja do dzieła Thomasa Salmona Lo stato presente di
tutti paesi, e popoli del mondo, naturale, politico, e morale, Wenecja 1739

mu w tym pomóc, a więc nie czesać się, nie myć głowy etc., gdyż równocześnie ze zwinięciem się wszystkie dolegliwości słabną. Nosić należy kołtun, dopóty,
aż sam spadnie. Ostatecznie można go obciąć, aż zacznie od głowy odstawać. Tej ostatniej operacji dokonać najlepiej jest na ostatniej kwadrze nocy. Niektórzy
radzą usuwać kołtun nie od razu ale częściami. Kołtun
ostrzyżony zakopać należy w ziemię lub w mrowisko,
lub spalić albo też wrzucić do wody bieżącej.
Tyle z zabobonnych przekazów ludowych. Doktor
Jan Oczapowski musiał je znać, ale jako medyk antropologią się nie zajmuje, jego interesuje aspekt naukowy i dochodzi do wniosku, że kołtun to choroba
i w sposób naukowy zaczyna dowodzić istnienie jej
samodzielnej formy klinicznej. Publikuje dysertacje:
Leczenie chorób kołtunowych (1839) i Przypadek
zakażenia kołtunowego (1863). Ma wsparcie innych
autorytetów medycznych. W kołtun, jako chorobę,
wierzy bezkrytycznie m.in. wieloletni profesor kliniki w Wilnie, cieszący się wielkim uznaniem ówczesnych lekarzy europejskich doktor Józef Frank. Jędrzej
Śniadecki w pracy O fizycznym wychowaniu dzieci
(1867) umieszcza kołtun obok epilepsji, suchot czy
skrofuł [inaczej zołzy, przewlekła gruźlica węzłów
chłonnych – red.] w rozdziale „Choroby dziedziczne”.
W Warszawie na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku żyje Franciszek Leopold Lafontaine
(1756-1812), Szwajcar, który z Polski uczyni swoją ojczyznę, chirurg i okulista oraz pisarz (jest m.in.
autorem sztuki „Konskrypcja”). W stolicy (mieszka

niedaleko zamku na Krakowskim Przedmieściu 61)
organizuje wojskową służbę zdrowia (został mianowany protochirurgiem armii), prowadzi wykłady chirurgii operacyjnej i popularyzuje ochronne szczepienia
ospy. Wydaje też miesięcznik „Dziennik zdrowia dla
wszystkich stanów”, popularny poradnik, w którym
pisze o higienie i profilaktyce, o podagrze i diecie dla
chorych czy o chorobach nagle napastujących i wymagających bardzo prędkiej pomocy. W lipcowym
numerze z 1801 zajmie się np. wpływem nowych
strojów damskich na ich zdrowie i grzmi na niewiasty, zalecając im nie uleganie modom. Teraźniejsze
ubiory nie są wolne od niebezpieczeństwa zaziębienia – pisze. Delikatne suknie z muślinu, nagie karki,
plecy i po części odkryte piersi spowodały, że wiele
Dam padło ofiarą zaziębienia. Najszkodliwsze jest zaziębienie łona i dodaje, że zaziębienie póty Damom
w naszym klimacie wielu nieszczęść będzie przyczyną,
póki noszenie gatek nie stanie się powszechnym między nimi zwyczajem. Noszenie „gatek”, które uczynią
w dalszym czasie koniec niewieścim problemom było
niewątpliwie słusznym postulatem, ale już poglądy
Lafontaine’a dotyczące kołtuna są kuriozalne Odcinanie kołtuna — stwierdza między innymi — może mieć
najgorsze następstwa dla chorego, wywołuje bowiem
ślepotę, drgawki epileptyczne albo śmierć zgoła przez
udar serca. Zakłada dziedziczność choroby – przechodzi z ojca na syna, z dziada na wnuka, dzieci rodzą się
z nią we włosach, nie oszczędza ani stanu, ani płci, ani
nawet obcoprzybyszów. A jak się nią można zarazić?
Przechodzi przez przedmioty użytku, przez stosunek
płciowy, przez suknie lub kapelusze, przez mleko mamek. Zarażenie przez suknie jest najpowszechniejsze
i kołtun formuje się w krótkim czasie bez bólów i złych
następstw. Gwałtowny gniew lub strach, bardzo często stał się przyczyną kołtuna. Daje też przykłady: Widziałem nawet jedną damę, jedzącą z apetytem obiad,
w najweselszym humorze, która w tym momencie
dostała kołtuna. Bajki Leopolda Lafontaine’a niewiele się
różniły od ludowego bajdurzenia: Widzieli już starzy, jak
kołtun sam z jednego miejsca
na drugie się przeniósł, np.
z krokwi na boisko, rzucony
na ziemię osiadł na krzaku
lub na wierzchołku rosnącego zboża, a skrzywdzony
kwiczał. Lafontaine był niewątpliwie erudytą uczącym
innych zawodu medyka (członek Towarzystwa Literackiego
w Getyndze, Warszawskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
Traktat o kołtunie polskim Lafontaine’a, 1808
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Mężczyzna dotknięty kołtunem w strąkach. Niektóre
z nich są już wolne i można je obciąć w punkcie E. Te oznaczone literą F jeszcze przylegają do głowy i nie można
ich ruszać, dopóki nie będą wisieć na zdrowych włosach.
W tym przypadku kołtun składa się z 43 strąków.

Kołtun złożony z wielu strąków. Ponieważ jest świeży Kołtun w formie masy, spotykany jedynie u kobiet lub
i jeszcze przylega do głowy, nie można go ściąć.
u mężczyzn z całkiem owłosioną głową. Należy do tzw.
kołtunów „nie do poznania”, które, codziennie pudrowane i pomadowane, wydają się być raczej dziełem fryzjera
niż skutkiem choroby.

Paryskiej Szkoły Lekarskiej, Towarzystwa Lekarskiego
Wileńskiego, a także honorowy członek Uniwersytetu
Krakowskiego), lekarzem zawzięcie walczącym o higienę wśród gminu, jednak utrwalając przesąd kołtunowy mimowolnie nie mało wyrządził złego właśnie
higienie ludu.
Karol Marcinkowski (1800-1846), lekarz i społecznik, orędownik pracy organicznej, człowiek niezwykłej
miary, również nie oprze się „urokowi” kołtuna i pisze
Uwagi nad historią i naturą kołtuna ze względu na przyczyny i sposób leczenia tego fenomenu. W 1891 teorie
lekarza z Poznania analizuje jego krajan, Ignacy Zielewicz, chirurg, m.in założyciel czasopisma „Nowiny Lekarskie”: Marcinkowskiemu chodzi głównie o zbadanie
„okoliczności, pod jakimi w dniach naszych w Polsce
zwijania się włosów napotykamy”. W tym celu zastanawia się nad kołtunem miejscowym i występuje energicznie prrzeciwko zdaniu lekarzy, którzy kołtunowi
odmawiają wszelkiego znaczenia patologicznego i uważają go jedynie za wynik niedbalstwa i nieporządku.
Dzieli kołtun na „fałszywy” i „prawdziwy”, tudzież kołtun już odrośnięty, gdy „sekrecya chorobliwa materji rogowej już ustała”. Nie uważa jednak kołtuna „za osobną
i istotną chorobę całego rganizmu”, ani też za chorobę
właściwą Polakom, ale przyznaje, że do różnych ostrych
i chronicznych chorób u nas kołtun często się łączy.
Marcinkowski uważa kołtun za „miejscowe przesilenie
(»crisis«)”, objawiające się albo 1. nagle przy zakończeniu różnych chorób ostrych, 2.występuje zwolna jako
»lysis« – ten rodzaj kołtuna najczęstszym jest u ludu
polskiego, któremu w ogólności brak szybkiej pomocy lekarskiej, a który zresztą w kołtunie jedyną swych
cierpień widzi przyczynę, 3. rozwija się niekiedy koł-

Kołtun Żyda, po obu stronach głowy i na brodzie. Przylega już do zdrowych włosów i mógłby być obcięty w punkcie B. Ponieważ jednak prawa Żydów zabraniają ścinania
brody, noszą oni kołtun, dopóki sam nie odpadnie.

tun także w następstwie chorób
nieuleczalnych. Obydwaj lekarze,
Oczapowski w Warszawie i Marcinkowski w Poznaniu, przyznają
rzeczywistość kołtunu, różnica
między nimi polega na tym, że
pierwszy uważa go za chorobę
samoistną, drugi zaś widzi w nim
tylko właściwy sposób przesilania się najróżniejszych chorób.
Spór ten nie ma wpływu na ogólny, niestety przerażający obraz:
oto „kudły na głowie” łączą dwa
światy wydawało się nie do połączenia, racjonalną medycynę
z przesądem – prace poważnych
potrójny lub złożony. Pierwszy, prawdziwy
lekarzy idą w parze z ludowym Kołtun
jest najstarszy i przytwierdzony do fałszywego. Może
zabobonem.
być obcięty w punkcie C. Drugi, prawdziwy i świeższy,
Dopiero w roku 1862 rek- jeszcze przylegający do głowy, nie może być ścięty,
tor Uniwersytetu Jagiellońskie- dopóki nie połączy się ze zdrowymi włosami. W przyprzedstawionym na rysunku można by obciąć
go, a także w latach 1866-1874 padku
oba kołtuny na raz – tzn. niższy i starszy, prawdziwy
prezydent Krakowa, profesor w punkcie C, środkowy, fałszywy w punkcie D, podobnie
Józef Dietl, stanie się pogromcą jak te widoczne pod pachami, na piersi i w okolicach
kołtuna. W czerwcu 1862 roku genitaliów, ponieważ te ostatnie zaczynają wisieć na
„Przegląd Lekarski” opublikuje zdrowych włosach.
„Sprawozdanie Komisji w Towarzystwie Naukowym
Krakowskim zawiązanej w celu zbadania choroby
kołtunem zwanej” pod przewodnictwem profesora.
Wnioski są jednoznaczne. Kołtun to zwyczajne powikłanie włosów, na którym prócz brudu nic nieprawidłowego dostrzec ani dopatrzeć się nie można. Kołtun nigdy nagle nie powstaje. Wszyscy sprawozdawcy
jednozgodnie utrzymują, że kołtun nie zachowuje
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pewnego właściwego przebiegu, i że nie posiada właściwych objawów chorobowych.
Wszyscy bez wyjątku podają,
że powikłanie kołtunem nazwane, przez zaniedbane czesanie i szczególne zewnętrzne
środki spowodowane, w rozmaitych chorobach powstaje,
nie wywierając jednak żadnego
widocznego wpływu na ich dalszy przebieg. Naukowe uwagi
profesora Dietla nie zmniejszyły „uwielbienia” mas dla zako- Widok Warszawy od strony Wisły
rzenionego w głowach kołtuna.
Nadal uważa się, że zwijanie stwie Mazowieckiém, osobliwie między chłopstwem,
Ręka i stopa z paznokciami zaatakowanymi przez wirus.
Zmiany na paznokciach u ręki są już wyodrębnione (za włosów jest jedynym środkiem samo centrum i korzeń powszechny sobie założyły,
sprawą nowych zdrowych partii, które odrosły) i można i dobroczynną pomocą przyro- tak dalece, że między trzema głowami chłopskieje stopniowo obciąć. Lecz paznokcie u nóg są zmienione dy, na tyle życiu grożących do- mi dwie musiały być kołtonowate. Ledwo dziecku
aż do korzeni i ich obcięcie wiązałoby się z największym legliwości. Dlatego nie tylko nie
głowa porosła włosami, zaraz się zwijała w kołtóniebezpieczeństwem.
godzi się, chyba z narażeniem ny rozmaite, drobne, grube, pojedyńcze na kształt
życia, przeszkadzać dobrowolnemu zwijaniu się wło- czapki, podzielone w sznury gładkie, albo też na
sów, ale owszem wszelkimi siłami dopomagać temu końcach węzłowate. Czy to pochodziło z natury, czy
należy (Dr. Oczapowski Praktyczny wykład chorób z niechlujstwa, zostawuję rozwiązanie tego zdania lekołtunu). Kołtun ucina sam chory, albo też osoba, karzom. Porażająca jest statystyka Kitowicza. I nawet
która go jeszcze nigdy nie miała. Dzień ma być po- jeśli trochę przesadził, to nie da się zatrzeć wrażenia,
godny a chory na czczo, ale nigdy nie powinno się że Polska kołtunem stała. Zauważyli to „obcoprzybytego robić w piątek. Według Oczapowskiego najbez- sze”, którzy Polskę odwiedzali. Mając sposobność,
pieczniej obcina się w wielką Sobotę, gdy pierwszy w ciągu mojego przez lat pięć przebywania, częścią
raz na resurekcję dzwonią. Profesor Dietl nie czeka w Warszawie, częścią w Litwie i Inflantach Polskich,
na wielką Sobotę, poza uświadamiającymi akcja- przywiązany do różnych dworów, starałem się wszystmi w prasie, postanowi bezpośrednio oddziaływać kie moje dostrzeżenia nad Kołtunem na publiczny
na „skołtuniały” lud: osoby z kołtunem mają zakaz widok wystawić – zaczyna swoją opowieść Pan P. R.
wstępu do urzędów i szkół i nie mogą korzystać Vicat, Medycyny Doktor, Członek i Korespondent Toz zakładów dobroczynnych. Zorganizuje również po- warzystwa Królewskiego Nauk w Getyndze w księdze
wszechny spis „szczęśliwych” posiadaczy kołtunów Uwagi i obserwacye nad kołtunem Polskim wydanej
i dopiero, gdy rozejdzie się pogłoska, że planowane Warszawie w 1793. W rozprawie Vicat głównie zajjest ich opodatkowanie, właściciele kołtunów z ża- muje się samą chorobą i jej zwalczaniem, jednakże
lem przystąpią do ich likwidacji.
na samym początku konstatuje, że kołtun jest chorobą
Jędrzej Kitowicz (1728- endemiczną w Polsce właściwej, Litwie, Rusi czerwo1804), ksiądz oraz historyk nej, a nade wszystko na Pokuciu, na granicach Węi pamiętnikarz, widzi jak u ma- gier i Ziemi Siedmiogrodzkiej. Wszakże pojawia się
zowieckiego chłopa czapka na sporadycznie w różnych krajach, lecz takie przypadki
głowie różnego koloru niska, bywają bardzo rzadkie i zazwyczaj nie tylko cudzogrubo pakułami słana, za szy- ziemcy osiedli w Polsce, bądź Francuzi, bądź Niemcy,
szak od pałki służąca, z bara- lub inni nie są podlegli w żaden sposób Kołtunowi,
nem szerokim pospolicie czar- ale nawet ich potomkowie do wielu pokoleń zrodzeni
nym, w ręku kij gruby dębczak i wychowani w tym Kraju, są od niego wyjęci, podług
albo świdłak, kołtonów pełna statecznego świadectwa obserwacji. To prawda, że
głowa, które kołtóny lubo się Żydzi i Tatarowie Mahometani w Polsce zamieszkali
znajdują w całej Polsce i Litwie wcale nie używają tego przywileju, chociaż równie są
dosyć obfito, biorąc jednak pro- także cudzoziemcami; to jednak podług wszelkiego do
porcyą do innych województw, prawdy podobieństwa stąd pochodzi, że ci będąc od
można powiedzieć, że w księ- dawnych czasów zamieszkali w tym kraju, stali się niePies dotknięty kołtunem i głowa konia, w którego grzywie kołtun jeszcze przylega. Koń miał też kołtun na
ogonie, bardzo podobny do tego na grzywie.
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jako rodowitymi Polakami, a przeto z łatwością przydaje im się Kołtun. Justus Friedrich August Schlegel,
medyk i chirurg praktykujący w Moskwie, carski radca dworu, autor rozprawy o przyczynach powstawania
kołtuna i sposobach jego leczenia wydanej w 1806
roku, również uważa, że kołtun należy do polskiej specyfiki. Bernard O’Connor, irlandzki lekarz i przyrodnik, nadworny medyk Jana III Sobieskiego przebywał
w Polsce zaledwie niecały rok, ale jego krótki pobyt
i tak zaowocuje wydanym w Londynie w 1698 dwutomowym dziełem The History of Poland (Historia Polski) pisanym w formie listów. List IX skierowany jest
do Sir Thomasa Millingtona, przewodniczącego kolegium lekarzy i dotyczy m.in specyficznych chorób Polaków, a zwłaszcza kołtuna1. Teraz przejdę do dwóch
chorób specyficznych dla Polaków i na nich zakończę.
Pierwszą z nich jest tzw. kołtun, u nas znany pod nazwą «plica», natomiast druga to tzw. róża. Pierwsza to
osobliwy rodzaj choroby, bardzo często wspominanej
w pismach medyków. Choroba ta dotyka zarówno ludzi, jak i zwierzęta, gdyż znane są przypadki koni, psów
i innych zwierząt, które na nią zapadły. Cudzoziemcy
także jej doświadczają, gdy przebywają przez jakiś
czas w Polsce, chociaż Hauteville2 twierdzi, że nigdy
jej nie mają, choćby nie wiadomo, jak długo tam byli,
gdyż – jego zdaniem – jak tylko ich włosy zaczynają
się plątać, zaraz je ścinają, czego – kontynuuje – Polacy nie robią ze strachu przed oślepnięciem. […] Gdy
mowa o przyczynie kołtuna, to Polacy przedstawiają ją
następująco: Tatarzy, przeprowadziwszy w roku 1279
wielki najazd na Polskę, zabili olbrzymią liczbę ludzi
i wyrwali im serca, zatruli je, a następnie wrzucili do
rzek, wskutek czego wody zostały skażone i ci, którzy
się z nich napili, zapadali na tę okropną chorobę [najazdy tatarskie nie ograniczały się wyłącznie do Polski – red.]. Jednakże doktor Connor powiada, że jej
prawdziwa przyczyna pozostaje dla medyków zagadką. Cudzoziemcy przypisują ją zazwyczaj niechlujstwu
i w tej opinii utwierdza ich fakt, że ich prawie w ogóle
1.
2.

nie dotyka ta choroba z powodów, o których już wspomniałem.
Czym sobie lud boży z nad Wisły zasłużył na taką
łaskę ze strony kołtuna? Niewiele musiał robić, wystarczyło, że się nie mył i nie czesał. W ramach rekompensaty za doznane cierpienia nasz lud musiał się
zadowolić międzynarodową łacińską nazwą ciemiężyciela, upamiętniającą dominację splecionych włosów
w Rzeczypospolitej: plica polonica (kołtun polski), po
francusku nazywany jest Plique polonaise, po angielsku Polish plait, po niemiecku zaś określany bywa
jako Weischselzopf – warkocz znad Wisły. Mędrzec
dążący do władzy winien snobizm (w języku polskim
kołtunizm czyli kołtuństwo) uczynić najistotniejszą
częścią swego „programu”, dać kołtuństwu możność
rozkwitu, nazwać kołtun najpiękniejszymi naukowymi
nazwami i popierać go entuzjastycznie. Nigdzie bowiem kołtun tak nie zakwitł z prawieków, jak w Polsce
(plica polonica). Biada obcinającym kołtun polski!, pisał Stefan Żeromski w „Dziejach grzechu”, a od siebie
dodajmy z kwitnącym optymizmem: Niech nam żyje
i rozkwita nasza plica polonica!
Tadeusz Bujno, obywatel ziemski, trzyma za łokieć Emiliję
Kletsch, guwernantkę, i mówi: –
Zanim ogródki rozpoczęły swoją
doletnią pracę, rozweselania znudzonych, Warszawa napełniła się
przedsiębiorcami zabaw publicznych na mniejszą skalę. Sztuki
ekwilibryczne urządzane na
prędce na każdem podwórzu,
przedstawienia małp, psów i innych podobnych stworzeń, olbrzymie katarynki, wydające z siebie
dźwięki fortepianowe, w każdym prawie domu, zgromadzają
liczne grono entuzjastycznych
spektatorów. Smutne jednak

Specjalność Warszawy
Pastuszek kóz, wysłany przez mediolańskiego impresaria,
jako genialne dziecko, którym zaopiekuje się muzykalna Warszawa

Bernard O’Connor Histoia Polski, pod redakcją Pawła Hanczewskigo, wyd. Muzeum Pałac w Wilanowie
Gaspar de Tende (1618-1697), autor książki Relation historique de la Pologne poświęconej Polsce, którą napisał pod pseudonimem Sieur d’Hauteville; na dworze Jana Kazimierza sprawował urząd intendenta dworu, a następnie funkcję Skarbnika, w Rzeczpospolitej przebywał
przez ponad 25 lat.

nego krwotoku na mózg, umarła. Pan Jan mruży jedno
oko: – Panie Michale, a nie mógłby tak pan znaleźć
jakiejś pogodniejszej historii? Do obu panów podchodzi Karolina Lidke, artystka Teatru Wielkiego, i zachrypniętym głosem mówi: – Pan Michał jest czarnowidzem, i ja czasami myślę, że świat czarnym kolorem
jest barwiony. Ot, taka prosta historia o miłości, która
ze czterdzieści lat temu w Anglii się zdarzyła. Niejaki
James Clark, bardzo majętny młodzieniec z Liwerpoolu, w trzydziestym roku życia zakochał się szalenie
w Fanny Staers, córce sędziego pokoju, dziewicy nadobnej jak dwie róże. Po półrocznem zdobywaniu serca
Fanny, James, zwycięzca we fraku i białym krawacie,
pojawił się w gabinecie sędziego: — Panie! kocham
jego córkę i proszę o jej rękę. Jestem człowiekiem
uczciwym i mam dziesięć tysięcy funtów rocznego
dochodu, powiada. — Wszystko co pan mówisz, jest
mi od dawna wiadomem. Pan kochasz Fanny, a ona
kocha pana. To ślicznie! Postanowiłem jednak wydać
córkę za mąż tylko za doktora medycyny. Doktorowie są, mojem zdaniem, ludzie, na których zawsze
można liczyć więcej niż na adwokatów, kupców czy
wojskowych Prócz tego, kochany panie James, masz
jedną wadę, której nie cierpię: piszesz wiersze, to
jest manja, mojem zdaniem niebezpieczna i śmieszna. W ostateczności kochany panie James, wolałbym
mieć za zięcia głuchoniemego niż poetę. Żegnam cię
zacny młodzieńcze. James, jak możecie sobie panowie
wyobrazić, w pierwszej chwili osłupiał, następnie pragnął rzucić się do nóg marmurowemu ojcu i w końcu, podarłszy białe rękawiczki, powrócił do domu, i…
Myślicie, panowie, że się zabił? Nie! Zdjąwszy frak,
kamizelkę, ubiór do którego używa się strzemionczek,
biały krawat, kamasze, położył się do łóżka i leżał
w nim do 20 lipca 1870, w którym przełożono go do
trumny. Przez lat czterdzieści nieszczęśliwy kochanek,
przewracając się z boku na bok, wciąż czytał biblję
i spoglądał melancholicznie na portret ukochanej, która musiała zostać doktorową i matką siedmiu synów
i dziewięciu córek. Pił zaś i jadł pomimo braku ruchu,
jak to mówią, za czterech. Na kilka dni przed śmiercią,
James napisał testament, w którym cały olbrzymi majątek ofiarował szpitalowi psów chronicznie chorych.
Umiał więc cenić wierność i odczuwać nieszczęście…

Dobroczyńcy i dobrobiercy, czyli wstydzący się żebrać – szkice humorystyczne Franciszka Kostrzewskiego – Dał rubla, no, to trza iść do Bocqueta coś przetrącić.
Bocquet – Francuz, со jadąc na warszawskim wózku, karmi dzisiaj po polsku, dawniej po francusku („Mucha” 1898). Owym Francuzem był Aleksander Bouqet (1839-1901), który już w 1866 otworzył w gmachu Teatru
Wielkiego skład win i delikatesów i restaurację, w 1879 kupił Hotel Rzymski (róg Trębackiej i Nowo Senatorskiej ob. Moliera), gdzie również założył restaurację, następnie na rogu Marszałkowskiej (114) i Złotej uruchomił skład win i resturację „Pod bukietem” (Najlepsze na przykład zrazy po nalesonsku, pisał Wiech, jeżeli rozchodzi sie o ulice Marszałkowskie, byli „Pod Bukietem”), gastronomiczny interes rozwijał się tak dobrze,
że kolejna restauracja „Pod bukietem”, o nieco niższym standardzie (dla woźniców), otworzyła swoje podwoje przy Nowym Zjeździe (istniała do wybuchu pierwszej wojny), stała się ona jedną z najpopularniejszych knajp
w Warszawie i nasz bohater z rysunku Kostrzewskiego prawdopodobnie do niej właśnie pragnie się udać. Na początku XX wieku synowie Aleksandra, Władysław i Aleksander, przejmują ojcowski interes, jednocześnie
go rozwijając: w 1932 Władysław w Al. Jerozolimskich 32 założył bar Casino, a rok później otworzył filię restauracji „Pod Bukietem” przy Nowym Świecie 5. Wraz z końcem wojny kończy się również gastronomiczna
aktywność rodziny Bocquetów.
Do Boqueta zachodził na wyszukaną kolację szpakowaty wytworny pan, pisał Jan Kruszewski w „Przed pół wiekiem w stolicy”. Siadywał zawsze sam w oddzielnym gabinecie. W gabinetach zastawa stołowa składała
się ze srebrnych nakryć i drogiej porcelany. Otóż, mimo niezwykłej wytworności gościa, skonstatowano kilkakrotnie, że po jego wyjściu ginęły poszczególne Boquet, Francuz pełen temperamentu, zawziął się. Chcąc się
przekonać o winie niezwykłego gościa, kazał wywiercić w przepierzeniowej ścianie nieznaczny otwór i w czasie kolacyjnej wizyty wytwornego pana sam stanął na punkcie obserwacyjnym. Gość spożył kolację, uregulował
rachunek, dając suty napiwek kelnerowi, a kiedy ten wyszedł, spokojnym ruchem wziął widelec, wytarł go starannie i owinąwszy w bibułkę wsunął do tylnej kieszeni tak modnej naonczas „ jaskółki” [jednorzędowy garnitur zapinany na dwa, trzy guziki – red.]. Na to tylko czekał Bouqet. Wyskoczył z zasadzki i natarł na gościa z całym impetem. W awanturze wzięli udział również kelnerzy. Wytworny gość z zimną krwią odrzuciił wszelkie
inwektywy. – Na własne oczy widziałem – krzyczał Bouqet. – Pokaż pan kieszenie. Gość wydobył portfel, wyjął z niego dwie pięciusetrublówki i kładąc je na stole powiedział: – Dobrze, pozwolę się zredwidować, ale
pod warunkiem, że złoży pan tak jak ja tysiąc rubli. Jeżeli pan znajdzie przy mnie sztukę z nakrycia, moje pieniądze przypadną panu, w przeciwnym wypadku zabiorę za karę pańskie. Bouqet, przeświadczony o bezczelnej
grze gościa, każe przynieść pieniądze z kasy. Odbywa się rewizja. Kelnerzy szukają bez pardonu, ale i bez żadnego rezultatu. Gość zgarnia pieniądze, patrzy na osłupiałego Bouqeta i wychodzi. W godzinę po tym zajściu
pikolak, domorosły Sherlock Holmes, wyciągnął ze szpary między oparciem a siedzeniem kanapy co najmniej dwa pełne nakrycia.

Warszawianki, rys. Aleksander Mucharski

Przysłuchujący się historii Loevy Sale, utrzymujący
się z własnych funduszów, klaszcze w dłonie: – A to
ci historia! – wykrzykuje. Andrzej Szachtynger, lekarz wojskowy, kręci sceptycznie głową: – Szaleńczą
miłość jestem w stanie pojąć, ale żeby cały majątek
psom zapisać! to już nie wzniosłe uniesienie uczuć,
ale zwykłe pomięszanie zmysłów. Leopold Sotkiewicz
urzędnik, stojący tuż za artystką, nie odrywając od niej
oczu, mówi: – Pani Karolino, coś pani głos szwankuje.
Niech pani raczy dać sobie pomóc i spróbuje – wyciąga przed siebie dłoń z flakonikiem – to syrop Laroze, ze skórek gorzkich pomarańczy, już od trzydziestu pięciu lat dowodzi swoją skuteczności. To środek
toniczny pobudzający funkcje żołądka i kiszek, leczy
słabości nerwowe, tak gwałtowne, jak i chroniczne,
leczy też liczne przypadłości co są przedwstępnymi
symptomatami chorób, z których wylecza w początkach, ułatwia trawienie, przeciw dreszczom i gorączkom brzemiennym, leczy zapalenie kiszek i gastralgje,
dobry jest na przywrócenie obfitości krwi, przeciw
dyspepsji, wycieńczeniu, ogólnej niemocy, opadaniu
z sił i marnieniu. W Paryżu go produkują, a ja dla pani
specjalnie w składach materjałów aptecznych u Gallego i Spiessa kupiłem. Pani Karolina, cała czerwona,
odwraca się do Sotkiewicza i mówi przez zaciśnięte
zęby: – Szanowny pan mnie z kimś pomylił, ja się jeszcze na tamten świat nie spieszę. Amant mi się trafił
– burczy pod nosem i energicznie rusza w kierunku
swojego mieszkania.
W pobliżu Brunon Kiciński, student, do którego koledzy, ze względu na zbieżność nazwisk z nieżyjącym już
od z górą trzydziestu pięciu lat poetą i tłumaczem, arystokratą Bruno Kicińskim (założycielem „Kurjera Warszawskiego”), często zwracali się per „hrabio”, wbija
natarczywie wzrok w Elżbietę Domańską, żyjącą z własnych funduszów, wtulającą się w czerwonego angorskiego kota ważącego prawie 15 funtów, wreszcie nie
wytrzymuje i mówi: – A wie pani, to ciekawe, słuchałem
pani Karoliny, i ja na podobną historię się natknąłem.
Przeczytałem ostatnio w dzienniku amerykańskim „Musical World”, że pewien obywatel w Columbas w stanie
Ohio, zapisał cały swój majątek sposobem fidei-kommissu [łac. fidei commissum: w wiarygodne ręce od-

daje – red.] na założenie domu przytułku dla kotów.
Dom ten ma być ozdobiony zbytkownie i zaopatrzony
w znaczną ilość szczurów i myszy, mających służyć za
pożywienie dla pensjonarzy zakładu. Osobni dozorcy powinni obok wszelkich wiadomości odnoszących
się do historii naturalnej kotów, ich zalet, wad, nawyknień, na przykład umieć grać na akordeonie. Dziwak
nie poprzestał na tym zapisie. W testamencie położył
jeszcze klauzulę, ażeby z kiszek jego zrobiono struny do
akordeonu, na którym dozorcy kolejno grać mają bez
przerwy dniem i nocą, w tym celu, jak się wyraził: „iżby

rys. Franciszek Kostrzewski
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musi robić wrażenie, dzikie okrucieństwo, z jakiem
wędrowni akrobaci używają do przedstawień swoich,
nieszczęśliwe drobne dzieci. Widziałem sam jednego,
co kilkoletniego chłopczynę, który wyrzucał w powietrze, łapał rękami, podrzucał za głowę, wyginając
wątłe ciałko na wszystkie strony. Każdemu mającemu
przynajmniej coś na kształt serca, muszą łzami zajść
oczy, na widok dziewicy pozbawionej pieszczot matki,
swobody, wesołych uciech z rówieśnniczkami, a męczonej publicznie dla marnej rozrywki tłumu. Czyż
rzeczywiście zamarły i w nas już uczucia ludzkości,
litości, żalu na widok cierpień drugich. Czyż postęp
rozciągający dobroczynne swe wpływy nawet na świat
zwierzęcy, nie zniesie barbarzyństwa, co z dziką srogością niszczy najpiękniejsze chwile życia, robiące
z człowieka w przyszłości, nieudolną maszynę dla
igrzysk jarmarcznych!? Pani Emilia ma łzy w oczach: –
Nigdy tak o tym nie myślałam – mówi cicho.
Michał Krymow, urzędnik zawsze żądny sensacji,
nachyla się do ucha Jana Skarżyńskiego, obywatela,
i grobowym szeptem mruczy: – Wie pan, niedalej
jak przedwczoraj, w cyrkule Jerozolimskim w piwnicy nowobudującego się domu
znaleziono kobietę nieżywą dotąd
z nazwiska niewiadomą, z pokrwawioną twarzą bez oznak
jednak gwałtownej śmierci. Dla
przekonania się o pochodzeniu
i przyczynie śmierci tej kobiety, zarządzono dochodzenie.
Kobieta, po sprawdzeniu,
okazała się Zuzanną Sznajder,
wdową, wyrobnicą, lat 45 mającą. Kobieta ta oddawała się
nałogowo pijaństwu i w takim
zapewne znajdując się stanie,
chciała przenocować w piwnicy, a spuszczając się przez
okienko, uderzyła głową
o jedną z urządzających się
tam rur wodociągowych i jak
dochodzenie sądowo-lekarskie przekonało, w skutku rozbicia kości czołowej i wewnętrz-

– Narażam się… na samą myśl, że mógłby nas kto zobaczyć…
– Bądź Pani bez obawy… kareta czeka, wieczór ciemny. Gdzie Pani każe jechać, najlepiej objedźmy wkoło Łazienki.
– Eh! Nie… Jedźmy teraz do Włodkowskiego, a później do Bouquerel’a.
Chodzi o kupca Antoniego Włodkowskiego, który w 1858 założył magazyn bławatny połączony
z pracownią strojów i sukien damskich na rogu placu Teatralnego i Nowosenatorskiej, w 1867
kupił Dolinę Szwajcarską i ją przebudował, m.in dobudował salę koncertową, w której odbywały
się najelegantsze bale w stolicy; Filip Bouquerel wraz z Piotrem Chevrier prowadzili słynną restaurację w Hotelu Angielskim przy Wierzbowej 6, dobry obiad czteropotrawowy bez kawy czarnej
kosztował tu rubla, Skorowidz mieszkańców z 1854 roku wymienia stałych mieszkańców hotelu: •Bachmajer Maryanna, młodsza •Bouquerel Filip, restaurator •Chevrier Piotr, restaurator
•Dietrych Maryanna, obywatelka •Gąsiorowski Franciszek, współwłaściciel hotelu •Gąsiorowski
Maurycy,obywatel •Gierszak Grzegorz, szwajcar •Heliasińska Józefa, praczka •Huderski Franciszek, rządca domu • Jędrzejewski Aleksander, numerowy •Kliczyńska Agnieszka, kucharka •Kostrzewski Józef, obywatel •Królikowski Marcin, kucharz •Łowczynowska Emilia, młodsza •Masło
Samuel, froter •Mikulski Ludwik, froter •Miołkowska Karolina, obywatelka •Prokopowicz Wincenty, pisarz hotelu •Radzikowski Ludwik, lokaj •Rulikowska Franciszka, praczka •Rutkowska
Magdalena, młodsza •Szpakowski Aleksander, kucharz •Szymański Józef, stangret •Terlikowska
Emilia, młodsza • Tomaszewski Wasili, numerowy •Wielogórska Karolina, praczka •Zakrzewski
Józef, stajenny . Pod nr. 6 stoi Hotel Angielski, przebudowany w 1803 r. z dawnego pałacu Potockich, który wsławił się tym, że w grudniu 1812 r. w czasie ucieczki, z pod Moskwy zatrzymał się
tu incognito cesarz Napoleon pod nazwiskiem ks. Caillaincourt, nie chcąc mieszkać w zamku, aby
się nie rozeszła wiadomość o jego ucieczce od armii (Przewodnik po Warszawie, 1937).
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Nadwiślańskie galary (galar – dawny polski rzeczny statek wiosłowy używany do jednorazowego transportu towarów w dół rzeki), pocz. XX w.
Rozległe wybrzeża Wisły, jak i ulica Rybaki w niczym swej charakterystyki nie zmieniły od wileu wieków. Po staremu mieszkańcy tutejsi zajmowali się to rybołóstwem, to przewózką galarami,
krypami, lub łodziami – pisał Kazimierz Władysław Wójcicki w książce Warszawa i jej społeczność w pocza̧tkach naszego stulecia (1877). Dla nich każde zerwanie mostu, lub zdjęcie go tylko,
przynosiło piękny zarobek, bo wtedy wszystko co żyło brało się do wiosła, nie mogąc nadążyć licznym żądaniom przeprawy to z Warszawy na Pragę, to z Pragi do Warszawy.

jego ukochane koty miały szczęście słyszeć ustawicznie
instrument, zbliżający się najwięcej do ich głosu i miauczenia. Pani Elżbieta nachyla się do ucha kota i udając
miauczenie, mówi: – Paaaatrz Buniu, ten młodzieniec
chceeeee bym ci zapisaaaaała swój majątek, ale nic to,
on jeszcze praaaaaagnie z moich kiszek zrobić struny.
Kiciński czerwienieje na twarzy, robi obrót i ucieka.
W bramie pojawia się Julija Galli, przeważnie
uśmiechnięta guwernantka, z twarzą pokrytą szarym
pyłem. – Na Boga, co się pani stało!? – wykrzykuje
na jej widok Antoni Gzowski, obywatel ziemski. – Na
jednej z ulic, poczciwiec posypujący chodnik popiołem, tak machał pełną garścią, zapewne dla rozgrzania
się, iż zasypał mi popiołem całą twarz – mówi trochę
rozeźlona, ale, po chwili uśmiech powraca na jej szarą
twarz. – Sprawił mi przedwczesny popielec. To chyba
nowy rodzaj pudrowania, chociaż nie jestem nim zachwycona, niech się pan przejdzie, to niedaleko, może
i pan stanie się ofiarą tej stróżowej galanterji.
Józef Grodzicki, właściciel (posiada też kamienicę
na Krakowskim Przedmieściu), zwraca się do Dawida
Perla, entreprenera (przedsiębiorcy): – Czy może dać
pan wiarę, nie dalej jak kilka dni temu doszła mnie
wiadomość, że jeden właścicieli domu, za ciągłą wywózkę wśród dnia nieczystości kloacznych zmięsza-

nych z gnojem, używanie stróża do swoich usług, jak
niemniej grubjańskie wyrażenie się i powstawanie
przeciwko rozporządzeniom policyjnym, skazany został na karę pieniężną rubli srebrnych piętnaście. Jak
to w dzisiejszych czasach na wszystko trzeba uważać.
Jan Czapliński, urzędnik, wyciąga przed siebie poplamione atramentem dłonie i pokazuje je idącemu
obok Janowi Dworakowskiemu, urzędnikowi. – Aż tyle
masz pisaniny? – dziwi się Dworakowski. Czapliński
macha zrezygnowany ręką: – Zawsze pisałem jak
kura pazurem. Dałem się skusić i poszedłem do Hotelu Rzymskiego [róg Nowosenatorskiej, ob. Moliera
i Trębackiej, hotel liczył 80 pokoi, został zniszczony
podczas II wojny – red.], gdzie patentowany kaligraf
i szybko piszący, niejaki Kapłan ogłaszał się, że w ciągu godzin sześciu do dziesięciu uczy kaligraficznego,
szybkiego i regularnego pisma. Dworakowski zatrzymuje się: – I co? Udało ci się? Czapliński nieznacznie
się krzywi: – Jak narazie wydałem pięć rubli, byłem
tam już dziewięć godzin i mam tylko brudne ręce… Ale
– dodaje z nadzieją – pozostała mi jeszcze godzina.
W końcu XIX wieku pod numerem dwudziestym
szóstym na Chmielnej pojawi się Emil Skiwski, drukarz
i nakładca, twórca drukarni należącej do czołowych
firm warszawskich. W listopadzie 1879 roku z jego

drukarni, mieszczącej się właśnie tutaj, wyjdzie na widok publiczny między innymi tom pierwszy Żywotów śś.
Starego i Nowego Testamentu Skargi. Syn Emila, Jan
Kazimierz, będzie kontynuował rodową tradycję i też
będzie drukarzem i wydawcą, redaktorem popularnego „Przyjaciela Dzieci” i „Tygodnika Mód i Powieści”.
Ale dopiero wnuk Emila, Jan Emil, porządnie namiesza
w rodzinnej historii. Edward Kozikowski, pisarz i poeta,
wspomina Jana Emila Skiwskiego jako zażywnego, dobrze wyglądającego osobnika, w wieku lat około czterdziestu, lubiącego dobrze zjeść i wypić. Jan Emil jest
znanym i cenionym publicystą i krytykiem literackim,
związanym z prawicą, który obok Irzykowskiego, Boya,
Kołaczkowskiego zajmuje jedno z pierwszych miejsc
w naszej literackiej krytyce. Nie kryje się ze swoimi narodowymi i antysemickimi poglądami. Antoni Słonimski, bezlitosny antagonista Skiwskiego, zwykł złośliwie
mawiać, że Skiwski ma najbardziej polskie nazwisko,
bo się nie tylko kończy, ale i zaczyna „ski”. Skiwski
jest kontrowersyjny i niezwykle błyskotliwy. Trzeba też
przyznać: jest bezkompromisowy. Jego krytyka, często
mimo sympatii, a nawet przyjaźni z krytykowanymi, jest
zawsze celna i bezlitosna. Nie przysparza mu to środowiskowych sympatii, ale na pewno wzbudza szacunek. Młodość spędza w Rosji, jest świadkiem rodzącej się rewolucji, i tak jak Witkacego czy Ferndynanda
Goetla, bolszewizm go przeraża i paraliżuje. Po latach
napisze: Bolszewików znam, byłem w Rosji w okresie,
kiedy dokonywała się komunistyczna transfuzja krwi.
Jest absolutnym ideowcem. W 1950 powie: Zwyciężyliśmy w roku 1920 dlatego, że nie walczyliśmy o dolary
ani o rynki zbytu. Walczyliśmy o wolność, o niepodległość, o to, by materializm i bezbożnictwo nie zawładnęły światem. Podjęliśmy krucjatę odpowiadając na
program upodlenia i niewoli. W faszyźmie widzi jedyną
siłę zdolną się obronić przed bolszewickim zalewem.
Po wybuchu wojny wierzył w wygraną Niemiec, a w wypadku przegranej straszył zapanowaniem w całej Europie żydowsko-masońsko-anglosaskiej hegemonii, gdyby zaś nie miało do tego dojść, wskazywał na absolutną
niemoc polskiego społeczeństwa w zorganizowaniu
się politycznie i społecznie, zeznawał w 1945 Tadeusz
Breza. Skiwski podejmie też współpracę z „gadzinowymi” gazetami, finansowanymi przez okupanta. Uważał,
że sojusz polsko-niemiecki może ocalić Polskę przed
sowieckim komunizmem. Mimo jawnej „kolaboracji”
środowisko literackie nie za bardzo flekuje Skiwskiego. Maria Dąbrowska w „Dziennikach” zanotowała:
w czasie okupacji w stołówce literackiej na Pierackiego
nie podałam publicznie ręki Skiwskiemu. Wzbudziło
to konsternację i niemal zgorszenie, gdyż wszyscy literaci, z wyjątkiem zdaje się Millera, nie tylko podawali
mu rękę, ale z nim rozmawiali. Ile razy widziałam w tej
sytuacji dzisiejszych koryfeuszy reżimu. I Nałkowską,

i Brezę, i Kisielewskiego, i Andrzejewskiego, i innych.
Wiosną 1943 Skiwski wraz z Ferdynandem Goetlem
i Józefem Mackiewiczem weźmie udział w ekshumacji
grobów katyńskich, odkrytych przez Niemców. Zbrodnia katyńska utwierdzi w nim diabelskie oblicze komunizmu i rolę Żydów w bolszewickim przewrocie.
W 1943 pisze: Katami CZeKi byli zazwyczaj Żydzi z Jagodą na czele. Polaków zaś Żydzi tym chętniej mordują własną ręką, biorąc odwet za przedwojenne objawy
antysemityzmu. Podobne wypowiedzi wreszcie zmuszą
środowisko literackie do bojkotu „niezłomnego” publicysty, tym bardziej, że swoje poglądy głosi w czasie, gdy
następuje eksterminacja warszawskiego getta. W 1944
podziemie przygotowało akt oskarżenia o zbrodnię,
wnosząc o karę śmierci dla Skiwskiego. Od tej pory
musi być pod stałą opieką Niemców. Pod koniec wojny
Skiwski decyduje się na ucieczkę i wyjedzie do Wenezueli. Ze względów bezpieczeństwa zmieni nazwisko na
Jan Rogalski, zatrudni się w bibliotece w Caracas, zdąży
jeszcze nawiązać współpracę z „Kulturą” paryską, gdzie
używa pseudonimu Karol Ignacy Hołobocki. W Polsce
jest ścigany listem gończym z zaocznym wyrokiem dożywotniego więzienia. Zostanie także wymazany z oficjalnego literackiego obiegu, z bibliotek znikną jego
książki. W 1956 umrze nagle na zawał serca. Pogrzeb
Jana Rogalskiego na Cementerio Del Sur przyciągnie
znikomą ilość osób. Niewielu wie, kto się kryje za tym
nazwiskiem.

< Doktorów PODOWSKIEGO i KADLERA Instytut leczniczy
Prywatny (Maison de sante) dla chorych syfilitycznych i skórnych,
ul. Mokotowska Nr. 167, przyjmuje chorych z tak zwanymi chorobami sekretnymi, jako też dotkniętych cierpieniami skóry, jak
liszajem, świerzbą, wypryskiem itp. Opłata za utrzymanie, leczenie, kąpiele etc. wynosi na dobę od rubli srebrem 1 kopiejek 50,
do rubli srebrem 3 od osoby – Ambulatorjum Zakładowe, w którym
chorzy przychodni z miasta otrzymują pomoc lekarską, odbywa się
codziennie od godz. 10-tej z rana i od 4 do 6 po południu, w mieszkaniu Dra Kadlera, przy ulicy Nowo Senatorskiej, pod Nr. 6346.
Tamże dowiedzieć się można o warunkach przyjęcia do Zakładu.
„Przegląd Tygodniowy” 1870

W kamienicy pod dwudziestką siódem- Chmielna 27
ką (róg Chmielnej i Marszałkowskiej) znajduje się Komora Celna Drogi Żelaznej, kamienica jest
własnością sędziego Zachariasza Nipanicza, Rosjanina, do którego należy również majątek Macierzysz
[wieś w gminie Ożarów Mazowiecki – red.], kupiony
na licytacji za 70 401 rubli.
< Z dniem 4 Grudnia r. b ., to jest w Niedzielę, w piwnicy,
gdzie główne wejście z frontu, przy ulicy Marszałkowskiej pod Nr
15595, w domu W-go Nipanicza, otworzył niżej podpisany sprzedaż
wszelkiego gatunku Piwa z najcelniejszych fabryk i przy rychłej
usłudze, a mianowicie: Piwo bawarskie na kufle i butelki, na same
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Z dnia na dzień pozostanie bez grosza do życia,
w czerwcu roku 1920
załamana, popada
w skrajną depresję
i wyjeżdża leczyć się
w uzdrowisku w Grodzisku Mazowieckim.
Kuracja nie przynosi
żądanych efektów –
Bogorska odbiera sobie
życie. W prasie pojawią się
jedynie krótkie wmianki: ZnaWenus w Warszawie karykatura Heleny Bogorskiej
komita swego czasu „diva” operys. Henryk Nowodworski ok. 1905
retkowa, następnie niezrównana
odtwórczyni ról w lżejszej komedji i farsie, Helena Bogorska, nie żyje. Według nadeszłej
wiadomości z Grodziska, Helenę Bogorską, przebywającą tam w zakładzie dla nerwowo chorych, zastano wczoraj około godz. 8-mej wieczorem bez życia. Z przeprowadzonego natychmiast dochodzenia stwierdzono, że
Bogorska popełniła samobójstwo przez powieszenie się.
W związku z tym zarządzono zabezpieczenie mieszkania
Bogorskiej, które pozostawiła ona przy ul. Mokotowskiej
nr. 19 w Warszawie.

zaś butelki Piwo marcowe, oraz Porter krajowy i angielski tutaj
wyrabiany i Piwo białe, marcowe, tak dawno u nas poszukiwane,
z czem polecając się Szanownej Publiczności nieomieszkam jej
zadowolnić – Józef Orzechowski.
Piwa bawarskiego kufel kop. 4; Porter krajowy, kop. 9; Piwa
bawarskiego butelka, kop. 7; Porter na sposób angielski, kop. 20;
Piwa marcowego butelka, kop. 3; Piwo białe marcowe, kop. 6.
„Kurjer Warszawski” 1870
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Mijamy, nie zauważających nas, urzędników: Mikołaja Nipanicza i Andrzej Paszyna. Ale za chwilę
wita nas z uśmiechem Bartłomiej Bochenko, ślusarz,
który pokazuje na Franciszka Tournelle’a, architekta, mówi: – Znakomity to pan. Tournelle urodzi się
w 1818 w Kaliszu, gdzie sześćdziesiąt dwa lata później odda ostatnie tchnienie, tam też skończy kurs kadetów, kursy budowlane, zacznie praktykę u Henryka
Marconiego i zostanie budowniczym klasy III. W latach 1859-1878 piastuje stanowisko budowniczego
guberni warszawskiej. W Warszawie wybuduje dom
zakład św. Kazimierza na Tamce, kamienicę przy Nowogrodzkiej 23, szpital dziecięcy według projektu Juliana Ankiewicza przy ul. Aleksandrii [ob. Kopernika].
Razem z Marconim zaprojektuje i wybuduje więzienie
w Kaliszu zwane „zameczkiem” oraz między innymi
według jego projektu powstanie neoromański kościół
Podwyższenia Krzyża Świętego w Łodzi, trzeba też
wspomnieć o włocławskiej synagodze zaprojektowanej w stylu neogotycko-mauretańskim, monumentalnej, pełnej przepychu budowli, którą zburzono w roku
1940.

Więzienie w Kaliszu zwane „zameczkiem”

Nieistniejąca już synagoga we Włocławku

Helena Bogorska, 1894

W końcu lat sześćdziesiątych XIX wieku pod dwudziestkę siódemkę wprowadzi się Helena Bogorska,
o olśniewającej urodzie, niezwykle zgrabna i powabna, aktorka bez talentu i śpiewaczka bez głosu, za
to zbudowaną jak Wenus i o przepięknych rysach
twarzy – warszawska diva operetkowa, która rozpalała wyobraźnię męskiej populacji stolicy. Pani Helena
nie skąpiła swych „wdzięków” widzom operetki, nosiła
greckie tuniki rozcięte do pasa i ogromne dekolty. Nie
dbała o pozory, chciała jedynie pieniędzy i sławy. Delikatna karnacja, subtelne rysy, urzekająca oprawa oczu,
a nogi!? Nogi bez końca! – jeśli wierzyć starszym panom,
którzy mieli szczęście oglądać ją na scenie w podniecająco ażurowych pończoszkach (Witold Filler Rendez-Vous
z warszawską operetką). Piękna pani Helena nie przewidziała, że nie wystarczy się obnażyć, że nie jest jedyną
primadonną z nogami bez końca – istnieje konkurencja.
Na horyzoncie pojawi się Pola Negri. Zanim przyjdą lata
chude, Bogorska zdąży odłożyć trochę grosza, dwa razy
wyjdzie za mąż, kupi willę w Kostancinie, na kanwie jej
skandalicznego życia powstanie brukowa opowieść Cnota pani Wogorskiej, sprzedawana po dziesięć kopiejek.
Ale kapryśna sława da znać o sobie, na występy Apolonii Chałupiec (Poli Negri) walą tłumy, piękna Helena
odchodzi w zapomnienie. Sprzeda willę w momencie,
gdy pojawi się kryzys gospodarczy i hula hiperinflacja.

< SZCZEPIENIE OCHRONNEJ OSPY
W roku l867 pierwszy raz wprowadziłem w Warszawie szczepienie ochronnej ospy limfą, prawdziwej krowianki (wakcyny).
Odtąd corocznie w skutek mego zalecenia, Apteka centralna homeopatyczna sprowadza znaczny zapas wakcyny z zagranicy, a ja
w kilku słowach zachęcam tych, którzy jeszcze nie
korzystali z możności pewnego ochronienia się od
plagi ospowej, ażeby w czasie wiosennym najstosowniejszym ku temu, nie zwlekali z niej korzystać.
W roku zeszłym objaśniłem co rozumieć należy pod
nazwą prawdziwej wakcyny, oraz zwróciłem uwagę, że
wszyscy ci, którzy taką limfą nie byli szczepieni,
powinni szczepienie powtórzyć, gdyż limfa przenoszona z ręki na rękę oprócz innych wad, w tym artykule wymienionych, na krótko tylko ochrania lub wcale
nie ochrania, gdy tym czasem szczepienie krowianką
ochrania raz na zawsze. Ażeby jeszcze ułatwić każdemu możność jak szczepienia, tak i powtórnego
przeszczepiania, oświadczam, iż w roku bieżącym,
poczynając od l-go maja co niedziela w godzinach od
4-tej do 6-tej po południu w Ambulatorium homeopatycznem przy ulicy Mazowieckiej, róg ulicy Hr. Berga
egzystującej, będę odbywał szczepienie ospy bezpłatnie każdemu, kto sobie w Aptece homeopatycznej
kupi limfę prawdziwej krowianki.
Dr. Stefan Kuczyński, Członek wielu Towarzystw
lekarskich zagranicznych, Dyrektor Ambulatorjum
homeopatycznego w Warszawie.
„Kurjer Warszawski” 1870

Zmęczeni mijamy dwupiętrową ka- Chmielna 28
mienicę z oficynami numer dwadzieścia
osiem, początkowo własność przemysłowca Alberta
Kleifa, następnie kupca Jana Rakoczego, od początku XIX wieku mieści się tu w ohydnej ruderze hotel
o dźwięcznej nazwie „Levrana”. Dość duże okno portierni zasłonięte było podartą i brudną firanką, a całe
otoczenie, z klientelą włącznie, nasuwało skojarzenia
z portowymi dzielnicami południowej Ameryki lub
Afryki. Później hotelowe tradycje kontynuować będzie
wybudowany w latach trzydziestych hotel „Terminus”.
Niektórzy hotel „Terminus” pamiętają jako dość nowoczesny, ale częściej we wspomnieniach jawi się
jako stara, czteropiętrowa buda, zakład trzeciorzędny,
o fatalnej opinii wynajmowanych na godziny pokoi, co
potwierdza pośrednio w Lokaju pana hrabiego pisarz
Aleksander Olszakowski, portierem hotelu był stary
znajomek tytułowego lokaja, jeszcze z łat przedwojennych, niejaki Brończyk, który raczej trudnił się stręczycielstwem aniżeli hotelarstwem. Barbara Toporska, pisarka i publicystka, żona Józefa Mackiewicza,
w Spójrz wstecz, Ajonie, zmusza bohaterkę powieści
do sprzedaży bezużytecznego fortepianu. Stróżka
miała na niego amatora, i Teresa omal już omal przystała na tranzakcję, gdy okazało się, że kupcem jest
właścicielka domu publicznego z Chmielnej. Dama
owa, wyglądająca przy świetle dziennym nader mieszczańsko, godnie, zasobnie i pogodnie, nie obudziła
ani w stróżce, ani w Sabinie, ani w Teresie żadnych
zastrzeżeń-podejrzeń, oświadczając, że pragnie nabyć
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fortepian dla swojego „zakładu”. I wszystko poszłoby
gładko, gdyby ze swego zamysłu nie była tak dumna, i nie należała do tego typu kobiet, jakie nie mogą
znieść chwili milczenia. To milczenie nastało, kiedy
Teresa pochyliła się nad wypisywaniem kwitku za zadatek, a Sabina ze stróżką (tej należało się faktorne)
wycofały się niby to do kuchni, a właściwie za portierę
zasłaniającą drzwi.
– Co kosztuje, niech mnie kosztuje, ale tak się
przejęłam jak pan premier powiedział, że trzeba Polskę podnieść wzwyż na każdym polu, że mnie ruszyło:
„Polką żesz jesteś, więc i swój zakład postaw na europejskim poziomie”. U nas malarze nie gorsi od tego
z Tuluzy, co paryskie bajzle na cały świat zareklamował, dobrze mówię, prawda? Mam już takiego na oku,
droży się, poczekamy. A moje dziewczynki pierwsza
klasa. Dziś zresztą bezrobocie. – Westchnęła. – Można zbierać, wybierać, sam kwiat. Takie, co na ulicę nie
pójdą, a do zakładu z pocałowaniem ręki.
– O czym pani mówi? – Teresa odłożyła pióro.
– O prostytucji. Jesteśmy najbardziej zacofanym
krajem na tym odcinku społecznym.
– Ach, prowadzi pani zakład poprawczy – uspokoiła się Teresa.
– Nie. Tylko chcę poprawić swój zakład. Nie dom
publiczny, a dom otwarty. Salon. Fortepian, obrazy,
czarna kawa, likier…
Teresa podarła kwit i ruchem brody wskazała na leżące na stoliku banknoty. – Niech je pani zabierze. Mój
fortepian nie będzie ozdobą tego salonu. – Wstała.
Tamta też wstała, i na jej twarzy odbiło się coś jak
zmieszanie, konsternacja. Starła to ruchem ręki. – Jakby kto mi kubeł zimnej wody na łeb wylał – wytłumaczyła.
– No niech będzie! Pani młoda, pani
nic nie zrozumie, moich dobrych chęci
też nie. – Była znowu godna, pogodna
i zasobna. Schowała banknoty do torebki, wyjąwszy z niej najpierw pięciozłotówkę: – Dla pani dozorczyni za fatygę. Pani też się coś ode
mnie należy za stratę czasu. Więc
proszę przyjąć dobrą radę doświadczonej kobiety: Chmielna
28. Pani zapamięta ten adres.
Jak wyjdzie za mąż, podsunąć mężusiowi: Chmielna 28.
Mężczyzna, jakby to delikatnie
ująć? no, kogut. Przy jednym
kuprze nie wytrzyma. Zdradza żonę w domu publicznym — wraca, często jeszcze
bardziej do niej rozrajcowany
Na ulicy
wraca. Gorsze są kurwy z to-

Ta pani mogłaby się wielce pprzyczynić do upiększenia miasta,
gdyby nigdy nie wychoodziła na ulicę

warzystwa. Te przyjaciółki, te panie doktorowe, panie
kapitanowe. Gorsze i droższe. Niejednego zrujnowały,
niejedną rodzinę rozbiły. Dla mojej dziewczynki nikt
się nie rozwiedzie, nikt sobie w łeb nie palnie, nikomu
do głowy nie przyjdzie porównać z żoną: lepsza. Wiadomo: dziwka. Inny świat. Nawet jak mu dla nastroju
zaśpiewa coś ładnego o miłości przy fortepianie.
Sabina z płonącymi policzkami wysunęła się już
przy ostatnich zdaniach zza kotary. – Co racja to racja.
Nie we wszystkim racja, bo grzech, to grzech, siódme
nie cudzołóż! W tym mówię racja, że te panie to nieraz gorsze niż jawnogrzesznice. Oj, napatrzyłam się ja
niejednemu w życiu!
– A chłopi lepsi? – Stróżka wtoczyła się także
do pokoju, zwabiona tematem, a może owym napomknięcie „za fatygę” dla niej. – Kto pierwszy w cudze
łóżko lezie: pani kapitanowa, czy pan kapitan?!
– Nie w tym rzecz, kobiety, kto pierwszy, ale z kim.
Pan kapitan zadowoli się dziwką, a pani kapitanowa
chce cudzego męża.
– Ho-ho-ho! – zarechotała stróżka. – Zapomniała
ja o ksinżach. W sukienkach przychodzą, czy w cywilu? He-he-he! Panna Sabina niech apleksji nie dostanie.
– Sabina raczy – Teresa przecięła dyskusję –
wrócić do swoich zajęć. A pani dozorczyni wyprowadzi panią… mecenaskę.
Tak więc fortepian został. Bezużyteczny. Niemy.
W czasie Powstania Warszawskiego w hotelu znajdzie się szpital polowy nr 2, prowadzony przez dr Janinę Krzyżanowską, pseudonim „Josek”, szpital przyjmie około 300 chorych i rannych. Było już zupełnie
ciemno, kiedy przebiegając po jednej przez jezdnię,
wróciły dr Josek i Danka (Danuta Kohutnicka, sanitariuszka) – wspomina pięlęgniarka Bronisława Ochman, pseudonim „Anna”. Były pełne entuzjazmu.
„Magdziu, tam jest Polska, rozumiesz? – wszystkie
domy na Chmielnej udekorowane flagami jak w dniu
święta narodowego” – opowiadała podniecona dr Josek. „Jutro o świcie przenosimy się na Chmielną do
hotelu „Terminus”, który zajęłam na szpital”… przeszłam przez ulicę i weszłam do hallu hotelu „Terminus”, od tej chwili szpitala Armii Krajowej. Dostojnie
i uroczyście spływały na bramach flagi, oświetlone
pięknie wschodzącym słońcem. Byłam w wolnej na 63
dni Polsce. […] (2 sierpnia) W chwili obejmowania
przez nas [szpitala] nie było tam żadnych lokatorów.
Urządzenia prymitywne, ale łóżek i pościeli było pod
dostakiem. Zdecydowałyśmy się uruchomić na razie
60 łóżek. Dla łatwiejszej obsługi chorych wszystkie
sale chorych miały mieścić się na I piętrze. Tam także
w największym i najwidniejszym pokoju miała być sala
operacyjna, obok pokój zabiegowy i przygotowawczy…
Około godz. 15-tej szpital był gotowy… Chmielną
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przechodzi jakiś oddział; część żołnierzy ma chełmy
i broń, reszta jak się da! Obsadzają bramę domu
Chmielna 32, róg Marszałkowskiej. Dowodzi nimi por.
Gustaw, o którym mówi się „nasz” porucznik… Jest
prawie ciemno, kiedy przynoszą ciężko rannego. Na
noszach postać doszczętnie przykryta wapnem i gruzem. Z prawej zmiażdżonej nogi cieknie krew… Marynka cierpliwie obmywa twarz i oczy, które nie otwierają się. Po rozcięciu ubrania pokazują się jeszcze
głębokie rany na piersiach i rękach. Dr Josek daje narkozę, Anita asystuje (Anna Sereni, dypl. pielęgniarka),
operuje dr Głowacki. Ja trzymam przeznaczoną do
amputacji nogę… Operowany chłopiec nazywa się
Adaś Kraiński, jest z oddziału sztabowego płka Montera (Antoni Chruściel)… W chwilę po Adasiu przyniesiono spod Żywca (restauracja na rogu Marszałkowskiej i Alej) znów ciężko rannego. Chłopiec lat ok. 16.
Ma postrzał brzucha. Ma na imię Rysio. […] (5 sierpnia) Rysio umarł nad ranem, pierwszy w szpitalu… co
za ból… W szpitalu na sali operacyjnej ciągle operują,
Aleje krwawią… Około południa zaczyna się ostrzał
ciężkimi pociskami. Dom zadygotał, szyby posypały
się z brzękiem, z sufitów posypał się tynk. Potem następny wybuch i dalsze. Na ulicy zakotłowało się, pociemniało od dymu i huku. Narożnik Chmielnej i Marszałkowskiej, gdzie mieścił się skład apteczny Czekaja
został zniesiony. To zaledwie cztery domy od nas…
W pokoiku za łazienką, ubrany w czystą koszulę leży

Doktor Josek, w konspiracji od października 1939, aresztowana przez Gestapo
w 1943, bita i przesłuchiwana do niczego się nie przyznała, więziona na Pawiaku, skazana na karę śmierci, wykupiona za ogromną łapówkę ukrywa się pod Warszawą, powróci
do stolicy, gdzie w Bursie dla Chłopców przy ul. Widok 7 szkoli przyszłe sanitariuszki,
w powstaniu początkowo mianowana komendantem szpitala zapasowego przy ul. Widok
7, potem szpitala na Chmielnej, gdzie pozostanie do dnia kapitulacji, wywieziona do Stalagu w Zeithain, do Polski powróci na czele pierwszej grupy rannych, chorych i dzieci.

Rysio. Pogrzebem zajęła się zacna i nieoceniona pani
Maria Szrejer – mieszkanka domu na przeciwko, jakby członek naszego zespołu. Zawsze pomocna w kłopotliwych i dręczących sprawach. Aleksander, stary
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portier hotelowy kleci trumnę. Funio z Dudem kopią
pierwszy grób… Przyniesiono ciężko rannego Niemca,
żandarma Jeschke. Mówi po polsku i naturalnie stara
się w nas wmówić, że jest zmobilizowanym przymusowo Polakiem. Jest przerażony. Pochodzi z oddziału,
który wdarł się tej nocy nan naszych tyłach do domu
Marszałkowska 118 i wymordował 20 kobiet i dzieci…
Wzięto tam dwóch Niemców, w tym jeden ranny –
właśnie Jeschke i sześciu Ukraińców. […] (6-7 sierpnia) Ciężkie przypadki kierowane są do nas. Dziś
przyniesiono chłopca ze Złotej 59 z ciężkim postrzałem stawu biodrowego… W południe przyniesiono
por. Piotrowskiego. Ciężki postrzał kręgosłupa i nerek. Stan beznadziejny… Nie odstępuje go jego łączniczka, śliczna, młoda dziewczyna… Umarł o godz. 24tej. […] (9 sierpnia) Ulicą kroczy oddziałek żołnierzy,
na końcu mała dziewczynka w porciętach – taszczy
nosze o wiele za duże na jej siły. „Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy…” płyną słowa piosenki
i obijają się echem wśród brzydkich podziurawionych
murów ulicy.[…] (10 sierpnia) Do hallu wniesiono na
noszach trzy potworne, nagusieńkie kadłuby ludzkie,
koloru ołowiu, od czubka głowy do paznokci kończyn.
Ludzie ci byli na domiar nieszczęścia zupełnie przytomni… Ofiary nowej broni, zastosowanej przez Niemców, przez powstańców nazwanej dla wydawanych
przez nią dźwięków – krowy lub szafy… Pociski krowy
napełnione były materiałem wybuchowym o wielkie

Oddział powstańczy na Chmielnej róg Szpitalnej, fot. Sylwester Braun „Chris” , sierpień 1944

zawartości domieszki fosforu. Po eksplozji, nie czyniąc
wielkich wyłomów burzących, spalały na węgiel
wszystko co było w obrębie ich zasięgu… Nasi lekarze
nie mieli praktyki w leczeniu takich potworności…
Dzień był piękny i upalny, a nam się zdawało, że nastąpiło zaćmienie słońca. W oczach miałam tylko kolor
ołowianych kadłubków. Kiedy pobiegłam do swego
pokoju po morfinę, zastałam siedzącą w poozie zupełnego załamania dr Josek, taką zawsze niestrudzoną,
z optymizmem na wyrost lekceważącą wszystkie niebezpieczeństwa i szturmem zdobywającą przeszkdy.
Widok tego cierpienia ludzkiego, tej niewypowiedzianej nędzy zmógł ją. Zerwała się z kanapki i z oszalałymi oczyma zaczęla krzyczeć: „Jezu, gdzie Ty jesteś, czy
nie ma już Boga!”. […] (15 sierpnia) „Indyki” – jak
nazywamy naszych popalonych chorych – jeszcze żyją
i co gorsza są przytomni. Całe ich ciała są popękane
w szczeliny, z których sączy się ropa, choć ciągle im
się zmienia podkłady. Roje brzeczących much, czarnych, zielonych i błękitnych unoszą się nad chorymi…
Śmierdzą i jęczą – koszmar… Starszy Mikołajewski
brał dziś ślub. Rano właśnie zrobił siusiu i była ogólna
radość, że jest na drodze do uratowania, może nie będzie zatrucia mocznikiem.[…] (19 sierpnia) Najbliższa
bomba trafiła w przylegającą do naszego szpitala ofi-

cynę domu Chmielna 26, rozpruwając dom od V-go
piętra do piwnic. Runęło również kilka innych naprzeciwko i w podwórzu na naszych tyłąch na Złotej,
proszkując wszystko… Czesio miał może ze dwa latka.
Ranny był odłamkami w nóżkę i plecy. Stan był beznadziejny. Dziecko bardzo wykrwawione kwiliło jak mały
kociak… starszego Mikołajewskiego już nie ma. Zmarł
przed godziną i zaraz go wynieśli… Nad wieczorem
przyszła jakaś jejmość, przedstawiła się jako właścicielka hotelu i zażądała, żeby komenda szpitala zapłaciła jej odszkodowanie za zniszczoną pościel i bieliznę, że ją zrujnowaliśmy, że wszystko poniszczone…
nie wytrzymałam i wrzasnęłam: „W tej chwili won
stąd… to zaszczyt dla tego burdelu, jakim był pani hotel, że może służyć tak zaszczytnej służbie!”. […] (21
sierpnia) Beata (Beata Hłasko, sanit. komend. patrolu) wywąchała trochę wody. Porozumiała się z dozorcą domu Chmielna 23, za butelkę czystego spirytusu
zaoferował jej kilka wiader wody. Zastrzegł sobie tylko
całkowitą tajemnicę i pobranie wody w nocy… Gozdecki, ostatni „indyk”‚ nie żyje. […] (26 sierpnia) Z rana
około 9-tej w barykadę na Chmielnej i Marszałkowskiej walnął goliat. Roztrzaskał ją doszczętnie i dla symetrii rozwalił drugi narożnik domu, gdzie dawniej
mieściła się apteka Wierzbięty… Mały dwunastoletni
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Antoś dostał zgorzeli gazowej po postrzale nogi. Kazali go izolować. Ma silną gorączkę wciąż płacze. Strzelają bez przerwy i chłopiec się bardzo boi. W ogóle te
pokaleczone dzieci to największy koszmar. […] (31
sierpnia) Obchodzę sale, najpierw oglądam naszych.
Umarł Staś po postrzale płuc. Antoś po amputacji
nogi czuje się dobrze, uszczęśliwiony, że znów jest razem ze wszystkimi… Przetrzymał tę okropną zgorzel
gazową i operację i jest wesoły jak szczygiełek… O 11tej przyniesiono jeszcze jednego rannego ze Starówki,
tym razem na noszach. Ma postrzał brzucha. Zadziwiające, jak on przeszedł przez kanały. […] (2 września) Mały Kazik (Kazimierz Kalandyk, strzelec) przyszedł ze Starówki już z ostatnimi żołnierzami. Kiedy
wszedł do hallu, któryś z chłopców zawołał: „Kazik,
chłopie, jesteś? A ja myślałem, że z ciebie już tylko
buty i marmolada” i walnął go z radości po plecach.
Kazik jest ranny. Jego kompania Giewont prawie cała
wyginęła na Zakroczymskiej, inni na Franciszkańskiej.
Mały Kazik ma 16 lat, na szyi zawieszonego na sznurku Visa, w kieszeni niemiecki, jajkowaty granat, wybite
dwa zęby, rozciętą i spuchniętą wargę i ropiejącą
cuchnącą ranę na pośladku, którą otrzymał w natarciu
na dworzec Gdański. Twarz ma poważną i skupioną.

[…] (3 września) Po wszystkich zabiegach schodzę do
schronu. Panuje tam zupełnie piwniczna ciemność.
Świecę latarką i w tej chwili widzę Sylwię wstającą
z posłania któregoś z chorych. Wydaje się całkiem
niedwuznaczne, że obsługuje ich nie tylko jako pielęgniarka. Nie chce mi się robić piekła. Byłoby to w tych
warunkach zgoła śmieszne, kiedy śmierć wisi nad każdym… […] (5 września) Piekło od świtu. Tak strzelają,
że często nie slīchać co się mówi. Sztukasy latają bez
przerwy, ma się wrażenie, że w ogóle nie schodzą na
ziemię. Dom się trzęsie i kołysze. Pali się naokoło, na
pl. Napoleona, na Jasnej, na Złotej… Jest noc. Chmielna cała w barykadach i rannych trzeba przenosić przez
przejścia podwórkami. Wejście do tunelu przez Aleje
jest wyznaczone przez bramę domu Bracka 23. Mijamy ustawioną trzema rzędami kolejkę ludzi, oczekujących na przejście. Kłąb oszalałych bezdomnych ludzi
usiłuje się dostać do bramy. Na prawo palą się domy
ul. Szpitalnej i cały plac Napoleona. Płomienie zlewają
się i tworzą wielką, czerwoną i gorejącą ścianę. Jest
widno jak w dzień. […] (6 września) Plączemy się
wśród rannych, mdły zapach świeżej krwi atakuje nozdrza. Wszystkie wolne kąty pozostawiane noszami,
materacami. W przechowalni na dwóch zestawionych

tapczanach układamy czterech rannych. W komórce
na szczotki, pod schodami drze się i wyje bez przerwy
chłopak: „O Chrystusie, o Chrystusie” i ani na chwilę
nie milknie, jak nakręcony. Jest cały podziurawiony,
nawet brzuch. […] (7 września) Na korytarzu, otoczona dziewczętami, pani Sienicka, pogodnym i przekonywającym tonem doowodziła im, że nam nic nie grozi, że tam gdzie jest ona nic złego się nie stanie. Było
to niezwykle sugestywne i uspokajające… Wpadła Biała Basia (Barbara Baliszewska, dypl. pielęgniarka) wołając: „Pani Siennicka nie żyje”. Leżała na wznak na
podłodze. Na czole mała dziurka od pocisku karabinowego… W nocy umarło siedemnastu rannych. Umarła
Marysia-łączniczka, Jurek Kudriawcew i sierżant Jaruga. […] (8 września) Wieczorem poszłam z raportami
do do „Palladium”. Koło aparatu radiowego stała
grupka ludzi, nadawał Londyn. Dziecinny głos jakiegoś
harcerza plótł głupie komunały, potem zagrali „Z dymem pożarów”. Jakiś żołnierz splunął z odrazą. „Tfu,
psiakrew, ducha nam dodają” („Z dymem pożarów”
– chorał, powstał w 1843, autorem tekstu był Kornel
Ujejski, muzyki Józef Nikorowicz, w czasie powstania
styczniowego stał się hymnem powstańców, tekst
pierwszej zwrotki: Z dymem pożarów z kurzem krwi
bratniej/Do Ciebie Panie bije ten głos/Skarga to
straszna, jęk to ostatni/Od takich modłów bieleje
włos/My już bez skargi nie znamy śpiewu/Wieniec
cierniowy wrósł w naszą skroń/Wiecznie, jak pomnik
Twojego gniewu/Sterczy ku Tobie błagalna dłoń, tekst
ostatniej zwrotki: I z archaniołem Twoim na czele/Pójdziemy potem na wielki bój/I na drgającym szatana ciele/Zatkniemy sztandar zwycięski Twój!/Zbłąkanym braciom otworzymy serca/Winę ich zmyje wolności
chrzest/W ten czas usłyszy podły bluźnierca/Odpowiedź naszą: — Bóg był i jest!). […] (10 września)
Wczoraj bili się na rogu Brackiej i Chmielnej i na Górskiego. Przejście przez Aleje całymi godzinami nieczynne, barykady ochronne niszczone, nasi z determinacją
walczą o każdy dom, o każde piętro. […] (12 września)
Zanim jeszcze na dobre zaczął się ruch w szpitalu, przyniesiono chłopca z postrzałem szyi, a koledzy, którzy go
przynieśli obiecywali, że mnie zastrzelą „jeżeli nie zaraz,
nie natychmiast go zoperują”. Wyjmowali spluwy…
Niemcy opanowali pierwszą barykadę na Widok, zajęli
Bachusa (popularna restauracja „Pod Bachusem” przy
rogu Widok i Marszałkowskiej) i kują przejście wgłąb
Widok. Nasi bronią się zaciekle. Gimnazjum Górskiego
padło (niestniejące już Liceum, Gimnazjum i Szkoła Powszechna pod wezwaniem św. Wojciecha – w 1877
Wojciech Górski otworzył 4-klasową Szkołę Realną
przy ulicy Daniłowiczowskiej, w 1883 przeniesiono ją
do trzypiętrowego, specjalnie w tym celu wzniesionego
budynku przy ulicy Hortensji 2 – ob. Górskiego. W czasie okupacji prowadzono tu tajne nauczanie, liceum
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Różyczka Goździewska – pomagała w powstańczym szpitalu polowym kompanii „Koszta”, urządzonym
w kamienicy przy Moniuszki 11, Różyczka przeżyła i po wojnie wyjechała do Francji fot. Eugeniusz Lokajski „Brok”, sierpień 1944

wówczas szczyciło się największą ilością egzaminów
maturalnych w Warszawie). Na Chmielnej od Nowego
Światu zajęli już domy nr 11 i 8. […] (12 września) Została ranna odłamkiem z granatnika 13-letnia Halusia
Biedrzycka, jedyne, niezwykle udane i bardzo przez nas
kochane dziecko Ireny (Irena Biedrzycka, sanitariuszka). Dostała w brzuch i w głowę. Jest przytomna… Dr
Josek odchyliła koc, którym mała była przykryta. Z prawej strony bandażu wystąpiły krwawe plamy. Szepnęła
do mnie: „Jezus Maria, wątroba”. Zozumiałam, że nie
ma żadnej nadziei… Mała otworzyła oczy i zapytała:
„kiedy będzie operacja?” „Musisz jeszcze trochę wypocząć dziecino”, odpowiedziałą doktor Josek z promiennym uśmiechem. Pełna ufności Halusia zamknęła oczy
i usnęła. Nie obudziła się więcej… Halusia była miękka
jeszcze i ciepła, zdawało się, że śpi, kiedy na rękach
przenosiłyśmy ją przez ciasny zaułek piwniczny.
W domu Irena runęła obok małej na tapczan. Dr Josek
postawiła obok butelkę wódki. […] (14 września) Kiedy
weszłam na opatrunkową, zobaczyłam Irenę B., spokojną jak kamień. Gotowała igły i klamry, zwijała bandaże.
Halusię pochowano 13-go rano, potem Irena upiła się
i spała 24 godziny. Dziś przyszła do szpitala na nocny
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Powstańcy z kompanii „Koszta” (Kompania Ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej), fot. Eugeniusz Lokajski „Brok”, sierpień 1944

dyżur. Patrzyłam na nią z podziwem i szacunkiem i powiedziałam: „no, to godziny 2-giej będziemy razem”.
Wyciągnęłam z kieszeni dwa nadłamane, liche papierosy Junaki, „gwoździe”, dałam jej jednego i zapaliłam od
kopcącego palnika sterylizatora. […] (18 września)
Około godz. 14-tej niebo pokryło się małymi punkcika-

Najmłodszego żołnierza grupy szturmowej st. sierż. „Grzesia”, 11-letniego Wojtka Zalewskiego ps. „Orzeł Biały”,
wynosi na rękach jeden ze starszych kolegów. Wojtuś zostanie pochowany w mogile na podwórku przy ul. Ceglanej.

mi… To zrzuty amerykańskie, brawurowy dzienny rajd
na Warszawą. Wiele zasobników spadło na niemiecką
stronę w naszym rejonie, na Ogród Saski. Chłopcy od
Żmudzina (Bolesław Kontrym, major) rzucili się po tę
zdobycz i w rezultacie znów czterech ciężko rannych.
Andrzej Wysoki dwa postrzały klatki piersiowej, Mały
Odeon – brzuch, jedna strzaskana noga i jeden rozwalony pośladek. Andrzej Wysoki dusi się i pluje krwią,
ułożyłyśmy go w pozycji siedzącej, tak jest mu lżej…
Przyprowadzono nam dziś trzech rannych Niemców,
dwóch przyszło, trzeciego przyniesiono… Kiedy otworzyłam drzwi, wszyscy z przestrachem usiedli na łóżkach. W pokoju był półmrok. Napełniłam strzykawkę
surowicą przeciwtężcową i powiedziałam do pierwszego: „Die Hand”. Spod turbanu bandaża, jakim była owinięta głowa Niemca patrzyły na mnie zwierzęce, przerażone oczy, usta coś bezgłośnie mamlały i ręce kurczowo
trzymały się łóżka. Zrobiło mi się głupio i ogarnął mnie
lęk. Jak błyskawica przeleciała mi myśl, że jestem sama
w pokoju, ich jest trzech, zaraz mnie uduszą. Nie podnosząc oczu znad strzykawki, powiedziałam „schnell”.
Niemiec jęknął: „O nein, Schwester” i wtedy momentalnie zrozumiałam, że ten bandyta przypuszczał, że
chcę go otruć. Wyjęłam ampułkę i pokazałam mu
z epitetem: „o du dummes Tier” (o ty głupie zwierzę).

Sanitariuszki na ulicy Moniuszki 9 (na zdjęciu od lewej: Elżbieta (Gabriela) Karska „Joasia” (ranna 7 IX na Nowym Świecie), szef sanitarny obszaru dr. Zofia Lejmbach „Róża” (ranna 7 IX w szpitalu przy ul. Chmielnej), Danuta Laskowska „Dorota”, nn „Małgorzata”, Halina Wojtczak-Fijałkowska „Halszka” (ranna 24 VIII w czasie ataku na Komendę Policji), Wanda Grochowska-Święcińska „Alicja”, dr. Danuta Staszewska
„Marta” (zginęła 7 IX w czasie akcji na Nowym Świecie), z boku idzie Melania Staniewicz-Wolska „Ewa-Samarytanka”, fot. Eugeniusz Lokajski „Brok”, sierpień 1944

Tacy to byli nasi zwycięzcy. […] (21 września) Powstanie dogorywało. Widzieliśmy wszyscy, że o żadnym
zwycięstwie, o żadnej pomocy nie ma mowy i po prostu oczekiwało się swego losu. Niemcy dobijali Czerniaków i coś się działo na Mokotowie, u nas znów było
znośnie mimo tego, że chłopcy bili się o każdy pokój
w domach na Chmielnej 7 i 9, które ciągle przechodziły z rąk do rąk, ale poza te domy ich nie puścili. To
samo na Widok. Zajęli Bachusa i dalej ani kroku. […]
(22 września) Wieczorem truła się Biała Basia. Znaleźliśmy ją nieprzytomną w pustym pokoju, a obok
fiolkę po luminalu… Udało się ją uratować… Znów
o jedną mniej. Jest już niezdolna do walki. […] (24
września) Po opatrunku, któryś z chłopców przyniósł
na talerzu prawdziwe usmażone mięso. Patrzyłyśmy
na to zdumione. „Proszę zjeść”, zachęcano nas, „przyrządzał nie byle mistrz, sam kucharz z Bodegi” (Bodega, przedwojenny nocny lokal w pasażu Italia przy
Nowym Świecie 23/25, urządzony nieco na wzór portugalskich tawern. Maria Ginter, pisarka i malarka,
powstaniec warszawski w Galopem na przełaj pisała,
że w czasie okupacji owa restauracja studentów SGH
w pasażu Italia jest od pewnego czasu główną meliną
konspiracyjną. Właścicielami i kelnerami są tu studenci, czynnie zorganizowani w pracy podziemnej.

Przychodzimy tam na kawę, a usługujący kelner podaje
instrukcje i zadania). Był to spaniel, który przybłąkał się
do nich. Psina dość długo dzieliła z nimi los. Dziś dostał odłamek, na podwórzu. Przyrządzono więc z niego
pieczeń. […] (27 września) Dziś przyszli kanałami
z Mokotowa nasi chłopcy, nędzni i bardzo przygnębieni… Mokotów padł… Na Pradze są już wojska radzieckie… Po południu zwariował Staszek Kujawski, był ranny w obie nogi, ciężki postrzał ud. […] (1 października)
Dziś i jutro, pomiędzy godz. 5 rano i 19-tą trwać będzie
zawieszenie broni. Ludność cywilna ma prawo wychodzić z miasta… Mimo układu o zaprzestaniu ognia, poszczególni Niemcy strzelają… Ludność nie dowierza
Niemcom, ociąga się z wyjściem… Kapitulacja jest już
koniecznością bezsporną. Będą tylko targi na jakich
warunkach… Wieczorem odprawa wewnętrzna. Wytyczne do ewakuacji rannych cywilów i ich segregacja.
[…] (3 października) Kapitulacja. Walka skończona.
Ostatnie strzały przebrzmiały wczoraj nad ranem…
Nasi jeńcy Niemcy, po południu, zgodnie z układem
zostali przekazani do swoich. Przyszedł po nich niemiecki podoficer w towarzystwie naszego oficera. Kazano mi dać im czapki i pasy, których nie miałam. Wiadomo, żeby nie wyglądali jak wracający jeńcy, przecież
powstańcy jeńców roztrzeliwali. Błogosławiłam swój
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Z kanału prosto do niewoli, koniec września 1944

porządek w depozytach. Ich dokumenty i zegarki, zawinięte w szmatkę przyniosłam w momencie przekazywania ich… Gorycz i upokorzenie klęski. Niemcy
żegnali nas jakoś po ludzku i serdecznie. Salutowali
i powiedzieli: „danke Frau Doktor, danke Schwester”.
Przejmujący ich Niemiec stał z wybałuszonymi oczami
i rozpylaczem, przygotowanym do strzału. […] (4 października) O godz. 7-ej rano ostatnia msza. Ksiądz po
raz ostatni obszedł sale, pobłogosławił chorych i pożegnał się z nimi. Odchodzi z żołnierzami do niewoli…
Wreszcie w całym tym bałaganie o 15-tej jestem gotowa z cywilami. Nakarmieni, obmyci i przyodziani jak
strach na wróble, ruszają Chmielną w kierunku zachodnim. Beata prowadzi ten pochód wymizerowanych widm, z pustymi rękawami po amputowanych
rękach, kuśtykających o dwóch kijach, z głowami
owiązanymi. Dwóch trzeba nieść… Po wyjściu rannych
cywili ze szpitala, zrobiło się trochę ciszej. Zaniedbanych chorych karmią poczciwe kucharki. […] (7 października) Po południu rozpoczęła się ewakuacja…
Przy drugim transporcie zjawił się jakiś oficer z KB
z dziewięcioma ludźmi, lekko rannymi i kazał im zajmować miejsca w sanitarkach. Zaprotestowałam

energicznie… najpierw wyjadą ciężko ranni. Na to poruszyła się lawina najokropniejszych wyzwisk i obelg…
Wszystko to odbywało się w obecności Niemców, którzy stali i słuchali, jak polski oficer ruga polską pielęgniarkę. Pochyliłam się nad noszami z rannymi, żeby
ukryć łzy obrazy i złości, które pociekły mi po twarzy.
„Siostro, niech siostra nie płacze, no siostro”, pocieszał mnie cichutko ranny chłopak. Odwróciłam się
gwałtownie i uciekłam do szpitala. A tymczasem ludzie oficera zajmowali miejsca w sanitarce. […] (8
października) Dochodzi godz. 15-ta, już tylko pięciu
rannych, z tego jeden siedzący i nas siedem. Zabierzemy się na jeden ostatni transport… Powynosiłyśmy
rannych na ulicę i siedzimy na skrzynce w oczekiwaniu na samochód. Szpital wygląda okropnie. Powybijane, nieme okna, rozgardiasz i brud opuszczonego
domu, rozwalona brama, przez którą widać wielki dół
śmietnika, obok cmentarz, samotny i opuszczony, na
chodniku pagórek wielkiej mogiły… Zapiski sanitariuszki Anny – Bronisławy Magdaleny Suszczyńskiej
-Ochman, nie mają szczęścia, cenzurowane, co prawda nagradzane, ale wydawane w znikomych nakładach,
nie były i nadal nie są wygodną lekturą, bohaterska

pielęgniarka w powstańczych biogramach w Muzeum
Powstania Warszawskiego posiada tylko lakoniczną
informację: Data urodzenia 1904-02-07; Data śmierci
1970-08-11; Stopień: pielęgniarka; Miejsce urodzenia: Kazań; Imiona rodziców: Bronisław, Stefania;
Pseudonimy: „Suzuki”, „Anna”; Oddział: „Bakcyl”
(Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) –
Szpital Polowy nr 2 w Hotelu „Terminus” ul. Chmielna
28; Dzielnica: Śródmieście Północ; Losy po Powstaniu: Niewola niemiecka, brak informacji o miejscach
pobytu; Numer jeniecki: 299647; Miejsce śmierci:
Gdańsk. Ani słowa o bodaj jednym z najbardziej
wstrząsająych dokumentów powstania. Dziś, kiedy historia udostępniła nam już wiele źródeł naszej klęski
w Powstaniu – Bronisława Ochman pisze we wstępie,
zresztą w 1961 usuniętym przez cenzora – pragnę gorąco, żeby nigdy w dziejach naszego Narodu nie powtórzyły się dni, w których dzięki naiwności polityków
Naród „samochcący” rujnuje drogie miasto i własnymi rękami układa do grobów swoje dzieci. I niestety,
własnymi rękami układa do grobów również swoich
bohaterów.
Hotel „Terminus”, jako jeden z pięciu (pozostałe to
„Sejmowy”, „Polonia”, „Bristol” i „Central”), przetrwa
zawieruchę wojenną.
Józef Para, urodzony w 1922 aktor i reżyser teatralny, w latach 1955-1958 grywał w Teatrze Polskim
w Warszawie i do stolicy przyjeżdżał na „gościnne”
występy, z braku przyjaznego miejsca tułał się po warszawskich hotelach. Po latach w książce Salony i kulisy wspomina: Przenosiny z hotelu do hotelu bardziej
upodabnialy mnie do „hotelokrążcy” niż aktora. Najpierw w hoteliku Terminus przy ul. Chmielnej (dziś już
nie istniejącym), gdzie obowiązywał dziwaczny przepis
o jednotygodniowym pobycie bez prawa przedłużania
na dalsze tygodnie; zarządzenie to jednak można było
obejść pod warunkiem, że zmieniało się pokój na inne
piętro. Wówczas tenże sam przepis tracił moc prawną, wynajmujący uznawany był za nowego gościa. Ta
meldunkowa paranoja zmuszała mnie do przenoszenia rzeczy co tydzień z pokoju do pokoju, aby recepcja była w zgodzie z wymogami Biura Meldunkowego
i czuwającego nad gośćmi pracownika Urzędu Bezpieczeństwa. Hotel zostanie wyburzony w 1974 roku.

< Pani Z. uprasza szlachetnego pana z pod Nowego Mińska, który oznajmił światu w piątkowym Kurjerze iż ofiarował rubli srebrem 2 na Instytut moralnie zaniedbanych dzieci, ażeby
objaśnić ją raczył, jakim sposobem zażądawszy i wziąwszyrubli
srebrem 2 za fotografie, które go kosztowały 30 kop., mógł kwotę
tą od siebię na cel dobroczynny ofiarować? Dla uzyskania prędszej odpowiedzi, składa kop. 30 na Szpita Obłąkanych Ś-go Jana
Bożego.
„Kurjer Warszawski” 1870

Na chwilę przysiądziemy pod dwu- Chmielna 29
dziestką dziewiątką, przed kamienicą należącą do Sommerów, początkowo Augusta, zegarmistrza warszawskiego, który po ciężkiej słabości zmarł
w 1858, później jego syna, Stefana. Jeszcze w 1853
mieścił się tu sklep korzeni i win oraz fabryczka
jedwabi i niewielka fabryczka mydła.
Tutaj w latach 1906-1914 spędzi swoje dzieciństwo przyszła pisarka, Irena Jurgielewiczowa: Przeżyję tam siedem lat – wspomina – To tam zakiełkuje
i rozwinie się wszystko, czy prawie wszystko, z czego
powstanie moja ludzka odrębność.

< Przez ulice Warszawy przeciągają gromadki pobożnych
pielgrzymów, opalonych od słońca i osypanych kurzem. Są to pątnicy z Jasnej Góry powracający.
„Kurjer Warszawski” czerwiec 1870

Pod trzydziestką, w dwupiętrowym Chmielna 30
domu z oficynami wybudowanym w 1861
– własności Marji Żurkowskiej, Jan Fryke, majster
bednarski, perswaduje Magdalenie Englisz, utrzymującej się z własnych funduszów: – Zaręczyny u izraelitów odbywają się w ten sposób, że narzeczony wręcza
oblubienicy pierścionek lub sztukę monety i wypowiada podobno pięcio wyrazową formułę. Otóż tym
sposobem podstępnie zaręczył się we wtorek jeden
młody izraelita z osiemnastoletnią mieszkanką ulicy Twardej. Przyszedłszy do domu piękności, podał
jej monetę dwudziestokopiejkową i szybko wymówił
zaklęcie. Gdy zaś zaręczona oprzytomniała, uderzyła w płacz i na te jej lamentacje poczęli się zbiegać
sąsiedzi, następnie ich znajomi i w końcu cała ulica
Twarda wydawała się prawdziwą doliną płaczu. Przysłuchujący się z uwagą wywodom majstra, Hersz Rosenthal, fabrykant kapeluszy, kręci z niedowierzaniem
głową: – I skąd pan czerpie taką wiedzę? – pyta, nie
czekając na odpowiedź, pośpiesznie rusza w kierunku
bramy.
Leon Kozłowski, czeladnik
ślusarski, właśnie się głowi
jak spędzi jutrzejszy wolny
czas. – I to jest twój problem?
– dziwi się Moszek Hoftman,
majster blacharski. – Na
placu Ujazdowskim zwykli
przemysłowcy przygotowali
już mnóstwo uciech dla oczu
i żołądków. Karuzele, huśtawki i młyny djabelskie, owe
skrzydła roskoszy dla kucharek i młodszych, stoją wyszykowane do pracy w pośrodku
Z albumu dawnych warszawskich typów ulicznych
rys. Józef Rapacki
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Typy warszawskie: sprzedający drób, rys. Jan Piotr Norblin, koniec XVIII w.

placu przeznaczonego na igrzyska, na granicach zaś
tego koła wesołości bieleją namioty pełne specjałów,
wody życia i bawara, napoju ziemskiej miłości. Są
tam także i tradycjonalne słupy uwieńczone trofeami
zwycięstwa i będzie wesoły pajazzo. Znajduje się tam
dziewiętnaście karuzeli, trzydzieści huśtawek, dwa
młyny djabelskie, jedna buda z loterją, tancbuda bez
przykrycia na wywyższeniu, dwa słupy, dziewiętnaście
szałasów z jadłem i napitkiem. Teatr mechaniczny Ludwika Żulickiego, w którym pan Podlasiński dyryguje
przedstawieniem gimnastycznym, a murzyn, głowa konia morskiego i wiatrak magiczny, zwabiają publikę.
Piękna Flora, magik Straus, teatr mechaniczny Juljana
Tarwicza, amfiteatr Zeidlitza, niegdyś ucznia i towarzysza nadpowietrznych wycieczek Berga aeronauty,
na koniec człowiek z czterema nogami, należący do
Kraützberga i konie do wynajęcia. Trzeba ci więcej? –
pyta retorycznie stojącego z otwartymi ustami Leona.
Pośrodku podwórka wpadamy na siedzących na
drewnianej skrzyni: Tomasza Lipskiego, czeladnika krawieckiego i Izaka Goldberga, który również doskonali
swoje umiejętności w szyciu i cerowaniu, przyjaźnią się
od dziecka. Zawsze rozradowany i skory do żartów Tomasz, teraz ze smutną miną trzyma w ręku urzędowy
papier, podobny ściska w dłoni Izak. Ty też dostałeś?–

pyta Tomasz. Izak niemo potakuje. – Z rozkazu Warszawskiego Ober-Policmajstra do Policji Wykonawczej – czyta na głos Tomasz – losowanie konskryptów,
należących do teraźniejszego poboru będzie się uskuteczniać dla stałych mieszkańców chrześcijan z cyrkułów Jerozolimskiego i Nowoświetskiego 26 stycznia.
Że też musiało paść na mnie! Izaak podnosi głowę
i mamrocze pod nosem: – Starozakonnych losować
będą dwa tygodnie wcześniej. Czas jakiś siedzą oparci
plecami, Tomasz spogląda na przyjaciela i pyta: – Wykup nie wchodzi w grę? Izak przeczy głową: – Osiemset – szepcze. – Czego osiemset? – pyta Tomasz. –
Tyle rubli trzeba, żeby wykup uskutecznić. Ja mam
siedemdziesiąt dwa – odpowiada Izaak. – To ty bogacz jesteś – śmieje się Tomasz i sięga za pazuchę
wyjmując kilka kartek zwiniętych w rulon. – Słuchaj
– rozwija papiery i czyta. – Instrukcja, z jakiemi słabościami i wadami ciała nie mają być wprowadzani
do urzędu rekruckiego ludzie na zaciąg do służby
wojskowej. Głupota, znana pod różnemi nazwiskami;
jako to: słabość rozumu, idiotyzm, wariacja, głupstwo,
obłąkanie, itd., to jest, kiedy człowiek, jak to mówią,
nie jest przy zdrowym rozumie, a przeto mówi i postępuje przeciwko rozsądkowi i ogólnemu porządkowi.
Głupota niekiedy przechodzi, a następnie znowu wraca; oddawcy więc mają pilnować, aby takich, których
głupota powracała dwukrotnie lub więcej razy, na rekrutów nie podawać pod odpowiedzialnością. Uwaga!
Obłęd, to jest, kiedy człowiek utracą rozum z pijaństwa, nie przeszkadza przyjęciu do służby, rozumie się
wszakże, że nie w czasie napadu tej słabości rekrut
ma być podawany do przyjęcia. Podnosi oczy znad
kartek i widząc otwarte usta przyjaciela mityguje się
i próbuje go uspokoić. – To nas zabezpieczy, wystarczy tylko mieć jedną z tych chorób. Lepiej słuchaj.
Bielma, powierzchowne, na jednem lub obu oczach,
wyraźnie, to jest białe, szare i wszelkie inne plamy lub
narosty, skutkiem których człowiek źle widzi, lub wcale nie widzi na jedno lub oba oczy. To raczej się nie
uda – mówi do siebie. –Wodna puchlina, kiedy człowiek, a szczególniej brzuch jego wyraźnie puchnie,
a przytem nogi obrzmiewają tak, że za naciśnieniem
palcem pozostaje niejaki czas dołek jakby na cieście.
Kiedy puchlina lub nabrzmiałość znajduje się tylko na
rękach lub nogach, a brzuch nie jest wzdęty, to takiego można podawać do decyzji urzędu rekruckiego.
Wywichnienie, lub złamanie kości wyraźne, przyczem ręka lub noga w jakimkolwiek stawie nie zgina
się lub nie wyprostowywa się, albo końce złamanej
kości niedobrze są zrośnięte i członek widocznie jest
krzywy. Wypadanie tylnej kiszki widoczne, to jest kiedy kiszka wisi z otworu stolcowego, albo czasami wychodzi po wypróżnieniu. Aby w tym ostatnim wypadku
nie pobłądzić, to jest gdy rekrut powiada, że kiszka,

czasami u niego wypada, a jej nie widać, potrzeba
przekonać się o tem przez wiarygodnych ludzi, ale nie
krewnych tego człowieka. Z tymi też będzie gorzej. Ale
posłuchaj teraz. Głuchota na oba uszy, to jest, kiedy
człowiek nie słyszy, i głuchoniemota, kiedy nie słyszy
i nie mówi. Tu należy strzec się, aby nie być oszukanym udaną głuchotą i niemotą; a przeto głuchy i głuchoniemy z urodzenia lub z dzieciństwa powinien być
znany ludziom, z którymi pędził życie, albo nawet społeczeństwu do którego należy; tacy ludzie nie mają
być podawani na rekrutów, w razach zaś podejrzenia
o udawanie głuchoty i niemoty, należy przedstawiać
ich urzędowi rekruckiemu dla wypróbowania, określonego w instrukcji lekarskiej. Garb z przodu lub
z tyłu, wyraźny, nieznacznie zgarbienie nie stanowiące
bezkształtności, nie przeszkadza przyjęciu rekruta.
Ruptura czyli kiła wyraźna, występująca na wierzch
w kształcie puchliny w pachwinach, worku jądrowym
lub na brzuchu. W razie podejrzenia, że puchlina jądra
zrobiona została sztucznie przez nadymanie powietrzem, taki może być podawany za rekruta. Tomasz,
widząc zażenowanie na twarzy przyjaciela, przerywa.
– W końcu nie musisz zaboleć na kiłę, mamy przecież
spory wybór. Wole, to jest kiedy na szyi koło krtani,
jest wielka puchlina, i szyja w tem miejscu wydaje się
znacznie grubszą. Kołtun (choroba znana w Polsce,
Białorusi i na Litwie) jeżeli skupienie włosów znaczne,
połączone jest z chudnieniem ciała i nie masz podejrzenia, że włosy sklejone umyślnie. Skręcenie stopy,
to jest wywrócenie stopy wewnątrz lub na zewnątrz
w takim stopniu, że czyni bezkształtność i człowiek
prosto chodzić nie może bez kulenia. Próchnienie kości i wszelkie widoczne psucie się kości od ran lub
blizn na tej części ciała, gdzie jest próchnienie. Narosły kościane i inne na stawach, widoczne przeszkadzające władaniu ręką lub nogą. Krzywa lub zwrócona na bok szyja. Jeżeli wada ta nastąpiła niedawno,
nie powinna przeszkadzać podaniu rekruta. Następujące kalectwa lub wady: pozbawienie wzroku lub ślepota na oba lub na jedno oko; brak nosa, to jest, gdy
go niema wcale lub połowy; brak języka; brak wielkiego palca, dwóch lub więcej palców u którejkolwiek ręki, lub brak wskaziciela u prawej ręki, także
brak jednego palca na każdej ręce i najmniej dwóch
palców na każdej nodze; brak członka męskiego, ale
mający część tego członka do oddawania uryny zwykłym sposobem, mogą być podawani na rekrutów.
Uwaga! Blizny i rany wszelkiego rodzaju (wyjąwszy ran
z odmrożenia, o których niżej), szczególnie zaś wynikłe z powierzchownej przyczyny, nie przeszkadzają
podawaniu ludzi do decyzji urzędów rekruckich. Brak
zębów, najwięcej dziesięciu, nie przeszkadza podawaniu rekruta, gdy ten jest zdrowej budowy ciała i pod
innemi względami zdatny jest do służby wojskowej.
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Typy warszawskie: tracze, rys. Jan Piotr Norblin, koniec XVIII w.

Odmrożenie rąk i nóg lub palców na rękach i nogach, albo pięty, skoro po odmrożeniu pozostały rany
chociażby małe. Uwaga! Z odmrożeniem policzków,
uszu, nosa, podbródka i innych części twarzy, pozwala
się nie tylko podawać, ale i przyjmować rekrutów do
służby, skoro rany zagoiły się, a szram nie przeszkadza
noszeniu kasku lub kaszkietu i nie stanowi wielkiej
szpetności. Wielka choroba, konwulsje lub ciężka
niemoc, to jest kiedy człowiek napozór zupełnie zdrowy i przy zdrowych zmysłach, nagle pada na ziemię
bez czucia lub pamięci; przyczem, ciało jego i członki
kurczą się, oddech ustaje, a z ust toczy się piana. Paraliż, kiedy człowiek nie może władać ręką lub nogą.
Skurczenie ręki lub nogi, widoczne, pochodzące
z głębokiego cięcia, porąbania lub innego widocznego
uszkodzenia żył. Zupełne skurczenie lub nieruchomość chociażby jednego palca na ręku, lub niezupełne wszystkich palców na jednej lub drugiej ręce; skurczenie dwóch palców, w tej liczbie wielkiego, lub
trzech innych palców na którejkolwiek nodze; a także
dwóch jakichkolwiek palców na każdej nodze. Zrośnięcie wielkiego palca z wskazującym i wskazującego ze średnim na którejkolwiek ręce. Ślepota kurza, to
jest, kiedy człowiek we dnie widzi dobrze, a wieczorem nie widzi, nie przeszkadza podawaniu rekruta.

Dla uniknienia wszelkich podstępów, należy ściśle
przestrzegać aby w wątpliwych i podejrzanych razach,
nie polegając na zapewnieniu rekrutów, żądać poświadczenia wiarygodnych ludzi o takich chorobach,
jak naprzykład: obłąkanie, wypadanie kiszki, głuchota,
niemota, wielka choroba, paraliż, skurczenie żył, trzęsienie głowy, rąk lub nóg itp., słowem, o wszystkich
takich symptomatach, jakie człowiek fałszywie lub
z prostoty podawać może. Uff! Skończyłem. Tomasz
spogląda na Izaka z triumfem. Przyjaciel patrzy na niego sceptycznie. – Rozumiem, że mam być obłąkany,
ślepy lub bez palców? – pyta. – Tylko, że wtedy będę
obłąkanym, ślepym i niedołężnym krawcem, a taki
krawiec nie dostanie żadnego obstalunku.
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< 1. Na główkach elegantek tutejszych pojawiły się nowej formy kapelusze, nazwane przez paryską wyrocznię mody: Frou-frou. Pięknym twarzyczkom w kapeluszach tych naturalnie jest
bardzo do twarzy. 2. Okrycia dla dam wymarzone na zbliżającą
się wiosnę przez paryskie modniarki, noszą nazwy: Romeo, Norma i Lecouyreur. Każda więc posiadaczka wartości okrycia, może
mieć swojego Romea. 3. Najmodniejsze teraz kołnierzyki damskie
noszą nazwę: „à la Medicis.” Koki zaś zmieniły swój dotychczasowy format, stały się bowiem szersze i więcej płaskie. 4. Panna
Eliza Hoffmann dysponentka magazynu francuskiego Adeli Hoffman,
powróciła z Paryża z zasobami nowości na tegoczesną porę.
„Kurjer Warszawski” 1870
Włóczęga warszawski, fot. W. Twardzicki, koniec XIX w.

Suchoty lub wychudłość, kiedy człowiek chudnie tak,
że jak to mówią, ma tylko kości i skórę; przytem mocno kaszle, lub ma krótki i trudny oddech i codzień
słabnie na siłach. Rozszczepienie warg czyli zajęcza
warga, kiedy warga jakby rozerżnięta jest na dwoje,
a przytem szczęką jakby ruzłupana na dwie części; gdy
sama tylo warga jest rozdwojona, a szczęka cała, jak
u innych ludzi, to nie przeszkadza podaniu rekruta.
Trzęsienie głowy, rąk lub nóg, nieudane a rzeczywiste,
po chorobie lub stłuczeniu, pochodzące od dawnego
czasu, poświadczone przez sześciu lub dziesięciu
świadków. Kulawość widoczna, to jest, gdy jedna
noga jest krótsza i człowiek prosto chodzić nie może
i zapada na którąkolwiek nogę. Szkorbut zastarzały,
kiedy człowiek ma zepsute, jakby zgniłe dziąsła, z których przy dotknięciu płynie krew, a z ust mocno cuchnie; na ciele, szczególnie na nogach ma sinawe plamy,
jakby od pobicia, a przytem rany. Uwaga! Samo cuchnienie z ust, a także zepsute dziąsła, tudzież rany lub
plamy na goleniach, szczególniej drobne, rzadkie,
czerwone, i w ogólności mało rozwinięty szkorbut, nie
przeszkadzają podaniu rekruta. Dychawica, wyraźna
lub widoczna, to jest kiedy człowiek z trudnością oddycha, często i mocno kaszle, wyrzuca flegmę ropową
lub ze krwią, a przytem widocznie traci siły. Uwaga!

Pod trzydziestką jedynką (znajduje się Chmielna 31
tutaj Kasa pożyczkowa Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, oddział dla chrześcijan)
Stefan Łapiński, właściciel domu, pokazując świeżo
nabyty zegarek Angelowi Lewekowi, farbiarzowi, podirytowany wymachuje nim w powietrzu: – Kupiłem
zegarek w sklepie dość renomowanej firmy tutejszej.
Zapłaciwszy należność i wziąwszy zegarek dokładnie
już obciągnięty, wstąpiłem do swojej znajomej, a pokazując nowonabyty czasomierz ona zdziwiła się niepomału zobaczywszy za wyjęciem zegarka z pudełka,
że wskazówki stanęły właśnie na godzinie w której
zegarek odebrałem. Powracam więc pospiesznie do
sklepu i dowiaduję się tam, iż sprężyna skutkiem czterostopniowego mrozu, nieprzyzwyczajona do zimna,
pękła. Stąd oczywiście wyciągam wniosek, że kupując obecnie zegarki, trzeba się zawsze pytać, ile stopni
zimna wytrzymuje sprężyna, a wychodząc z takimi zegarkami na ulicę, należy wprzód starannie temperaturę wymierzyć, a w najgorszym razie, jeżeli zimno jest
wielkie, sprawić zegarkom… respiratory!
Bracia Karol i Stanisław Hajnrich, czeladnicy zduńscy, 14 listopada byli na „wyzwolinach u zdunów”. Teraz stoją na przeciwko Fryderyka Reszke, pończosznika, i wspominają przeszłą imprezę. – Na salę gospody
ubraną w godła cechowe wpadli czeladnicy – opowia-

da Karol – prowadząc towarzysza ubranego w bluzę
z torbą na ramionach, w której były talary ulepione
z gliny. Inny towarzysz z włosami rozrzuconymi na
oczy pytał ojca gospody, ile chce talarów za wyzwoliny,
a gdy ten nie umiał odpowiedzieć, poddano mu myśl
żądania 100 talarów. Pierwszy więc wysypał na podłogę gliniane talary, które wyzwoleniec zbierał, kładł
na bufet obwarowany w wódkę i bawar, a za każdem
pochyleniem się dostawał batogiem. Ilu było wyzwoleńców, tyle osobnych oddziałów i tyleż podobnych
scen. Po skończeniu tego rycerskiego pasowania, ofiary obite wprowadzone zostały do osobnego pokoju,
gdzie jeden z czeladzi przebrany za cyrulika wydobył
z torebki kawał twardej kredy i wyzwoleńca drapiąc
do krwi brodę mu bielił, poczem drewnianą brzytwą
golił nielitościwie. Na zakończenie wyzwoleniec otrzymał cybuch we wstążki ubrany a majstrowie, u których wyzwoleńcy wyterminowali, fundowali antałkami
bawara i gorzałę butlami. Pan Fryderyk, przecierając
lewe oko, mówi: – To mieliście panowie mnóstwo
frajdy. Stanisław sceptycznie kiwa głową: – Prawda,
uciechy co niemiara, ale następnego dnia strach było
na oczy patrzeć.
Obok wzburzony Szymon Cukier, szynkarz, wymachuje w powietrzu rękoma. – I czego się pan, panie
Szymonie, tak wzburza? – pyta go Mosiek Dutlinger,
subiekt handlowy. – To nie tylko o nerwy chodzi, tylko życie. W dniu onegdajszym, w cyrkule Bielańskim,
zamieszkali w domu na Nalewkach, moi przyjaciele,
handlarz Fiszer Tauchel z żoną, córką i drugim handlarzem Kiwą Anzensztajnem, w skutku zawczesnego
zatkania pieca, napalonego węglem kamiennym, zagorzeli; rządca domu tego, Szlama Lajzer Aszenmil,
usłyszawszy o godzinie trzeciej w nocy jęk, sprowadził
dwóch felczerów, przy pomocy których, zagorzałych
przyprowadzono do życia, ale na szczęście obecnie
żadne nie zagraża im niebezpieczeństwo. Mosiek zdumiony wpatruje się w Szymona: – To gdzie jest problem? Przecież wszyscy żyją! Szymon Cukier patrzy
nieprzytomnie: – Ale co to będzie za życie, gdy śmierć
się wcześniej o nie zachaczy. Ja się martwię, że oni
nigdy nie wrócą w poprzedniejszy stan. Ja się o nich
martwię – mówi, pochylając głowę.
Ludwik Filipczyk, mistrz kołodziejski, słucha swojego rozentuzjazmowanego syna, Władysława, czeladnika kołodziejskiego: – Ojciec, żebyś to widział. Połykanie szpady i bagneta obyło się wczoraj sumiennie
według zapowiedzianego programatu. Gardło pana
Straussa i jego przewód pokarmowy wywiązały się
rzetelnie z zapowiedni, chociaż nie mogę powiedzieć,
żeby szczególniej przy pakowaniu do gardła bagneta
osadzonego na ciężkim karabinie, widok był bardzo
nęcący. Pan Strauss jest przytem dobrze wyrobionym
brzuchomówcą i zręcznym ekwilibrystą, z trudnością

jednak wszystkie te sztuki, już z samej natury swojej
jednostajne, zdołają cały wieczór zapełnić. Widocznie
przytem człek to siły herkulesowej, czemu nie można
się dziwić, jeśli co wieczór połyka żelazo i to w dozach wcale niehomeopatycznych. Pan Ludwik otwartą
dłonią lekko trąca syna: – Żebyś i ty, tak jak ten pan
Strauss, z podobną ochotą przykładał się do roboty.
Właściciel dorożki, Antoni Sokołowski, nerwowo
spogląda dookoła, wreszcie zatrzymuje wzrok na stojących nieopodal Auguście Krohnie, stolarzu i Wiktorze
Potockim, utrzymującym się z własnych funduszów. –
Wiecie panowie, że Warszawa należy do najruchliwszych miast Europy – mówi. – Takie jest przynajmniej
ogólne zdanie wszystkich osób ją zwiedzających. O ruchliwości tej przekonywamy się i my sami naocznie,
przechodząc w każdej chwili po bruku miejskim. Przy
takiej jednak ilości powozów we wszystkich kierunkach
krążących, czy to prywatnych czy publicznych, większą
ich liczbę spotykamy źle uekwipowanych, licho utrzymanych, a największą, gorzej jeszcze powożonych.
Dlaczego? Po prostu brak nam zupełnie wykwalifikowanych stangretów. Pierwszy lepszy przybysz ze wsi
lub miasta, powiada sobie: pójdę na stangreta i idzie
jako taki szukać odpowiedniego obowiązku. Stąd też
to złe, dla zaradzenia któremu, większe miasta mają

– Czy Pani czytała ten prześliczny romans pod tytułem „Monte Jezu”?
– To zapewne Pan chciałeś powiedzieć Monte-Christo?
– Wszystko jedno.
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zwykle u siebie szkoły stangretów, po ukończeniu
których, woźnica po siada pewne kwalifikacje, dające
gwarancję przyjmującym go, iż z obowiązków przyjętych potrafi właściwie się wywiązać. Gdybyśmy w tym
razie chcieli pójść za przykładem np. Wiednia, łatwoby nam było pod przewodnictwem którego z pp. bereiterów otworzyć taki kurs praktyczny dla woźniców,
gdzieby ci ostatni nauczywszy się powożenia, oraz
odpowiedniego obchodzenia się z końmi i uprzężą,
mogli nawet ze swej strony stawić słuszne warunki
lepszego wynagrodzenia. Szkoła więc taka w przyszłości przyniosłaby pożytek obu stronom, dając jednej
rękojmię uzdatnienia, drugiej zapewnienie przyzwoitego wynagrodzenia. Przysłuchujący się panu Antoniemu, Jan Staszkiewicz, naczelnik policji, potakuje ze
zrozumieniem głową i wywód Sokołowskiego kwituje
krótko słowem „Racja”.
Karol Zygenhirte, majster szewski, który lubuje się
w opowiadaniu dowcipów, trzymając Fryderyka Drachejma, handlującego płócienikami, za guzik dwurzędowej marynarki w szarą pepitkę, opowiada jeden
ze swoich nieśmiertelnych kawałów: – Mówisz więc
pani, żeś żyła z oskarżonym przez lat kilka. Chcesz
pani zapewne przez to powiedzieć, żeś pani zamężna
od lat ośmiu. — Tak panie sędzio. — Czy masz pani dowód małżeństwa? — Z przeproszeniem pana sędziego, mam ich trzy. — Trzy! Co pani przez to rozumiesz?
— Tak panie sędzio, trzy: dwie dziewczyny i chłopca
– i klepiąc się w uda zaśmiewa się serdecznie.
W kącie podwórka Wojciech Gawęda, emeryt,
przekonuje Augustę Kołodziejowską, nauczycielkę, do
swojej teorii poprawy miejskiego oświetlenia. W porze wieczornej – mówi tubalnym głosem – w wielu
domach zjawiają się latarnie rozmaitych kształtów,
rozmiarów i barw. Światła te służyć mają jako znaki
dla sklepów z widokami: lekarzy, bawarji, akuszerek,
restauracji i mnóstwa rodzajów zakładów. Czy ta bezładna mieszanina światełek, nieraz bardzo wątpliwej
barwy i siły, może w czem kogo z interesowanych

Chłopak: Kupcowa ma dobre śledzie?
Żydówka: Pocztowe, holenderskie.
Chłopak: To ja nie kupię, bom ani pocztylion, ani holender.
Żydówka: Tylko łobuz warszawski.

oświecić, wątpię bardzo.
Uczynić sklep albo jakikolwiek wogóle zakład, o ile
można, widocznym, jest zadaniem każdego przedsiębiorcy dobrze rozumiejącego swój
interes. W dzień znaki, wystawy, olbrzymie szyby, napisy
na chodniku itp., wieczorem
światła tylko mogą uwagę
zwabiać
przechodniów.
Idzie oto, czyby nie dał się
zaprowadzić na tym polu
porządek, mianowicie
za pomocą przypisania
pewnych barw latarń
jako znaków pewnych
tylko zakładów, lub
mieszkań osób, których
natychmiastowa w nocy
potrzeba nieraz jest
Zapalacz latarni
niezbędną. Niechby na
przykład latarnie niebieskie
oznaczały mieszkania, czerwone lekarzy i felczerów,
zielone akuszerek itp. Jadalnie, bawarje, restauracje,
zakłady przemysłowe, handlowe i inne miałyby do wyboru wymianę siły światła i mnóstwo urządzeń, któreby
mogły zwracać na siebie uwagę publiczności. Dziś idąc
ulicą wieczorem widzimy latarnie na domach, ale te
w niczym nas nie są w stanie objaśnić, są zatem bezużyteczne. Z tego też powodu – kończy pan Wojciech
– zwracam uwagę, czy proponowane przeze mnie
ulepszenie nie rozwiązałoby dotychczasowych niedogodności. Pani Augusta kiwa ze zrozumieniem głową,
ale wyraźnie widać, że na temat oświetlenia nie ma wyrobionego zdania.
Od 1872 pod trzydziestką jedynką mieścić się będzi hotel „Royal”, zbudowany według projektu Marcelego Plebińskiego, istniał będzie do 1944. W roku
1917 miał 73 pokoje, w 1902 przebywał tu Stanisław Przybyszewski. Jak dotąd urządzenie się Przybyszewskiego w Warszawie było niżej wszelkiej krytyki
– wspominał na łamach „Wiadomości Literackich”
Stanisław Helsztyński. Mieszkał przy ul. Chmielnej
w hotelu Royal. Lokal jego był swego rodzaju zajazdem. Wchodził do niego kto chciał, jadł, pił, zamawiał
papierosy, cygara, zakąski, wedle własnego widzimisię, Przybyszewski płacił. Na scenie trzymało się wtedy od dłuższego czasu „Złote runo”, lecz na regulowanie słonych rachunków hotelowych nie starczyłoby
złoto żadnej sztuki. O każdej porze dnia i późną nocą
garsonierę zapełniał tłum ludzi, dym w niej panował
taki, że osoby trudno było jedną od drugiej odróżnić,
kelnerzy mieli w niej zajęcia jak w restauracji…

< HOTEL „ROYAL” w Warszawie, ul. Chmielna Nr 3I. trzy min.
drogi od dworca kolei Wiedeńskiej. Kompletnie odświeżony, oświetlony elektrycznością. Winda, wanny, pryśnice, ogrzewanie centralne. Cena od rbl. 1 do 4, włącznie ze światłem i ogrzewaniem. Przyczem poleca się z komfortem urządzony salon z sypialnią.
„Ziarno” 1904

Podczas okupacji hotel będzie przejściowym etapem dla Żydów z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych wywożonych do Treblinki. W styczniu 1943
zostanie zainicjowana przez gestapo akcja «Hotel Polski» w celu ujawnienia ukrywających się w Warszawie
po «stronie aryjskiej» Żydów. Ustnie rozpowszechniano pogłoski, że w Hotelu Royal na Chmielnej, a potem w Hotelu Polskim na Długiej, Niemcy pozwalają
na załatwianie paszportów zagranicznych na legalny
wyjazd za granicę tym, którzy się zgłoszą w określonym terminie. Zgłosiło się około 2000 ludzi znękanych
ukrywaniem się, lub nie chcących narażać tych, którzy
ich ratowali. Pierwszy transport istotnie dotarł do Vittel. Późniejsze transporty zostały skierowane do obozów koncentracyjnych (Maria Turlejska Te pokolenia
żałobami czarne).

< W dniu dzisiejszym o godzinie 10-tej zrana, odbyło
się poświęcenie sklepu Nr. 4 Stowarzyszenia Spożywczego „Merkury, nowo-otworzonego przy ulicy Marszałkowskiej obok Chmielnej w domu W. Kaszowskiego pod Nr. 1383 (nowy 45). Poświęcenia
dopełnił wikarjusz parafji Wszystkich Świętych ksiądz Dąbrowski
wobec Prezesa Stowarzyszenia, Członków Rady nadzorczej i Kommisji rewizyjnej oraz osób zaproszonych. Nowo otworzony sklep
odznacza się bardzo praktycznym urządzeniem i obszernością,
oprócz bowiem samego sklepu, są jeszcze 2 pokoje, z których
jeden tak wielki jak sklep i 2 pokoje w suterenach, do których
wejście prowadzi wprost ze sklepu. Obowiązki sklepowej powierzono p. Baczyńskiej Karolinie, a pomocnicy sklepowej p. Zaleskiej Marji. Nadzorcą sklepu będzie p. Wiślicki Józef. Otwarcie
w krótkim przeciągu czasu czterech sklepów dowodzi rozwoju Stowarzyszenia, zdaje się nam tylko, że nowo otworzony sklep jest
cokolwiek za bliskim najpierwszego sklepu Stowarzyszenia przy
ulicy Nowy Świat wprost Chmielnej.
„Kurjer Warszawski” 27 lipca 1870

Pod trzydziestką dwójką Enoch Fürstenberg, właściciel domu i składu wód,
przeklinając pod nosem, przechadza się po podwórku
i przystaje przed Ignacym Wawrzonkowskim, rzeźnikiem: – Szczury, plaga szczurów – mówi. – Też miałem ten problem – odpowiada spokojnie pan Ignacy
– i nie sobie pan wyobrazi, że wytępienie szczurów
i myszy najbardziej zagnieżdżonych za pomocą pastylków morskich stało się możliwe. Liczne rekomendacje
i ich rozpowszechnienie przekonały mnie o ich praktyczności. Pastylki te, tyle okazały doskonałości swej,
że szczury z nadzwyczajną chciwością żrą je i pada-
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– Zdaje mi się, że już miałem szczęście gdzieś panią widzieć?
– Być może, bo ja często tam bywam!

ją nieomylnie. Dostać je można w Składzie Papieru
Moellera, wprost Hotelu Polskiego przy ulicy Długiej,
w Składzie Szkła i Lamp Oskara Kotschedoffa dawniej
Wiedmanna, przy ulicy Podwal numer 482 w domu
Mrozowskiego i w Składzie Zapałek Böhra wprost
Hotelu Rzymskiego. Cena słoika nawet przyzwoita:
kopiejek pięćdziesiąt.
Lejb Garfunkiel, handlarz, gładząc brodę, zwraca
się do Moszka Kartusia, również handlarza i mówi monotonnym, bez śladu emocji, głosem: – Ta sprawa mię
zawsze zajmowała. Dopiero niedawno natrafiłem na
konkreta. Ogólna liczba ludności izraelskiej w naszem
mieście w roku bieżącym wynosi głów 86,672 [Warszawa liczyła w 1870 około 250 tys. mieszkańców – red.].
Ludność ta dzieli się na stałą i niestałą. Ludności stałej
jest mężczyzn 33,013, kobiet 36,528, razem 69,541.
Niestałej zaś jest mężczyzn 8,274, kobiet 8,857, razem
86,672. Od czasu zniesienia opłaty biletowego, to jest
od roku 1863, ludność starozakonna w Warszawie,
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Na Nalewkach 19, pocz. XX w.

przez przeniesienie się z gubernji zachodnich pojedynczych osób i całych rodzin, powiększoną została
o dwadzieścia tysięcy indywiduów [opłaty biletowe
pojawiły się w celu powstrzymania napływu Żydów
do Warszawy, zwłaszcza tych ubogich, a także ustanowienia nad nimi kontroli, i były pobierane od Żydów
krajowych nie zapisanych do ksiąg stałej ludności stolicy. „Biletowe” było oddawane w dzierżawę kupcom
i bankierom żydowskim, co uwalniało władze miejskie
od utrzymywania ogromnej rzeszy urzędników i tak
całkowicie bezradnych wobec aktywności i przedsiębiorczości ludności żydowskiej, która unikała wpisów
jak ognia, sami Żydzi, bardziej zorientowani w swojej społeczności skuteczniej egzekwowali opłaty. Dochody z tej opłaty musiały być znaczne, wprawdzie
w 1784 r. (po rugach Żydów z Warszawy) wynosiły zaledwie 6 tys. zł, ale już w 1787 r. — 83,2 tys. zł 8. Gdy
w czasie Sejmu Czteroletniego dochód z biletowego
podwoił się, magistrat podjął wysiłki celem przejęcia
wpływów dla skarbu miasta. Wszystkie zarządzenia,
kontrole i opłaty nie powstrzymały napływu Żydów do
stolicy. Wbrew zakazom przybywały tu, często nielegalnie bez opłaty, różne kategorie rzemieślników, wy-

robników, handlarzy, w poszukiwaniu pracy i zarobku.
Narażeni na kary pieniężne, nieraz chłosty i konfiskaty
całego „mienia”, wypędzani z miasta, wracali niekiedy
pod zmienionym nazwiskiem1. [W 1821 car Aleksander I wydał dekret zezwalający Żydom warszawskim
na budowanie własnych domów w wydzielonym rewirze i uzyskiwanie wpisów do ksiąg stałej ludności
miasta, ci którzy deklarowali zamiar budowy własnego domu, zostali zwolnieni z opłaty „biletowego” –
red.]. W roku zeszłym – kontynuuje pan Lejb – było
w gminie urodzeń dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć, małżeństw trzysta siedemdziesiąt dwa, zejść
trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć. Rozwodów
zapisano w kontroli w tymże roku sto dziesięć. Na
rzeczonym wszakże wykazie polegać nie można, gdyż
większa część małżonków pragnących się rozwieść,
udaje się do duchownych na Pradze lub do rabinów
zamieszkałych w okolicznych miasteczkach. Można więc wykazaną liczbę w dwójnasób przyjąć. Pan
Moszek nie pozostaje dłużny swojemu przyjacielowi:
– Duchownych wyznania rzymsko-katolickiego Warszawa z Pragą liczy dziewięćset dziewiędziesiąt dziewięć osób – szacuje – mniszek sto dziewięćdziesiąt
trzy, duchownych prawosławnych dwudziestu dwóch,
ewangelickich sześciu, rabinów dwudziestu trzech.
Mijająca ich Maryjanna Górska, służąca, przebąkuje
pod nosem: – A ci zawsze muszą o pieniądzach.
Florjan Cieślewski, prowadzący zajazd, na pytanie
Antoniny i Pawła Ciechomskich, utrzymujących się
z handlu wiktuałami, czy uraczy ich w swoim lokalu Warszawa, typ staromiejskiej ulicy, pocz. XX w.
czymś specjalnym, nieskromnie odpowiada: – Czego go, karmelki w najlepszych gatunkach, torty, kremy,
tylko dusza i głodny brzuch zapragnie. Astrachańskie piramidy, ciasta i baby. Pani Antonina otwiera szeroko
śledzie holenderskie, sery śmietankowe od Stanisława oczy i krzyczy: – Dość!!! A czy nie można by po prostu
Riedela, kupione przy rogu ulic Mazowieckiej i Świę- skosztować naszych warszawskich flaków?!
tokrzyskiej, świeże ostrygi Holsztyńskie z Flensburga
Maryja Silberberg, służąca, trzyma za nadgarstek
od Bouqueta, dostarczone ze składu win i delikate- swoją przyjaciółkę, Chawę Grossman, pomoc domosów w gmachu Teatralnym, homary czyli raki świe- wą, i mówi ściszonym głosem: – …Szmul Litensztejn,
że w puszkach, doskonałe z majonezem i sałatą oraz …ze Wspólnej, ten twój dekarz, …pracując na dachu
z gotową przyprawą Lobster Cream, pikle angielskie drewnianego zabudowania, przez nieostrożność,
oraz wiele gatunków Soy i Ser Chester ze składu Anto- spadł na ziemię i złamał sobie rękę prawą. Odesłano
niego Stępkowskiego, z Nowo-Senatorskiej, w domu go natychmiast do szpitala starozakonnych. Chawa
Wielmożnego Boka, z głównego składu Szyrokowa ze współczuciem spogląda na przyjaciółkę: – To się
mam świeży ziarnisty kawior Astrachański, może z nim jakiś czas nie zobaczysz.
być też mało solony lub prasowany, łosoś wędzony,
Wojciech Jański, felczer, pochyla się nad Aleksanminogi rygskie, sardele marynowane w słojach zwa- drem Głogowskim, subjektem felczerskim: – Widzisz,
ne kilkami, śledzie pocztowe w baryłkach, stokfisze Olku, starość z rozkoszą patrzy na czerstwość, żywość
norweskie, sielawy augustowskie, sardynki wędzone i wesołość młodego pokolenia i malowniczo, a nader
z Bałtyku, smaczne zupy na bulionie wołyńskim w róż- właściwie, zowiemy każdy taki widok obrazem trynych gatunkach lub ekstrakcie Liebiga, do mięs doda- skającego życia. Ale powyższe przymioty czy też dary
ję gorczycy sareptskiej, na zimno salami moskiewskie, prawdziwie zadziwiają nas w ludziach późniejszego,
marmolady lub konfitury kijowskie, popić można por- bardzo późnego niekiedy już wieku. Będąc starem nie
terem ściąganym w ćwierć butelkach w wyborowych przestać być młodzieńcem: zadanie to prawie równe
gatunkach, a na deser z cukierni Antoniego Coraya, tej odkryciu kamienia filozoficznego, a jednak są natuna Niecałej numer 11, niedochodząc Ogrodu Saskie- ry tak szczęśliwie uposażone, że umiały je rozwiązać
1.

Warszawa, typ staromiejskiej ulicy, pocz. XX w.

Jerzy Kowecki, Hanna Szwankowska, Andrzej Zahorski Warszawa XVIII wieku, t. III, PWN 1975

113

114

w istotnych niezaprzeczonych faktach. Z natury jestem
awanturniczym samotnikiem i dla przechadzki, zapędziłem się, nie na Nowy Świat, ale na linię drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, daleko po za miasto.
W wycieczce swojej, zatrzymałem się przy jednym
z domków dróżniczych dla pożegnania zachodzącego czy też zaszłego już słońca i spostrzegłem starca
miłej bardzo powierzchowności, czerstwo i zdrowo
wyglądającego, z odsłoniętą szyją i żywem pałającem okiem. Widać, że w porze zimowej i jeszcze pod
Warszawą, krajobraz nie dawał wielkiego tematu do
„cichej” rozmowy, ale wszedłem w głośny dyskurs ze
starcem. Dowiedziałem się od niego, że mam do czynienia z oficjalistą drogi, który zostaje w służbie już
od roku 1845, to jest od założenia kolei i pełni ją bez
przerwy. Na zapytanie: ile ma lat?, starzec odpowiedział: „siedmdziesiąt pięć, panie” i wymówiwszy to,
podskoczył w górę na pół łokcia i dał hołupca, któregoby nawet pan Zuberbier na wykładowych lekcjach
mazura, zganić by nie był w stanie. Tak nagle zaimprowizowany balet, jak gdyby na szyderstwo Terpsychorze, sprawił mi wielką przyjemność. Starzec opowiedział mi później codzienne swe zajęcia. W tem co
mówił znać było przytomność i swobodę myśli. Jest to
zupełnie młody jeszcze człowiek, późno ożeniwszy się
ma dopiero wnuków, ale wkrótce i prawnuków mieć
będzie. Ciągła praca, spokój i umiarkowanie zapewniły mu już długie życie, zapewnią zdrowiu jego długą
jeszcze trwałość. Starzec nie był wcale atletą, owszem

budowa jego raczej wątła niż silna. Widać, że machina ludzka nie potrzebuje być koniecznie zbudowaną
na siłę sześćdziesięciu koni parowych, aby poruszać
ciężar życia. Ważniejszą jest dla niej harmonia niż siła.
Subjekt zniecierpliwiony kręci głową: – Ale ja stary nie
jestem i jeszcze długo nim nie będę, a harmonia może
i ważna, ale wiem jedno, bez siły to nawet i kroku nie
zrobię.
Jan Hempel, technik, znany w kamienicy modniś,
ma przewieszone przez rękę dwa rubinowe krawaty.
– Nowy nabytek? – pyta się go Franciszek Świderski, subjekt felczerski. – Krawaty francuskie – chwali się Hempel – można je kupić w różnych kolorach
i fasonach, jako też kołnierzyki i mankiety francuskie
w znacznym doborze, nabyłem je w Magazynie Perfumerji na Senatorskiej, ale – uważnie przypatruje się
Franciszkowi – ciebie na pewno na nie nie stać.
Konstanty Musiałowicz, utrzymujący się z kantoru
stręczeń, trzyma w ręku gazetę i czyta na głos: – Ważne zawiadomienie. Kantor Stręczeń Służących Wojciecha Lukasa, dotąd istniejący pod numerem 396 przy
ulicy Krakowskie Przedmieście, przeniesiony został na
drugą stronę pod numer 417 (19 nowy), na też ulicę
wprost kościoła Świętego Józefa Oblubieńca N.M.P.,
gdzie Zakład Fryzjerski Pana Cieślikowskiego, zawiadamia Jaśnie Wielmożnych Panów, że jak dawniej tak
i terez rekomenduje wszelkiego rodzaju służących tylko ze świadectwami dobremi tak w Warszawie jako
też i na prowincję. W tymże kantorze są do ulokowania Oficjaliści prywatni, oraz Gospodynie, Panny Służące, Bony, Niemki i Sklepowe do różnych zakładów
z kaucjami lub bez – kończy, podnosi oczy do góry
i patrzy w niebo. – Boże, i na co mi ta konkurencja!

< Stancja dla Uczniów
Rodowita Francuzka, mająca upoważnienie Władzy Szkolnej,
może przyjąć kilku Uczniów na stół i stancję, zapewniając im
rodzicielską opiekę, konwersację po francusku bezpłatnie, korepetycje i na żądanie fortepian. Wiadomość przy ulicy Chmielnej
Nr 33, na 2-m piętrze od frontu, mieszkania Nr 10 u Podbielskiej.
Tamże można się dowiedzieó o Młodym Człowieku, życzącym udzielać korepetycje przedmiotów klasycznych i języka francuskiego.
„Kurjer Warszawski” 1870

Służąca warszawska
– Ja bym taką córkę oddała do służby.
– Kiedy dziewczyna próżniak, nic robić nie chce.
– Właśnie jak ulał na służącą warszawską. Nie będzie gorszą od innych.

Pod trzydziestką trójką znajduje się Chmielna 33
fabryka wód mineralnych właściciela kamienicy, Leonarda Ziemińskiego, widzimy go na podwórzu, kiedy zwraca się do Alfonsa Kiełczewskiego,
dozorcy administracyjnego, z pytaniem czy wszystko
w porządku. – Nie mam na co narzekać – odpowiada
pan Alfons – ale przy okazji muszę się z panem podzielić co mnie w ostatnim czasie wzburzyło. Byłem
niedawno na Powązkach i w dzień zaduszny, kiedy
tłumy pobożnych ustąpiły z cmentarza powązkowskie-

KANTOR STRĘCZEŃ SŁUŻĄCYCH
Kantor stręczeń służących, zwykle
Lokaj wybiega.
mieści się w ulicy bocznej, wąskiej,
– W czepku cię matka poropomiędzy dwoma szynkami lub pod
dziła. Masz służbę! Chodź! tylko
bokiem jakiej Bawarji. Naczelnik owego
mi nic nie gadaj, a już przecie nie
kantoru, odznacza się naprzód potężpatrz z podełba. Wielcy państwo
nym czerwonym nosem, a potem giętlubią widzieć wokoło siebie wesokością krzyża, dla żądających sługi, jest
łe twarze.
najpokorniejszym, najniższym sługą, dla
W wytwornym salonie, pani
sług zaś panem surowym, nieugiętym
niedbale oparta na szeslągu
i niesłychanie skrupulatnym.
trzyma książkę, w fotelu buja
Wchodzi służąca.
pan hrabia, przy drzwiach zgię– Czego potrzebujesz? – pyta pan
ty w kabłąk chyli się KantorzyKantorzysta.
sta, dziewczyna drżąca bojaźli– Służby.
wie trzyma się ściany.
– Masz dowody?
– Jaśnie pani ma perłę nie słu– Mam, proszę łaski pana, pasport.
gę. Prać, prasować, rurkować,
– Aha, to ze wsi. No i cóż ty umiesz
czesać koki i loki, drobne robótPani i służąca (szkice i typy warszawskie Franciszka Kostrzewskiego)
gułaju! [gułaj: daw. niezdara, gamoń –
ki siatkowe, hafty, a na kuchni
– Cóż, Marysiu, byłaś wczoraj na maskaradzie?
– A jakże, proszę pani.
red.]
zna się jak kucharz.
– I dobrze się bawiłaś?
Dziewczyna mnie fartuch w rękach
– Gdzieżeś to była moja ko– O, cudnie, aż do piątej… i nikt mnie poznał.
i rumieni się.
chana? – mówi Pani.
– Musiałaś być doskonale przebraną.
– Rozumiem, mówi Kantorzysta.
– Na Litwie w znacznych do– Gdzie tam! Byłam bez maszki… tak jak zawdy w niedzielę…
Próżniaki! Niechce się wam żąć, kosić,
brach, mówi szybko rajfur.
młócić, więc do Warszawy na lekki chleb.
Tu następuje wyliczenie bogactw państwa, znakomite ich
Dziewczyna obrażona ma zamiar uciekać.
stosunki, wielkość imienia.
– No, no! Zaraz. Może się da zrobić. Widzisz, ja jestem sługą
– Jakaż pensja!
publiczności, żyję z łaskawych względów, uczciwość, moja ko– O Jasna Pani wie dobrze, 15 talarów.
chana, najdroższy skarb człowieka.
– Za drogo.
Podnosi się z krzesła, bierze księgę i pióro.
– Jak to, Jaśnie Wielmożna Pani, do wszystkiego pokojów– Zapisz się! Masz na wpis. Co?
ka, młodsza, garderobiana, szwaczka, modystka. Powiadam,
– A dużo.
Jaśnie Wielmożnej Pani, brylant nie sługa, a jakie serce. Bo to
– Złoty, jeden złoty, gdzie indziej żądaliby rubla. Nic nie sierotka, przylepka, będziesz Jaśnie Wielmożna Pani miała, nie
umiesz, nie znasz miasta, jesteś ze wsi, bez książki służbowej. przymierzając, ot, jak ten maluchny pinczerek wierna! NiechNo, dawaj.
no się to tylko rozejrzy w wielkim mieście, strój wieśniaczy
Dziewczyna z węzełka dobywa kilka rubli.
na dziewczynie, jak łuska na orzechu, szorstkie, niepokaźne,
– Pięknie! Pięknie! Oszczędność moje dziecko przede wszyst- wyłuskaj go, caceczko!
kim. Masz rubelki, więc nie siedziałaś z założonymi rękami. DoPani uśmiechnęła się, mąż buchnął dymem cygara.
brze! Nie potrzeba wpisu! Zrobię wszystko darmo, lubię praco– Jakże uważasz? – rzecze.
wite dziewczyny. Podnieś głowę! No! no! nie jesteś brzydka.
– Nic nie wiem, nie moja rzecz, nie mój wydział. Zdaję mi
Jak zdejmiesz z siebie tę grubą sukmanę, a przywdziejesz białą się....
spódniczkę, gorsecik wzorzysty, piękne czarne włosy splecione
– O Jasny Pan wkrótce pozna nieocenione przymioty dzieww dwa warkocze rozpuścisz na plecach, znajdziesz służbę, da- czyny. Nó! nie stój tak, rzuć się Państwu do nóg. Złote Pańlibóg znajdziesz służbę. Zdrowe rumieńce, zdrowe rumieńce na stwo jak Boga kocham–raj nie służba.
twarzy!
Dziewczyna całuje panią i pana w rękę.
Dziewczyna zakłopotana nie wie co robić z węzełkiem.
– Czerstwa dziewucha – mówi pan – dziarska do roboty
– Schowaj pieniądze! A teraz słuchaj. Będziesz do wszystkiego! być musi.
– E! proszę łaski pana.
– Perła Jaśnie W. Panie!
– Gęś jesteś! Mniejsza z tym, przyjdzie z czasem rozum. Nie
Ugoda skończona.
chcesz do wszystkiego, pójdziesz za kucharkę.
Nad wieczorem, lokaj nadbiega. Dorożka gotowa, dziewczy– Albo ja wiem.
na upakowała pościel i kuferek.
– Ja wiem. Zaraz cię zaprowadzę. Wracasz ze wsi, od Państwa,
– No! niech cię Bóg prowadzi, moje dzicko. Nie zapominaj
Państwa… Struskich, brałaś dziesięć talarów na kwartał i prezenta, też o mnie, mam żonę, cżworo dzieci, 15 talarów to mająbyłaś do pomocy kucharzowi.
tek. Pieniędzy ci nie potrzeba. Daj rubelka – krzyczy głośno:
Nagle wchodzi lokaj.
a pocichu – nic nie umiesz, trzeba będzie przerobić wszystko,
– Pani Hrabina pyta się coś pan zrobił?
a z Państwem w Warszawie nie żarty.
Kantorzysta nadął się jak bęben.
Dziewczyna daje rubla. Dorożka odjechała. W kilka dni potem,
– Mam! Patrz! Dziewczyna jak malina, zdatna ci jak żadna zjawia się lokaj. Kantorzysta długą miał z nim naradę, W prawdzie
młodsza.
nie podobała się Pani i kucharz narzeka, ale dziewczyna w miej– Więc zaraz, dzisiaj?, pyta lokaj.
skim stroju wcale niczego; niezdatna do kuchni, i w pokojach zna– Zaraz.
leść się nie umie – cóż robić? Obrócono więc ją do… wszystkiego.

115

116

Tramwajem na Powązki, pierwsza poł. XX w. Pierwszy tramwaj konny ruszył w Warszawie 18 października 1881, a około 1909 uruchomiono na Powązki linię tramwaju elektrycznego; …wszystek ten tłum spieszy, leci i gna
na Powązki i że tam wszyscy stłoczeni, dusząc się i mordując, runą w nieoczekiwaną, szeroko rozwartą paszczę ziemi. Szczególnie, kiedy flegmatyczny tramwaj miarowymi ruchy przemierzał długość dzielnicy Nalewkowskiej,
kiedy cienie nóg przecinających lśniące tafle chodników stały się gęste jak sieć, a szybkie jak od drgawek. (Stefan Żeromski Dzieje grzechu)

go, rozpoczęła się prawdziwa grabież lampek i świec
pozapalanych na grobach. Tego uprzątnienia wszelkiej światłości dopełnili mrowiący się w ten dzień na
cmentarzu i przed wejściem do niego żebracy obojej
płci, którzy umyślnie na ten cel poprzynosili ze sobą
kosze. Mniemamy, że takie wynalezienie sobie nowych źródeł dochodu, nie koniecznie jest godziwe,
boć w najgorszym razie tradycyjny bal dziadowski
mógł się obejść bez tej nad etatowej illuminacji. Przysłuchujący się rozmowie Wincenty Podczaszkiewicz,
urzędnik, trochę się krzywi, ale po chwili dodaje: – I ja
mam na ten temat trochę do powiedzenia. Na przykład na cmentarzu powązkowskim wczoraj po południu zebrało się kilka tysięcy osób: była to bowiem
ostatnia niedziela miesiąca, w którą zwykle odprawia
się uroczyste nabożeństwo w tamecznym kościołku.
Błądząc po rozległej niwie popiołów i wspomnień, dostrzegłem wiele mogił zapomnianych. Niektóre nawet
drogocenne pomniki niszczeją w skutek zaniedbania.
Między innemi, bezzwłocznej reparacji wymaga grobowiec Elsnera. Figura kamienna na owym pomniku
jest cała popękana i balustrada otaczająca go przez
rdzę zupełnie zniszczona. Należałoby, ażeby dozór
cmentarza powązkowskiego obmyślił utworzenie funduszu na konserwację grobów, głównie tych, które są

wzniesione z ofiar publicznych. Są to umarli, o których
należy pamiętać. Fakt, że pod cmentarnym murem
roztasowali się obecnie przekupnie wianków z kwiatów polnych, krzyżyków z liści itp. grobowych emblematów. Jest to przemysł nowy i dla owych przekupniów korzystny, gdyż towar swój nabyty darmo albo
prawie darmo, zamieniają oni na pieniądze. W posępnej wczorajszej wędrówce wśród mogił, zaobserwowałem także, że bardzo wielu z cmentarnej pielgrzymki dążyło do okolicznych ogródków, jak powiada autor
„Życia nad stan” [komedia Stanisława Bogusławskiego Tak się dzieje, czyli życie nad stan – red.], dla ulżenia troski. Jest i piwo bawarskie i kwartet żydowski.
Feliks Porzycki, student, wzrusza ramionami: – I co
złego w bawarze i muzyce? Antoni Orłowski, czeladnik szklarski, przytakuje mu głową. Teofila Młodecka,
utrzymująca się z własnych funduszów: – Młodzieńcze – mówi z wyrzutem – rzecz nie rozrywki dotyczy,
tylko o szacunku dla zmarłych mówimy.
Emilia Boszau, bona, zatrzymuje przechodzącą
Eleonorę Rajter, akuszerkę i jej syna, Aleksandra, czeladnika stolarskiego: – Od niedzieli otwartym jest dla
publiczności Muzeum Anatomiczne pana Praüschera.
Niech sobie pani wyobrazi, że wstęp dozwolony jest
na teraz dla mężczyzn dorosłych – mówi oburzona –

powiadam, na teraz, spodziewam się bowiem,
że właściciel muzeum przeznaczy choćby jeden dzień w tygodniu na zwiedzanie dla dam.
Nie widzę powodu, dla któregoby jakiekolwiek
naukowe zbiory miały być przystępnemi jedynie dla mężczyzn. Mnie potajemnie wprowadził
tam znajomy. Zbiory pana Praüschera pomnożone zostały obecnie wieloma okazami anatomicznymi i etnologicznymi, będącymi własnością pana Kreützberga, a których miejsce
właściwsze było w muzeum aniżeli w menażerji, za to cały dział paleontologiczny powinien
był pozostać w menażerji, jako niemający nic
wspólnego z anatomją. O wartości naukowej
muzeum powiem jedynie, że godne ono jest
zwiedzenia nie tylko dla ludzi ukształconych,
dbających o swój stan wiedzy, ale nawet i dla
specjalistów. Ostrzegamy, że do obejrzenia
muzeum potrzeba kilku godzin, na popatrzenie zaś
wystarczy godzina. Chcąc jednak z obejrzenia muzeum osiągnąć jakąś korzyść, radziłabym każdemu,
kto może, zaopatrzyć się nie tylko w drukowany katalog, sprzedawany na miejscu, ale i w żyjącego naukowego przewodnika znającego anatomję i umiejącego
wyjaśniać niektóre wątpliwości, jakie się nasuwać
muszą niespecjalistom. Sprzedawany dotychczas katalog, drukowany w Dreźnie, nie obejmuje wszystkich
wystawionych okazów, niedogodności tej wszakże ma
wkrótce zaradzić drukujący się już dodatkowy katalog.
Z okazów najwięcej zwracają na siebie uwagę głowy
i popiersia różnorodnych ras ludzkich, patologiczne,
chorobliwe okazy różnych części ciała i postacie naturalnej wielkości przedstawiające: Magdalenę poku-

Podsłuchane w jednej z warszawskich restauracji
– Garcon! (Kelner!)
– Czego sobie pan życzy?
– Quelle heure est il? (Która jest godzina?)
– Je ne sais pas. (Nie wiem.)
– Co? Już tak późno?!
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tującą, Żuawa umierającego, Afrykankę, żonę kacyka,
Braci Sianiskich, oraz zbiór postaci przedstawiających
badania świętej inkwizycji. Do ciekawszych należy
także okaz przedstawiający skutki silnego sznurowania się pań i drugi: wnętrze żołądka zepsutego nadmiernem użyciem napojów alkoholowych, ten ostatni
proponowałabym w kopiach wiarygodnych zamieścić
na ścianach domów naróżnych, obok tak zwanych
głównych składów wody życia. Co pół godziny odbywa
się krótki wykład anatomji na okazie rozkładającym
się na części. Wykład ten w języku niemieckim, nie dla
każdego zrozumiałym, należałoby zastąpić polskim,
o ludzi do tego zdolnych nie trudno u nas. Zachęcam
do zwiedzenia Muzeum pana Praüschera, nie zawsze
bowiem można mieć tego sposobność. Pamiętam natłok przy zwiedzaniu gabinetu anatomicznego przy byłej Szkole Głównej, zapewne zatem i teraz publiczność
z niemniejszą ciekawością pośpieszy do Muzeum.
Zwracam przytem uwagę na konieczność zapatrywania się na wystawione okazy z powagą godną nauki,
a nie z trzpiotowością i żartami – dojrzawszy kątem
oka Ludwika Filipsa, czeladnika rzeźniczego, przerywa. – A pan, młody człowieku, choć żeś wprawny
w rozbieraniu mięsa, również znalazłbyś coś ciekawego dla siebie. Stojący obok Aleksander Sokołowski,
utrzymujący się z własnych funduszów, mówi przez
zaciśnięte zęby: – Chciałbym zwrócić państwa uwagę,
że upływa rok, jak po długiem oczekiwaniu otworzony został w nowo wyrestaurowanym lokalu, Gabinet
Zoologiczny dla użytku publiczności. Od tej pory publiczność w dni świąteczne i czwartki tłumnie zwiedza
naukowy ten zakład, z każdym dniem zbogacający się.
W prawdzie oko dostrzegacza nie zawsze spostrzeże
nowy egzemplarz, gdy ten pomiędzy tysiącami innych, obok odpowiednich sobie gatunków w szafach
umieszczony zostanie, lecz to pewna, że zbiory gabinetu z każdym tygodniem zwiększają się, co zawdzię-

< Lorent Lourse et Comp. ma honor zawiadomić prześwietną
publiczność tutejszej stolicy, że we czwartek następujący, to jest
dnia 5 kwietnia, otwiera w domu przy ulicy Miodowej pod liczbą 485
kawiarnię w sposobie francuskim, w której będą dostarczone wszelkie artykuły do tej profesji należące w jak najlepszym guście, przy
należytej czystości i przy akuratnej obsłudze. Magazyn rzeczony
będzie zawierał w sobie wszelkich gatunków ciasta, cukry, likwory,
czekolady, tudzież wina zagraniczne, a to wszystko w jak najwyborniejszym guście i za umiarkowaną cenę. Nadto będą przyjmowane
w tym magazynie różne obstalowania, jakie komu do domu zamówić
będzie się podobało. Poochlebia sobie przy tym, że wszyscy, którzy
go swoim zaufaniem zaszczycić raczą, tak wybornością gustu, jako
i słusznością ceny zadowoleni zostaną.
N. B. Robią także wszelkie pasztety zimne, znane pod nazwiskiem pasztetów perrigueux, strasburskich i innych, byle je zamówić trzema wprzód dniami.
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„Gazeta Warszawska” 2 kwietnia 1821

W cukierni w Hotelu Europejskim, koniec XIX w.

Wnętrze kawiarnii Loursa w Hotelu Europejskim, 1875, fot. Maksymilian Fajans

czyć należy gorliwości kustosza miejscowego, pana
Taczanowskiego i – spogląda znacząco na panią Boszau – kobiety mogą zwiedzać bez ograniczeń.
Jankiel Samter, kiper, na widok Manasa Lichtejna, który prowadzi kawiarnię, nie może opanować
pytania: – Jak interesa? Pan Manas robi nieokreślony

ruch ręką: – Jak zawsze, trzeba wciąż uważać, i jeszcze raz uważać. Konkurencję trzeba znać i obserwować – odpowiada poważnie. – Na początku roku
przyszłego, cukiernia pod firmą: „Lourse et Comp.”
w gmachu Teatrów, obchodzić będzie pięćdziesięcioletnią rocznicę swojego słodkiego istnienia. Pierwiastkowo cukiernia ta istniała przy ulicy Miodowej
wprost kościoła Przemienienia Pańskiego, roku zaś
1833 przeniesioną została do gmachu Teatrów. Długotrwałość firmy dowodzi, że zakład prowadzonym
jest ze zrozumieniem dobra swojego i publicznego
interesu. W mieście naszem dziś istnieje zaledwie
kilka handlów i fabryk, które poszczycić się mogą
staremi firmami. A jednak jest to także herb prawości i rozumu. Ale gdzie mnie tam do Loursa, chociaż
z dobrego można brać przykład.
Wspomniana przez Manasa Lichtejna kawiarnia, została założona przez trzydziestodwuletniego
Szwajcara, Laurentego Lours’a (Wawrzyńca Lursa)
w roku 1821 do spółki z panią Friderichs, nazwana
„Confiserie L. Lourse”, mieściła się u zbiegu Miodowej i Kapitulnej w domu Friderichsa, urządzone
na wzór celniejszych w Paryżu, obszerne mieszkanie
przyozdobione będzie w stoły marmurowe, kryształy, porcelanę, srebra, kredens i sprzęty najnowszego
smaku.

Wkrótce Lourse otworzy bufety w Teatrze Narodowym, w których bywalcy Teatru mogli kupić bombonierki wyściełane jedwabiem, koszyczki i skrzyneczki
ze słodyczami ozdobione rycinami. W 1833 dostanie
koncesję na kawiarnię w nowo wybudowanym Teatrze
Wielkim – „Café des Théâtres”, mieszczącej się pod
filarami Teatru (warszawiacy szybko przechrzcili ją
na „Pod filarami”). Stolica nie miała jeszcze tak elegancko urządzonej cukierni. Meble do wyposażenia
wnętrza zostały zamówione u znanego stolarza warszawskiego Heuricha. Szafy zostały wykonane z drzewa kasztanu i politurowane na jasno perłowy kolor.
Na ścianach zawieszono wiele większych i mniejszych
zwierciadeł, w których odbijały się piękne szklane słoje napełnione słodyczami. Draperie i wszelkie sprzęty

– No, więc, powiedz mi wreszcie, malutka, kiedy uzyskam carte blanche do tego raju ziemskiego?
–Z chwilą, mój miły karaluchu, kiedy ja otrzymam carte blanche do twej kasy ogniotrwałej.

Wnętrze kawiarnii Loursa w Hotelu Europejskim, 1875, fot. Maksymilian Fajans

odznaczają się gustem; śliczny widok przedstawia ten
salon przez ogromne drzwi gotyckie z szkieł kolorowych
– wieczorem, gdy jest oświetlony. W przyległym gabinecie znajdują się do czytania wszelkie pisma krajowe
i zagraniczne – donosił „Kurjer Warszawski”. W 1840
Lours sprzeda „Café Lours” przy Miodowej cukiernikowi Szymonowi Belli, prowadzeniem kawiarni zajmie się
szwagier Loursa, równiez Szwajcar, Jan Andrzej Robbi,
cztery lata później w wieku sześćdziesięciudwóch lat
Lours umrze w Szwajcarii. W 1873 „Lourse” przeniesie się do „Hotelu Europejskiego”, by w 1903 przejść
na własnoć Ryszarda Jakuba Semadeniego. W roku
1944 „Café Lours” definitywnie zakończy swój żywot.
Przez lata „Pod filarami” i „Café Lours” obrosły legendą
i często pojawiają się we wspomnieniach warszawiaków.
Grano tu w wówczas modny billard sportowy i szachy.
U Lourse’a podawano znakomitą kawę we wszelkich
postaciach, i czarną, i ze śmietanką, a latem mazagran
z lodem i kawę mrożoną. Były tu najlepsze w świecie
ciastka półfrancuskie, tu zamawiało się na przyjęcia słynny tort hiszpański, a także wspaniałą zimną legumlnę,
zwaną „bomba hrabska”. Olbrzymia kula lodów waniliowych otoczona powłoką kremu mrożonego i to wszystko
oblane czekoladą. Jakże niewinne składniki zawierały
bomby w dawnych, dobrych czasach! – wspominała
tłumaczka Jadwiga Waydel-Dmochowska. Malinowymi
karmelkami framboise w cukierni Loursa, podobnymi
do szklistych różowych szybek na białych papierkach
zwiniętych z dwóch stron w rulonik zachwycała się babcia poetki i pisarki, Hanny Mortkowiczowej-Olczakowej
(córka księgarza i wydawcy Jakuba Mortkowicza). Dla
wydawcy Jana Gebethnera radość sprawiał wspólny
spacer z ojcem do cukierni Botta i Clotina na Krakowskim Przedmieściu lub do Lourse’a w gmachu Hotelu
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Na Krakowskim Przedmieściu, koniec XIX w.

W sali bilardowej u Loursa w Hotelu Europejskim, 1875, fot. Maksymilian Fajans

Europejskiego po ciastka [o czym pisał w Młodości
wydawcy – red.]. Chociaż spacer do Lourse’a był
dłuższy, a dla mnie bardziej męczący (ojciec chodził

szybko), to jednak wolałem tam chodzić, bo ciastka
były lepsze, poza tym obszerna kawiarnia i duży ruch
bardziej mi się podobały. Kawiarnie w życiu warszawiaków zawsze pełniły dość istotną rolę. Co parę lat
coraz to inna stawała się modna — czasem był to lokal
wytworny pełen dużych luster i wyściełanych mebli,
innym razem mała, przytulna, zadymiona salka gromadząca określone koterie towarzyskie lub zawodowe.
I – jak pisał Ignacy Baliński – każda cukiernia miała
swych klientów stałych, przygodnych i okresowych.
Tych najwięcej może liczył w niedzielę i święta Lourse, do którego po ostatniej, krótkiej mszy, odprawianej wówczas po sumie tylko w kościele Świętego
Krzyża dla „niedzielnych śpiochów”, wielu opieszałych
pobożnych zachodziło na kawę i ciastka. Zbierali się
także u Lourse’a w pewnych godzinach tzw. politycy
od Lourse’a, którzy podawali sobie wzajemnie różne
nowości i „tajemnice” wielkiej polityki europejskiej,
krytykowwali ją bezlitośnie i snuli takie horoskopy, że
gdyby przypadkiem doszły do Berlina, ostatnie trzy
włosy Bismarcka stanęłyby dęba na łysinie, a sterczące włosy Wilusia opuściły się na dół. Ale dostawało się
tam i bliższym potęgom!

Teatr Wielki, w kolumnadzie mieściła się kawiarnia Loursa (poźniej Semadeniego) popularnie zwana „Pod filarami”, koniec XIX w.
Najsławniejsza z rodowych cukierni Semadenich mieściła się w gmachu Teatru Wielkiego; w rzeczywistości założył ją Wawrzyniec Lourse, po którego śmierci dostała się jego siostrzeńcom, ci odstąpili ją Janowi Janowskiemu, po nim dopiero w posiadanie cukierni oraz praw do firmy wszedł Bernard Semadeni, po nim zaś syn jego Ryszard. Semadeni prowadził ją pod własnym nazwiskiem ( zwano ją „Teatralną”, „Pod Filarami”, niekiedy jeszcze
„Loursem”, choć miała swoją nazwę) – wspominała Zofia z Grabskich Kirkor-Kiedroniowa,

Zygmunt Grabowski, urzędnik, przecierając czoło
chusteczką, widzi otuloną wełnianym szalem Teofilę Młodecką, utrzymującą się z własnych funduszów.
– Już niedługo kwiecień – mówi pan Zygmunt – będzie coraz cieplej i szale będziemy mogli odstawić do
komód. Pani Teofila uśmiecha się filuternie: – I będzie
można popsocić. Pan Zygmunt ze zdziwieniem pyta:
– Popsocić? Co ma pani na uwadze? Pani Teofila nie
ukrywa wesołości: – Nic zdrożnego, po prostu pierwszy kwietnia nadchodzi. Prima aprilis, nie czytaj, nie
słuchaj, bo się omylisz. Zawsze poważny Aleksander
Błażejewski, utrzymujący się z własnych funduszów,
wtrąca się do rozmowy: – To pogański zwyczaj, Rzy
mianie bożkowi śmiechu i wesołości go poświęcili. Edward Aksamitowski, urzędnik drogi żelaznej,
zwracając się do rodziny Fajttów: Michała, studenta,
Tomasza, buchaltera i Kazimiery, prowadzącej pensję, mówi: – Zwyczaj zwodzenia się na prima aprilis,
przypomina mi mistyfikację w dość dowcipny sposób,
z powodu tej rocznicy urządzoną. W roku, w którym
to miało miejsce, Wielkanoc wypadała drugiego czy
trzeciego kwietnia. Do pewnej tu rodziny ze wsi, miano przysłać cało święcone. I rzeczywiście przesyłka

przyszła na czas umówiony, to jest dnia pierwszego
kwietnia, w pakach szczelnie zamkniętych. Po odpakowaniu, ukazały się bardzo pięknie wypieczone baby,
placki, starannie uwędzone szynki i kiełbasy, a przy
tem zwierzyna i drób domowy, przyrządzone według
wszelkich przepisów sztuki kucharskiej. Aż ślinka szła
do ust patrząc na te wszystkie zapasy. Ustawiono więc
na stole cały ten świąteczny ornament, w pierwszy
dzień Wielkanocny zeszli się goście i rozpoczęto częstunek. Ale o Bogi. Przy rozkrajaniu paninej baby, okazało się, że to wprost tylko otręby obleczone w skórę,
tak cudnie naśladującą babią naturę. W plackach były
włosy i piasek, szynki sklepane były z klajstru, kiełbasy
napełnione papierem, a w olbrzymiem prosięciu z tradycjonalnem jajkiem w zębach ukazała się zupełna
próżnia, w środku zaś karta na której ogromnemi literami wypisane były te groźne wyrazy: PRIMA APRILIS!
Naturalnie całe święcone było tego samego pokroju.
Więc rozpacz, wiadomo bowiem, że w pierwszym dniu
Wielkiej Nocy, za żadne pieniądze już święconego nie
dostanie. Na szczęście w tej samej chwili przyszły inne
paki, a w nich prawdziwe już tym razem baby, placki
i wędliny, które zebrani goście z najwyższym smakiem

„Mucha”

– Przepraszam, czy panna Władysława?
– Phi, mogę być i Władysławą, co to szkodzi.

wspierana przez brata towarzyszącego jej na fortepjanie, nierzadko daje się porwać poetycznemu zapałowi: źrenice jej wtedy migocą, blaskiem natchnienia,
mówiącym o zrozumieniu świętych tajemnic muzyki.
Artystyczne to „pathos” w niemiłem zostaje kontraście z otoczeniem, na które składa się atmosfera
przesiąkła dymem, dysonansowy brzęk kufli, stukanie
szklanek i talerzy, wreszcie głośne sądy dyletantów,
rzadko nacechowane znawstwem, rzadziej doborem
słów, a już najrzadziej przyzwoitością. Mówię o tem,
bo przekonawszy się sumiennie o talencie pani Cezaryny Kronberg rada bym ją widzieć na piedestale
nieco wyższym nad pospolite i pospolitujące się występy w kawiarniach. Od ulicy wprawdzie zaczęła ową
olimpijską drogę słynna Raszel, ale nie na ulicy ją
skończyła. Raszel, o której wspomina pani Klotylda,
to urodzona w 1821 w Szwajcarii Rachela Félix, jedna
z największych francuskich aktorek dramatycznych,
córka wędrownych żydowskich handlarzy. W 1831
rodzina Félixów wraz z sześciorgiem dzieci osiadła
w Lyonie, gdzie siostry, Sara i Rachela, śpiewały i deklamowały bajki po kawiarniach, to właśnie w jednej z lyońskich kawiarni Alexandre-Étienne Choron,

muzyk i dyrektor paryskiej szkoły śpiewu, dostrzegł
talent dwunastoletniej Rachel i umieścił ją w szkole
aktorskiej Paryżu. Jej kariera rozwijała się błyskawicznie, już w 1838 występowała w Comédie-Française.
Znana była z licznych burzliwych romansów, polskim
wątkiem w życiu Rachel, jest Aleksander Walewski,
z którym miała syna, Aleksandra Antoniego. Chora na
gruźlicę zmarła, mając zaledwie trzydzieści siedem lat.
W pogrzebie w paryskim Père-Lachaise wzięło udział
prawie sto tysięcy osób.
Salomea Sierakowska, kramarka, z załzawionymi
oczami, trzyma przy nosie jedwabną chusteczkę: –
I znowu mnie niedyspozycja dopadła. Może ja jaka
szczególnie uwrażliwiona jestem – zwraca się do Apolinarego Thieme, kandydata medycyny – to już trzeci
raz w tym miesiącu. Może na alarm trzeba bić! Pan
Apolinary uśmiecha się od ucha do ucha: – Droga
pani Salomeo, nie potrzebna jest pani zgryzota – i zaglądając kramarce w oczy, ciągnie – z chorób, które
najczęściej na przykład w miesiącu wrześniu spotykano, wymienić należy: u dzieci odrę, niekiedy wikłaną
zapaleniem płuc, szkarlatynę łagodną, wikłaną jednak
puchliną, często z błonicą, katar kiszkowy, dysenterję
i cierpienia mózgowe często groźne – przerywa, aby
nabrać oddechu – ale pani dzieckiem już nie jest, więc
pani to nie dotyczy. U dorosłych: zimnica, reumatyzm
mięśniowy, cierpienia dróg pokarmowych i częściej
zapalenia kiszki ślepej. Niestety, muszę panią zmartwić, żadna z nich się u pani nie objawia. Proszę się
dobrze wyspać, na noc natrzeć się kamforą i może gorącego mleka z czosnkiem i miodem się napić, a wnet
pani zobaczy, że dobre samopoczucie powróci. Ale dla
pewności może się pani udać do doktora Wolfringa,
właśnie powrócił z zagranicy i przyjmuje chorych jak
dawniej pomiędzy godziną trzecią i piątą po południu
tu na Chmielnej, pod jedynką.
Feliks Schultz, czeladnik ślusarski, czerwony na
twarzy ze zdenerwowania, chrypi: – Onegdaj na własne oczy widziałem, jak na rogu ulic Granicznej i Żelaznej Bramy, biegał pies podejrzany o wściekliznę,
na szczęście natychmiast dostrzeżony przez strażnika
policyjnego, zabitym został. Słuchająca go Eleonora,
akuszerka, również się daje ponieść nerwom: – A ja
słyszałam, że tuż za rogatką Wolską, pies podejrzany o wściekliznę, porozrywawszy odzież na Maksymie
Wojciechu uciekł, lecz we wsi Woli zabitym został. Syn
pani Eleonory, Aleksander, czeladnik stolarski, również angażuje się w dyskusję: – To jeszcze nic – mówi
z przejęciem – w nocy z dnia 8 na 9 września dziesięcioletni syn Naczelnika składu na tutejszej stacji
Petersburgsko-Warszawskiej drogi żelaznej, Augusta
Kajzera, Włodzimierz, którego przed trzema miesiącami w Petersburgu pies ukąsił, chłopak zachorował
na wodowstręt i w napadzie paroksyzmu pokąsał ojca
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spożyli, uśmiawszy się szczerze z doznanego chwilowo zawodu.
Antoni Orłowski, czeladnik szklarski, powszechnie
znany szałaputa, ale dobrego serca, właśnie wrócił
z miasta z sensacyjną wiadomością i teraz dzieli się
nią z sąsiadem, Karolem Finfsztykiem, czeladnikiem
krawieckim: – Pamiętasz Józefa Zielińskiego, tego
z Pańskiej, szewca, lat dwadzieścia jeden wieku liczącego, przy rodzicach zamieszkałego, on z pobudek miłosnych, zamierzając pozbawić się życia, napił się kwasu siarczanego w pewnym stopniu rozebranego wodą,
lecz w skutku udzielenia mu pomocy lekarskiej życiu
jego nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Ale będzie
karany, celem pociągnięcia go do odpowiedzialności
według prawa, już wydano stosowne rozporządzenie.
Edward Podbielski, urzędnik, patrzy z pobłażaniem na swoją żonę Maryję, utrzymującą się z własnych funduszów. – Nie wierzysz mi – denerwuje się
pani Maryja. – Mówię prawdę, budaizm, ten ideał religji niektórych modnych marzycieli, wzbrania zabijać
zwierzęta na własny nawet użytek człowieka lub dla
odwrócenia niebezpieczeństw. Stąd ogromne rozmnażanie się zwierząt drapieżnych w Indjach, tak dalece,
że według statystycznych sprawozdań, od roku 1861
do 1867, ni mniej ni więcej, jak trzynaście tysięcy
pięćset ludzi pożartych zostało przez tygrysy, lamparty
i hieny w jednym tylko Afganistanie. Pan Edward zaczyna się śmiać. – To mogę spać spokojnie. Będę żył.
Ale ty musisz na siebie uważać. A widząc zdziwienie
w oczach żony, dodaje: – Przecież sama mi mówisz,
że jestem drapieżny.
Klotylda Stempkowska po wzięciu głębokiego
oddechu, tonem spokojnym, ale, jak przystało na
dyrektorkę prowadzącą szkołę elementarną żeńską,
zwraca się do Heleny Kasperowicz, utrzymującej się
z własnych funduszów: – W jednej z liczniej uczęszczanych „Caffes Restaurants” na Nowym Świecie
produkuje się z grą na trąbce
chromatycznej młodziutka wirtuozka: panna Cezaryna Kronberg.
Trzynastoletnia ta artystka, znana
już trochę z występów w „Prado”,
posiada dużo wyrobionego pracą
mechanizmu, a sporo także uczucia intuicją pewną odgadniętego.
Grę jej cechuje umiejętna modulacja, cieniowanie śpiewniejszych ustępów, wreszcie misterne,
prawdziwie kobiece w najdrobniejszych nutach wykończenie.
W kompozycjach podnioślejszego nastroju, na przykład w cudnem „Ave Maria” Szuberta, dla
którego szczególną ma sympatję,

Przed cukiernią

– Proszę pana, tu nie wolno psów wprowadzać!
– Ależ, ośle jeden, to nie pies, tylko uczona foka z cyrku!
– Tak jak pan, niby jaśnie pan, a naprawdę profesor foki.

w rękę lewą i inne miejsca. Chłopca natychmiast odesłano do szpitala Jana Bożego, gdzie o godzinie trzeciej
po południu zmarł. Augustowi Kajzerowi niezwłocznie
udzielono pomoc lekarską i nad zdrowiem jego, ze
strony Urzędu Lekarskiego, zarządzono dozór. Pani
Elenora ze zdenerwowania zaciska dłonie: – I co z tym
począć – mówi bezradnie. – Na szczęście jest władza
i policja – niespodziewanie wtrąca się do rozmowy Nikita Koczetow, oficjalista rządowy. – Powtarzające się
bezprzestannie w ostatnich czasach wypadki wściekania się psów – mówi tonem urzędniczym – należy po
części przypisać i tej przyczynie, że zabite psy wściekłe
do czasu zabrania ich przez uprzątaczy, pozostawiane
są bez dozoru, skutkiem czego, inne psy wałęsające się po ulicach, mają do nich wolny przystęp. Dla
usunięcia tego na przyszłość, po zabiciu gdziekolwiek
psa wściekłego, trzeba ażeby naczelnik miejscowego
ucząstku albo najbliższy stójkowy natychmiast rozkazał stróżowi domu sąsiedniego, nakryć psa jakimkolwiek starym nieużytecznym workiem, rogóżką lub
czem podobnem, a następnie należy urządzić dozór,
ażeby do zabitego inne psy zbliżać się nie mogły i ażeby zabity pies, razem z przykryciem był zabierany dla
zniszczenia, zaś miejsca na którem leżał, bezwłocznie
przez stróża zostały wypłukane wodą i starannnie rozmiecione, a komisarz cyrkułu powinien zobowiązać
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< Pewna pani dla chorego rekonwalescenta kupiła na targu za Żelazną Bramą jarząbka. Gdy go ważyła w ręku był ciężki,
a więc tłusty. W domu przy skubaniu, przekonano się, iż pod skrzydełkiem miał dziurę, przez którą przebiegły frant wsunął dwa
płaskie kamienie, dające wagę mniemaną jarząbkowi. Okoliczność
ta przypomina inny fakt tego rodzaju. Pan N. były urzędnik nabył
zimową porą przed kilku laty dwa zające. Koty na oko były wielkie,
lecz przebywszy w kuchni całą noc, zawieszone nogami na drągu,
raptownie zmalały, cała zaś kuchnia zalana była wodą powstałą
z roztopionego śniegu, który posłużył do wypchania zająców.
„Kurjer Warszawski” marzec 1870

Pod trzydziestką czwórką mijamy
Ignacego Załuskiego, właściciela posesji,
posiada on też nieruchomość na Zielnej 2, na nasz
widok pan Ignacy się zatrzymuje: – Widzę, że szanowni państwo przyjezdni. Przy wszystkich tutejszych
banhofach dróg żelaznych, w chwili przybywania pociągów, omnibusy z różnych tutejszych hoteli, porywają podróżników zadowolnionych z przybycia do portu.
Między podróżnymi są zamożni i ubożsi. Ci ostatni
przywiezieni do hotelu doznają zawodu, nie znajdując mieszkania odpowiedniego do swojej możności
materjalnej. Nocna pora, znużenie, chęć wypoczynku

Chmielna 34

Pogotowie ratunkowe (fundatorowie: Konstanty i Gustaw hr. Przeździeccy), rys. Ksawery Pillati
Konstanty (1846-1897) i Gustaw (1850-1909) to synowie Aleksandra (1814-1871), znakomitego historyka, jednego
z najzasłużeńszych mecenasów polskiej literatury i z najuczeńszych mężów, jakimi się Polska w ostatnich czasach mogła poszczycić, synowie Aleksandra byli inicjatorami i twórcami Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.

zmusza go do zajęcia numeru jakkolwiek drogiego.
Dobrze by było, ażeby niektóre zajazdy porządniejsze,
jako tańsze, wysyłały jakieś skromne, odróżniające się
od zwykłych omnibusy lub bryczki kryte ze szczególniejszymi znakami, do których wsiadaliby oszczędniejsi lub mniej zamożni, z uwagą, aby i cena była przystępniejszą, aniżeli obecnie w omnibusach, gdzie za
kurs z pakunkiem biorą czasem i pół rubla. Należałoby także, ażeby konduktorzy polujący na pasażerów
i zapraszający ich do omnibusów z trudnem często do
zniesienia natręctwem, posiadali z sobą wyraźny spis
numerów nie zajętych, z opisem ich i oznaczeniem za
nie ceny. Tak sobie myślę, że spis taki mógłby codzień
być zawieszony i w samym omnibusie. Pewnie nudzę
państwa, ale wasz widok sprawił, że takie myśli mi do
głowy wpadły.
Kilkanaście lat później na Chmielnej 34 powstanie śródmiejska wypożyczalnia warszawska książek,
której ogół czytelników stanowiły tzw. wolne profesje.
Znaczna część czytelników to będą Żydzi, ale najczęściej z niej korzystać będą kobiety. A już w wieku XX
doktor Aron Orko Sołowiejczyk otworzy tu prywatną
klinikę chirurgiczno-położniczą. Doktor Aron urodzi
się w Mariampolu w roku 1865, dwadzieścia osiem
lat później odbierze dyplom lekarza cum eximia laude
(ze szczególną pochwałą) na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim i zostanie asystentem nadetatowym
w Klinice Chirurgii Szpitalnej. W 1898 otrzyma tytuł
doktora i zostanie lekarzem asystentem na oddziale
chirurgicznym w Szpitalu Starozakonnych (ob. Szpital
Wolski) na Czystem w Warszawie przy ulicy Dworskiej 17 (szpital funkcjonował w latach 1902-1943
i był jednym z najnowocześniejszych warszawskich
szpitali – po raz pierwszy na ziemiach polskich zastosowano centralne ogrzewanie parowe niskiego ciśnienia, a ponadto oświetlenie gazowe i elektryczne, agregat prądotwórczy, wentylację, kanalizację i wodociąg,
składał się z ośmiu osobnych pawilonów szpitalnych
z oddziałami: chirurgicznym, okulistycznym i ginekologicznym, chorób skórnych i wenerycznych, chorób
płucnych, gardlanych i usznych, chorób zakaźnych,
wewnętrznych i nerwowych, chorób umysłowych oraz
położniczym z pracownią naukową) – Orko Sołowiejczyk będzie tam pracował do roku 1934. Adolf Rudnicki w książce Lato opisuje jak jego bohater przed
wojną wsiadł w Warszawie do kolejki wąskotorowej,
była ona czarna od tłumu. W wagonie panował zaduch
i tłok. Niektórzy z pasażerów gapili się bezmyślnie na
podłogę nucąc osobliwe melodyjki, niektórzy palili papierosy lub jedli owoce, inni rozmawiali. Żyd o rybich
oczach i siwej, przezroczystej bródce, przypominającej miotełkę do ubrania, opowiadał: — Sołowiejczyk,
Sołowiejczyk, znacie wielkiego Sołowiejczyka? Kiedyś był to naprawdę wielki doktór, ale potem zrobił

Muzeum Narodowe w Warszawie

deklaracją odpowiedzialnego przedsiębiorcę, ażeby
po otrzymaniu wiadomości o zabitym psie wściekłym,
natychmiast wysyłał uprzątaczy w celu zabrania onego. I taki rozkazy nasz warszawski Ober-Policmajster
już wydał – Koczetow nagle milknie, mówi oficjalnie
„do widzenia” i się oddala.

Koty na tle Dworca Wiedeńskiego w Warszawie, Henryk Nowodworski (1875-1930) pocz. XX w.

się z niego rzeźnik, po prostu rzeźnik. Jednego dnia
coś mi na prawej ręce wyskoczyło, więc idę do niego,
a on — operacja. Dlaczego operacja? Jak nie rozpuści
gęby! Z was — powiada — Żyd, wy na talmudzie się
rozumiecie, na koszernych kurach i na manufakturze.
Ja tuczone gęsi jadam i wódkę piję, ale na operacjach
się znam. Skoro mówię: operacja, to tak widać trzeba.
Rękę położyć pod nóż bez słowa, bez jednego słowa?
Żeby choć przepytać pozwolił. Nie – odpowiadam
mocno — panie doktor, pojadę najpierw do rebego.
„Pojedźcie lepiej do Jerozolimy” – krzyknął jeszcze
za mną. Od tuczonych gęsi i wódki nerwowy się zrobił wielki doktor Sołowiejczyk. Żyd o rybich oczach
prawdopodobnie był pacjentem właśnie szpitala na
Czystem. W 1907 doktor Sołowiejczyk uruchomi przy
Muranowskiej 3 niewielką prywatną klinikę na dwadzieścia pięć łóżek pod nazwą: Lecznica dla chorych
chirurgicznych i ginekologicznych dra A. Sołowiejczyka, późnej przeniesie ją na Chmielną 34, gdzie
także będzie miał prywatne mieszkanie. Doktor ożeni
się z młodszą o piętnaście lat Emmą z domu Grodzieńską, Emma urodzi mu trzech synów: Józefa (ur.
1902), późniejszego chirurga – zamieszka wraz z ojcem na Chmielnej 34, Eliasza (ur. 1903), późniejszego inżyniera – zamieszka na Koszykowej 70 i Mojżesza Mieczysława (ur. 1908), także przyszłego lekarza
– zamieszka na Chmielnej 26. Po wybuchu wojny Sołowiejczykowie z przyczyn oczywistych lądują w gettcie na Nowolipkach 80, Aron umiera we wrześniu
1942 i zostaje pochowany na Cmentarzu Żydowskim
na Okopowej, Emma ginie miesiąc później w Treblince. Trzej synowie przeżyją wojnę i wyemigrują
z Polski. Ostatnim aktem sprawiedliwości dziejowej

jest ogłoszenie w Monitorze Polskim numer 115
z 1947 roku. POSTĘPOWANIE SPADKOWE – SĄD
OKRĘGOWY W WARSZAWIE. Wydział Hipoteczny
Sądu Okręgowego w Warszawie obwieszcza, że po
zmarłych: Sołowiejczyk Orko i Emmie, małżonkach,
właścicielach nieruchomości ,,10950, 799” i „Willa
Konstancin 366” i „Willa Konstancin 305/311” pow.
warszawskiego. Termin zamknięcia tych postępowań
spadkowych wyznaczony został na dzień 21 stycznia
1947 rojku w tutejszym Wydziale Hipotecznym. We
wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście
lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa
pod skutkami prekluzji. Owa stanowcza prekluzja, bawiąc się słowami, składa się na memento mori rodziny Arona Sołowiejczyka.
Historia kliniki Orko Sołowiejczka ma jednak ciąg
dalszy. Na początku wojny klinikę Niemcy odsprzedają Leonowi Weberowi, zagarniając pieniądze oczywiście dla siebie. Fakt zakupu mienia pożydowskiego od
Niemców – pisze Piotr Stachiewicz w Akcji „Kutschera” – od razu negatywnie wpłynął na reputację o klinice
w podziemiu, szczególnie że właścicielem jej stał się
człowiek o niemieckim brzmieniu nazwiska. […] We
wrześniu roku 1939 kupiec poznański, a były powstaniec wielkopolski, brat wieloletniego burmistrza miasta
Rybnika, Leon Weber, wraz z dwoma synami (trzeci
walczył pod Kutnem) i żoną wysiedlony został z mieszkania zajmowanego w Poznaniu. Wysiedlenie odbyło
się zgodnie z wprowadzonymi wtedy przez Niemców
zwyczajami, w ciągu paru minut, z pozostawieniem całego ruchomego mienia. Przez obóz dla wysiedlonych
w Rawiczu dotarła rodzina Weberów pod Garwolin,
skąd po krótkim zamieszkiwaniu w stodole, udało się
Leonowi Weberowi zatrzymać wraz z rodziną w Warszawie. Spryt, obrotność, uratowana biżuteria i walory
rodzinne, a także istniejące jeszcze na początku okupacji możliwości spowodowały skierowanie uwagi Leona

Przy rynku mariensztackim mieściła się w drewnianym budynku stara łaźnia parowa, zwana Pod Blachą. Urzędował tam
kąpielowy o typie śródziemnomorskim. Miał niezwykle gęstą czuprynę, śniadą cerę, wydłużoną twarz i bardzo długą
czaszkę. Przypominał Greka lub Włocha. Wśród gości cieszył się dużym uznaniem za umiejętny masaż i chłostę brzozowymi miotełkami (Andrzej Jeżewski Warszawa na starej fotografii, Wyd. Artystyczno-Graficzne 1960)
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Znany ze swej dobroci

< SEREK BRIE krajowy, wyrabiany na sposób francuskiego
BRIE, w dobrach Dembe pod Garwolinem, którego wyłączny komis
posiada Skład Ant. Stępkowskiego, w tych dniach nowy transport
otrzymał takowego, a jako o wiele lepszy od poprzedniego rekomenduje. Cena nader przystępna, za sztukę 65 kop., przeszło 2
funty wagi.
„Kurjer Warszawski” 1870

Pod trzydziestką piątką znajduje się
niezabudowany plac, na ulicy dostrzegamy
jego właściciela, Maksymiljana Mausza (posiada też
dom na Chłodnej 60), trochę przygarbiony kroczy dostojnie w kierunku Marszałkowskiej. Pierwsze domy
powstaną tu pod koniec XIX wieku.

Chmielna 35

Fryderyk (Frydrych) Kahl – właściciel
domu numer trzydzieści sześć, cieśla,
Starszy Majster Cechowy, u którego w domu przy
Zielnej w obecności delegowanego Ławnika Magistratu miasta Warszawy Juliusza Kauna odbywają się
posiedzenia cechowe, jest istnym krezusem, poza domem na Chmielnej 36, róg Wielkiej posiada też nieruchomości na Ogrodowej 23, na Zielnej róg Wielkiej
i na Śliskiej 4 – kłania się szarmancko Krystynie Konarskiej, utrzymującej się z własnych funduszów. Pani
Krystyna przystaje i wyraźnie poruszona, mówi: – To
nie do pomyślenia, w tych dniach w jednym z prywatnych domów, zjawiły się dwie damy, domagając się
w sposób niezbyt odpowiedni misji, którą na siebie
przyjęły „wsparcia dla niezamożnej wdowy.” Gospodyni onieśmielona tonem, jakim żądanie zostało sformułowane, odpowiedziała, iż położenie materjalne
nie pozwala jej wystąpić ze znacznym datkiem, małej
zaś ofiary nie ośmiela się tym paniom doręczyć. „To
nie potrzeba,” odrzekła jedna z pań, można przecież

Chmielna 36

Z powrotem z Resursy
– Już trzecia, ciekawym co ty powiesz żonie?
– Ja, niewiele, najwięcej dzień dobry, ale za to ona zapewne więcej mi powie.

i drobnostką wesprzeć. To mówiąc odeszła wraz ze
swą towarzyszką. Gospodyni pomienionego domu
złożyła „ową drobnostkę” w kwocie 30 kop. do rozporządzenia Redakcji „Kurjera”, a ja dodam od siebie, że
chęć najgorliwszego wypełnienia miłosiernych uczynków, nie uwalnia od grzeczności w prywatnym domu,
a przede wszystkiem od legitymacji z upoważnienia,
na mocy którego przychodzi się w pomoc cierpiącej
ludzkości. Stojący obok Antoni Dobrowolski, oficjalista rządowy, kiwa głową ze zrozumieniem: – W zupełności się zgadzam z panią.
Franciszek Szydłowski, lakiernik, opowiada Aleksandrowi Puchalskiemu, czeladnikowi ślusarskiemu
jak to niezadługo zapewne zawita do Warszawy nie-

Roznosiciele gazet

jeden ale dwóch razem magików. Czarodzieje owi,
bracia Bosch, przebywają na teraz w Berlinie, i jak
tameczne dzienniki głoszą, mają to być rzeczywiście
inteligentni i zręczni ludzie. Oprócz sztuk kartowych,
pokazują oni sztuki z aparatami swojego wynalazku. Warszawa ma swojego stałego magika w osobie
Gecla syna. Odziedziczył on po swoim ojcu, oprócz
przyrządów prestidigitatorskich i laseczki magicznej,
zręczność w palcach i dobry humor. W przerwach pomiędzy swojemi sztukami, Gecel opowiada anegdoty,
albo wyjątki z kroniki skandalicznej miasta. Widzieć
go można także na jarmarkach w Łowiczu i Skaryszewie. Jarmarki te jednak, jak twierdzi magik, przestały
już być dla niego kurami niosącemi złote jaja. Michał
Piotrowski, czeladnik krawiecki, z dumą wypina pierś.
– Czego się tak puszysz? – pyta go Wilhelm Langhejm, czeladnik sukienniczy. – Bo ja też mogę zostać
magikiem – odpowiada Piotrowski, wyjmuje gazetę
z kieszeni i czyta: – Tylko jeszcze kilka dni wystawa
i sprzedaż przeszło 150 najnowszych przyrządów chemicznych w Warszawie w hotelu Lipskim pod numerem 16. Wszystkie przedmioty są zadziwiające i odpowiednie dla każdego, szczególniej zaś dla towarzystw
i rodzin, właścicieli Restauracji itp., na podarunki dla
dzieci i w ogóle dla każdego, kto chce coś nowego
kupić, a tem samem ładny podarunek zrobić. 1. Niemieckie i francuskie karty zaczarowane, zmieniające
się na komendę, talja rubli srebrem jeden; 2. Kilka
wyciągniętych kart, napowrót zmieszanych w talję,
wychodzących wedle taktu grającej muzyki, rubli srebrem jeden; 3. Cztery siódemki lub ósemki, zmieniające się w inne obrazki za zwykłem podmóchnięciem
w nie, trzydzieści kopiejek; 4. Zaczarowany sznur, który po pokrajaniu namoczony, staje się znowu całym,
nader zadziwiające, czterdzieści kopiejek; 5. Magiczna flaszka szampańska, która się ciągle podnosi, a tylko na komendę leży spokojnie, kopiejek trzydzieści,
większa kopiejek pięćdziesiąt; 6. Magiczny woreczek
na pieniądze, aby z miedzi robić srebro, kopiejek trzydzieści; 7. Piękne metamorfozy, zmieniające się sześćdziesiąt do siedemdziesięciu razy, ładny podarunek
dla dzieci, pudełko dziesięć kopiejek; 8. Zaczarowana
kieszeń, ułatwiająca zniknięcie każdego przedmiotu,
dwadzieścia kopiejek; 9. Zaczarowane pudełko, wydające na nowo spaloną kartę, kopiejek sześćdziesiąt,
większe rubli srebrem jeden; 10. Zaczarowane kule,
przechodzące przez każdy kapelusz i stół, kop sześćdziesiąt; 11. Czary przemieniające się z niebieskiego
w czerwone, z czerwonego w białe i potem zupełnie
znikające, kopiejek osiemdziesiąt, większe rubli srebrem trzy; 12. Zaczarowane etui na cygara, nigdy nie
wypróżnione, kopiejek dziewięćdziesiąt, lepsze jeden
rubel i dwa ruble; 13. Magiczna flaszeczka, za pomocą
której można zgadnąć każdy kolor, rubli srebrem dwa;
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14. Szkatułka eskamoterska, z której można pieniądz
pod każdy kapelusz, w każdą kieszeń, eskainotować,
niemniej zadziwiająca kopiejek osiemdziesiąt, większa
rubli srebrem dwa i duża rubli srebrem trzy; 15. Zaczarowana kostka, skacząca na komendę przez kapelusz,
stół itp., kopiejek osiemdziesiąt; 16. Zaczarowany nóż,
który można sobie w rękę wbić bez bólu, kopiejek
osiemdziesiąt; 17. Mechaniczny Kot i Mysz, biegające
po stole lub podłodze, sztuka po rubli srebrem jeden
kopiejek pięćdziesiąt; 18. Czarodziejska książka, pokazująca ciągle inne obrazki, kopiejek osiemdziesiąt
do rubli srebrem dwa; 19. Magnetyczna gra w karty,
którą można dwa do trzech stóp długości mieszać,
rubli srebrem jeden kopiejek pięćdziesiąt; 20. Karta, którą można różne sztuki wykonać, rubli srebrem

rys. Franciszek Kostrzewski

„Mucha” rys. Franciszek Kostrzewski
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Webera – w porozumieniu z członkami przedstawicielami przedwojennej izby lekarskiej, na możliwość
zakupu pożydowskiej kliniki, zwłaszcza iż mógł on
otwierając prywatną klinikę zapewnić warsztat pracy
i praktyki swemu synowi, Henrykowi (Henryk Weber
uzyska w 1939 absolutorium na wydziale lekarskim
uniwersytetu w Poznaniu). Do wybuchu powstania
klinika funkcjonuje bez żadnych problemów, z jednym
wyjątkiem, po zamachu na Kutcherę do kliniki przewieziono dwóch rannych zamachowców, „Cichego”
(Marian Senger) i „Lota” (Bronisław Pietraszewicz),
którzy mieli poważne rany podbrzusza, Weber zgodził się jedynie na „przenocowanie rannych”. Tam też,
po zmianie opatrunków, spędzili noc z pierwszego na
drugi lutego 1944 – obaj przeżyją tylko parę dni. Po
wybuchu powstania klinika zostanie zaanektowana na
szpital polowy.

Na ulicy
– Mogłaby mama mieć weselszą minę, kiedy ma taką wystrojoną córkę.
– Ja, też się smucę tylko dlatego, że ty masz taką źle ubraną matkę…

Sceny i obrazki z Saskiej Kępy pod Warszawą, rysował z natury Henryk Pillati, koniec XIX w.

jeden kopiejek pięćdziesiąt; 21. Takie całe szkatułki
czarodziejskie zestawione, przydane są dla dzieci na
kolędę. Wszystko to z dokładnem opisaniem. Jedna
szkatułka z szęścioma aparatami, rubli srebrem dwa,
z dwunastoma aparatami, rubli srebrem cztery; 22.
Tajemnicze obrączki zaczarowane, w skutek szczególnej onychże konstrukcji łańcuszkowej i figurycznej
dającej się składać i rozbierać, po rubli srebrem dwa
kopiejek pięćdziesiąt, doskonałe po rubli srebrem
trzy; 23. Niewyczerpana flaszka likierowa, z której
pięć do ośmiu rodzajów rozmaitych napojów zaczerpnąć można, po rubli srebrem trzy, pięć i osiem; 24.
Tajemniczy worek z jajami, dostarczający niesłychaną
ilość jaj, a to tak dużo, ile sobie kto życzy, rubli srebrem
jeden1 kopiejek pięćdziesiąt; 25. Puszki tak zwane szatańskie, których otworzyć nikt nie potrafi, dla rodzin do
polecenia, szczególniej, gdzie się znajdują małe dzieci,
po rubli srebrem jeden. Polecenia zamiejscowe uskuteczniają się najpunktualniej. Dla kuglarzy i dyletantów
wiele nowości. Poleca Jean Kielling. Wystarczy tylko
trochę zainwestować, i co wy na to? Antoni Horkiewicz,
czeladnik nożowniczy, puka się w głowę. – Tyś chyba

rozum postradał albo szaleju się napił. Kuglarzem nie
będziesz, a dyletantem to już jesteś.
Jan Adamowski i Tomasz Kobylański, czeladnicy
szewscy, postanowili wybrać się na majówkę na Saską Kępę. Franciszek Grabalski, majster szewski, nie
pochwala tej wyprawy, czytał bowiem w „Gazecie Policyjnej” o nieszczęśliwym wypadku wynikłym ze swawoli pięciu odurzonych trunkiem czeladników, którzy
skorzystawszy z czółna pozostawionego przy brzegu
jeziora między Saską Kępą a Pragą, i przeprawiając się
na takowem bez przewoźnika, wpadli wszyscy w wodę
i trzej z nich utonęli. Dla zapobieżenia na przyszłość
podobnym wypadkom warszawski Ober-Policmajster,
wydał rozporządzenie, ażeby przy brzegach rzeki i jezior, w obrębie miasta, nie pozostawiano nigdzie łódek inaczej, jak przymocowane na łańcuchu, w zamek
opatrzonym i zamykanym, tak, aby nikt samowolnie
korzystać z onych nie mógł, jednocześnie uważa zą konieczne ostrzec mieszkańców, aby nikt bez właścicieli
statków lub doświadczonych wioślarzy nie jeździł i nie
przeprawiał się przez rzekę, szczególniej zaś w porze
nocnej lub wietrznej.
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Pod trzydziestką siódemką Leonard Chmielna 37
Ziemiński, właściciel posesji, za cztery lata
założy aptekę przy Marszałkowskiej, na widok Cecylii
Wrzesińskiej, wdowy po urzędniku, przystaje i mówi:
– Warszawa słusznie chlubi się rozgłosem miasta najsilniej odczuwającego cudze nieszczęścia. Warszawa
też słynie jako gród arcy-muzykalny. Dwie te niepospolite zalety mają jedno wspólne źródło, uczucie,
i dlatego tak łatwo składają się na dobry uczynek.
Sposobności mieszkańcom nie brak, a jedną z nich
skwapliwie spróbuję podać. Oto w dniu 20 listopada
z domu na Nowym Mieście, niewidomemu skrzypkowi, złoczyńca niewiadomy wydarł jedyny sposób
zarobkowania, skradłszy mu skrzypce. Nie śmiem
odzywać się do artystów lub dyletantów o zrobienie
ofiary ze zbytecznych skrzypiec, chociaż byłby to może
najwłaściwszy sposób otarcia łez z oczów niepatrzących już na dzienne światło. Nie wątpię jednak, że
kwota trzydziestu kopiejek, którą złożyłem, wzrośnie
przy pomocy dobroczynnych datków, do sumy nie-

< W końcu miesiąca maja w okolicach rogatki wolskiej
przybłąkały się Dwa PAWIE, (samiec i samica), a że do dnia 14
czerwca nikt się nie zgłosił, uwiadamiam, że jeżeli w przeciągu 2
tygodni, po odbiór tychże za zwróceniem kosztów utrzymania i za
udowodnieniem własności, nikt się nie zgłosi na ulicę Leszno Nr
694, do Krysińskiej ogrodniczki; natenczas za utrzymanie tychże
i koszta ogłoszenia w trzech pismach, zmuszony będę je spieniężyć na pokrycie powyższych wydatków.

„Mucha”
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Ryfka Wejtzenbluth, szwaczka, idąc środkiem podwórka obok Mikołaja Mereckiego, czeladnika brązowniczego, mówi szybko jak katarynka: – I widzisz
pan, nieszczęścia zawsze najbiedniejszych dotykają,
wczoraj, w omnibusie numer osiem, zgubiła biedna
służąca, moja znajoma, portmonetę z biletem loteryjnym Nr 15717, i rubli srebrem dwa – monetą. Dała
anons w gazecie, że uprasza Łaskawego Znalazcę
o zwrot portmonety i biletu, pieniądze zaś może zatrzymać jako nagrodę, jeżeli tego żądać będzie, z biletu loteryjnego żadnej korzyści odnieść nie może, gdyż
zastrzeżenie uczynione zostało, o zwrot prosi tu do
Restauracji przy ulicy Nowy Świat i róg Chmielnej, ale
czy kto taki uczciwy się znajdzie. Merecki odpowiada
bez wiary: – Trudna sprawa, raczej pani znajoma bez
portmonety, ale z nadzieją pozostanie.
– Synu – słyszymy donośny głos Kacpra Korycińskiego, krawca, który mówi do Hieronima, czeladnika
obić papierowych – widzę jak często rano o pustym
brzuchu gonisz do pracy, a powinieneś wiedzieć, że
w wielu rodzinach panuje zwyczaj zajmowania się
przed śniadaniem jąkąś pracą na świeżym powietrzu,
co szkodliwie działa na zdrowie, jak niemniej wychodzenie na przechadzkę bez żadnego poprzednio wziętego pożywienia. Powszechnie sądzą, że ranne powietrze jest najczystszem, najzdrowszem i w wysokim
stopniu wzmacniającem, tymczasem o żadnej porze
dnia nie jest ono tyle przesyconem parami wodnemi,
co o wschodzie słońca. W ciągu dnia, w miarę posuwania się słońca, ciepło jego rozprasza stopniowo
szkodliwe miazmatyczne wyziewy, do twojej wiadomości, miazmata, są to drobne, mikroskopijne żyjątka pływające w powietrzu. Prawdy słów powyższych
można doświadczyć na samym sobie: gdy jesteśmy
w pierwszych dnia godzinach zajęci jakąś pracą na
wolnem powietrzu, opanowywa nas często zmęczenie, które skutkiem braku pożywienia coraz bardziej
się wzmaga. Dlatego też osoby potrzebujące pracować wcześnie rano, powinny zaraz po wstaniu przed
pracą wypić choć filiżankę ciepłego mleka, herbaty
lub wreszcie kieliszek wódki. Hieronim spoglądając
na ojca, wzrusza ramionami: – Ale ja nigdy nie mam
czasu, chociaż… – przez chwilę się zastanawia –
w ostateczności na kieliszek wódki mógłbym przystać.

„Kurjer Warszawski” 1870
W cukierni
– Przepraszam… na kogo pani czeka?
– Na frajera.

< Uprasza się Pana, który dnia onegdajszego wieczorem w Restauracji Wilkansa przy ulicy Trębackiej, pozostawiwszy Paltot zniszczony zabrał lepszy, ażeby takowy
bezwłocznie tamże odniósł, gdyż był zauważanym tak przez
poszkodowanego jako też miejscową służbę, jeżeli więc
dobrowolnie tego nie dopełni znalezionym będzie i pociągniętym do odpowiedzialności.
„Kurjer Warszawski” 1870

Pod trzydziestką ósemką Wincenty Szajkowski, właściciel posesji,
stoi na przeciwko Szyji Lipszytza, utrzymującego
się z handlu wiktuałami i Marjana Markiewicza, Na warszawskim targu, ok. 1897
utrzymującego się z własnych funduszów. – Wizbytku jak jazda omnibusem na sankach, opamiętuje
działem w tych dniach szczególnego rodzaju przykład oszczędności, silnej woli, wytrwałości i różnych się, że na pośpiechu nic już nie zyska i powiada: „Na
innych przymiotów – mówi pan Wincenty. – Przy co ja mam płacić osiem groszy, kiedy ja już zarobiłem
omnibusie sankowym na placu Trzech Krzyży stanął sobie całą dziesiątkę”. I z zimną krwią zlazłszy z sani,
jakiś młody starozakonny handlarz, trzymając w ręce powędrował dalej piechotą. Szyja Lipszytz patrzy pokoszyk z cytrynami i jabłkami. Wkrótce między han- dejrzliwie na pana Szajkowskiego: – I jaki, panie Windlarzem i konduktorem sanek zawiązał się targ o cenę centy, z tego morał? Marjan Markiewicz zaczyna się
przewiezienia na plac Zamkowy. Konduktor chciał głośno śmiać: – Ależ to proste. Żaden szczery wysiłek
prawem przepisanej dyszki, handlarz dawał tylko tro- bez nagrody pozostawiony nie będzie.
jaka; nie mogło oczywiście przyjść do zgody. Omnibus
< Zakład leczniczy dla kobiet Doktorów Rogowicza i Berruszył nareszcie z miejsca, handlarz nim, nie ustając
nharda
w Warszawie, aleja Ujazdowska Nr. 14 (nowy), przyjmuje
się targować i prosić. Wkrótce omnibus zebrawszy
osoby
ciężarne
i położnice oraz dotknięte wszelkiemi chorobami
sporą już liczbę jadących, zaczął się posuwać średnim
kobiecemi
prócz
zaraźliwych. Opłata za wygodne pomieszczekłusem, handlarz przyśpieszył także kroku i biegnąc
nie,
utrzymanie,
leczenie,
lekarstwa itp. wynosi: rubli srebrem
środkiem Nowego Świata po kostki w śniegu, postątrzy,
dwa
i
jeden
od
osoby
na
dobę, stosownie do rodzaju choroby
pił o grosz. Przy Świętorzyskiej dawał już piątkę. Przy
i
najmowanego
przez
chorą
pokoju;
pokoje są oddzielne dla jednej
Saskim Placu biedny handlarz znikł jakoś wyprzedzotylko
osoby
i
wspólne
dla
dwóch
i
trzech
osób. Wszelkie operacje
ny przez omnibus. Obok Poczty parę osób wysiadało,
w
zakres
położnictwa
i
chorób
kobiecych
wchodzące, dopełniają
omnibus zatem się zatrzymał, wkrótce też zjawia się
się
w
Zakładzie
za
oddzielną
zapłatą.
Zachowanie
zupełnej tajemdobrze już zmęczony handlarz, wołając na konduktora,
nicy
Zakład
poręcza.
że mu już da aż siedem groszy. Konduktor, zatwardzia„Kurjer Warszawski” 1870
ły współwyznawca handlarza, nie zwraca na to uwagi
i rusza dalej pomimo wstawienia się niektórych pasaPod trzydziestką dziewiątką widzi- Chmielna 39
żerów. Handlarz znika, nagle przy zakręcaniu omnimy
jak Marcin Drożdzicki, introligator,
busu z Senatorskiej na Miodową, wypada zmęczony
wręcza
Mikołajowi Tokarskiemu, właścicielowi domu,
z Koźlej ulicy i woła rozpaczliwym głosem, że da już
oprawione
w skórę bibliofilską paryską edycję poosiem groszy. Wzruszony konduktor każe przystanąć
ematu
Norwida
Garstka piasku wydaną nakładem
woźnicy, oszczędny wszakże i wstrzemięźliwy hanKonstancji
Górskiej
w 1859.
dlarz, który tylko co już chciał sobie pozwolić takiego
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Niedaleko Franciszek Jopp, były oficjalista drogi
żelaznej, ze śmiechem opowiada Teofili Lewińskiej,
utrzymującej się z handlu wiktuałami, jak w oknie
jednej z owocarni niedaleko Chmielnej wystawiono
bardzo piękny asortyment jabłek i gruszek krajowych
i zagranicznych. – Przy każdym z tych okazów – mówi
– przyczepiono karteczkę z napisem, zaznajamiającą
oglądających z nazwiskiem owocu. Pomiędzy innymi
dostrzegłem gruszkę ochrzconą tytułem: „Beurré de
Napoleon I-er.” U spodu małymi literami przeczytać
się dało: „nie III-go.” Nie uważa pani, że przez taki
dodatek piszący sądził zapewne, że gruszka nabierze
lepszego smaku.
Juljan Jasiński, ślusarz, na widok Moszka Szpilmana, prowadzącego szynk, kręci z niechęcią głową: –
A pan, panie Szpilman, toś ostatnio bardzo zhardział
i nawet sąsiadom przysługi odmawiasz. Szpilman staje w miejscu: – Boś pan był pod gazem, a tu wciąż
trzeba być z prawem obeznanym. Na przykład ostatnio w ustawie gminnej powiedziano w art. 807 – kiedy handlarz sprzedaje trunki ludziom pijanym, w art.
808 – kiedy pozostawia bez dozoru zupełnie pijanych
– to stosownie do art. 810, za każde z oznaczonych
przekroczeń, szynkarz winien być pociągniętym do
kary pieniężnej w kwocie rubli srebrem 1 kopiejek 50.
Nadto w ustawie o podatkach propinacyjnych w Królestwie Polskiem, powiedziano w art. 293 – Wzbronionem jest sprzedawać do wypicia wódkę lub inne
trunki nieletnim. Art. 295 – Jeżeli ktokolwiek, w handlu trunków, użyje trunku w takiej ilości, iż bez widocznego niebezpieczeństwa nie może być pozostawionym bez dozoru, to właściciel zakładu winien go
dozorować i udzielić stosowną pomoc – do czasu zupełnego wytrzeźwienia się. Mimo to daje się dostrzegać, iż szynkarze sprzedają wódkę nieletnim i pijanym
i tych ostatnich nietylko, że pozostawiają zupełnie bez
opieki, lecz wypędzają ich z zakładów. Celem zapobieżenia na przyszłość podobnym wypadkom, wydano
ponownie polecenie Komisarzom cyrkułowym, ażeby
uprzedziwszy o powyższych przepisach utrzymujących
szynki za pokwitowaniem, zalecili im w zupełności
stosować się do takowych, pod odpowiedzialnością
prawem przepisaną, za najmniejsze przekroczenie;
z swojej zaś strony przestrzegać jak najściślej, ażeby
wydane pod tym względem przepisy, nie były naruszone, a o winnych zaś natychmiast donosić celem
pociągnięcia ich do kary. W najgorszym razie karę
musiałbym uiścić, w najlepszym skazanym bym był na
pańskie towarzystwo aż do całkowitego wytrzeźwienia. Przyzna pan, że żaden z tych przypadków nie byłby dla mnie dobrym interesem.
– Panowie! – słychać donośny okrzyk Fryderyka
Renge, czeladnika powroźniczego, który w ten sposób
chce zwrócić na siebie uwagę swoich kolegów: Felik-
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zbędnej na zakupienie dla biedaka jakiego takiego instrumentu. Pani Cecylia kręci sceptycznie
głową: – Mogę dodać trzydzieści kopiejek, no,
może nawet rubla na zdrożny cel jestem gotowa
przeznaczyć. Ale i tak wydaje mi się, że skrzypiec
się za to nie da kupić. Ostatnio widziałam w Hotelu Lipskim do sprzedania skrzypce Antoniusa
Hieronimusa Amatiego z Cremony z roku 1719,
cena stała rubli 150. To takie najtańsze nawet kilka rubli na pewno będą kosztować.

Monolog lokaja u pana hrabiego
– Czytałem w Kurjerze, że tu w Warszawie co trzeci człowiek to Żyd, ale to chyba nieprawda, bo
u pana hrabiego jest codzień po siedmiu ludzi i wszystko Żydzi…

sa Górskiego, czeladnika kołodziejskiego i Andrzeja
Chmielewskiego, majstra szewskiego. – Emigruję do
Ameryki i zostanę obywatelem Indiany. Jak wiadomo
nie ma nic łatwiejszego w Ameryce Północnej, jak dopytać się żony. Potrzeba tylko cokolwiek widoczniej
zalecać się do jakiej imościanki, ażeby natychmiast,
otrzymać pozew do sądu o dopełnienie obietnicy
małżeństwa. Wtedy pozostaje do wyboru, albo ożenić się albo zapłacić grube odczepne. Większa część
kandydatów małżeńskich wybiera w takim razie,
mimo woli, ożenienie się, jako mniejsze zło. I słusznie,
gdyż Północna Ameryka, która w tym względzie tak
gorliwie bierze w obronę płeć piękną, postarała się
także o to, ażeby zawiedziony małżonek mógł równie
szybko pozbyć się nieznośnej połowicy, jak przyszedł
do niej. Oto podług kodeksu Stanu Indiany, nie potrzeba do rozwiązania małżeństwa niczego więcej, jak
tylko oświadczenia jednego z małżonków. Ażeby więc
otrzymać rozwód, potrzeba tylko zostać obywatelem
Indiany, a nic znowu łatwiejszego nad to, gdyż czternastodniowy pobyt w granicach tego Stanu, wystarcza do uzyskania w nim prawa obywatelstwa. Piękne
amerykanki nienawidzą naturalnie z całej duszy ten
złowrogiego zakąta, i już niejedna Donna cofnęła
skargę o przyrzeczenie małżeństwa, gdy przeciwnik
jej oświadczył: „Dobrze, ożenię się z panią, ale jutro
jadę do Indiany”. Jeden z dzienników amerykańskich
illustrował niedawno tę ustawę o małżeństwie w Indianie drzeworytem, przedstawiającym pociąg kolei

żelaznej w chwili, gdy wjeżdża do jednego z dworców
tamtejszych, i konduktor krzyczy do wagonu: „Panowie! Dwadzieścia pięć minut czasu do rozwodu!”.
Także moja przyszłość leży w Indianie. Chmielewski
kiwa głową z politowaniem: – U ciebie wszystko do
góry nogami. Ty najpierw musisz się ożenić, a potem
dopiero będziesz myślał jak się pozbyć połowicy.
Pod czterdziestką rodzina Janikowskich, Władysław, aptekarz oraz Franciszka i Wanda, utrzymujące się z własnych funduszów,
słuchają Saturnina Skotnickiego, urzędnika drogi żelaznej, który klaszcząc w dłonie, powtarza: – A to ci
heca, to ci heca. Wyobraźcie sobie państwo, niedalej
jak kilka dni temu czytam w „Kurjerze” taką oto informację. Mam zaszczyt zawiadomić Szanowną Publiczność, że Zakład dentystyczny, istniejący przy rogu ulic
Miodowej i Senatorskiej, u pani Oppenheim, wdowy
po ś.p. Ignacym Oppenheimie (pan Oppenheim żył
zaledwie 37 lat), w którym jedenaście lat jako główny
mechanik pracowałem i który po śmierci tegoż całkowicie prowadziłem, od przeszło miesiąca zupełnie
opuściłem, że żadnej odtąd z tymże zakładem nie
mam styczności i że na mocy udzielonego mi przez
władzę lekarską pozwolenia, obecnie sam na siebie
pracownię otwieram przy ulicy Miodowej, wprost
Rządu Guberjalnego, pod Nr 10 i wszelkie obstalunki tyczące wyrobów dentystycznych, czyli wszelkiego
rodzaju opraw i wprawiania sztucznych zębów po
przystępnej cenie, z zadowoleniem publiczności, jak
niegdyś u pana Oppenheima, wykonywać będę. Pod-
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pisano, Albert Stegeman. Ale nie tylko ja te ogłoszenie przeczytałem, wdowa po panu Oppenheimie, pani
Natalja, również je zauważyła. Mocno mnie zdziwiło
ogłoszenie pana Alberta Stegemana, odpowiada wdowa, umieszczone w „Kurjerze Warszawskim”, jako
też jednocześnie w „Kurjerze Codziennym”, na które
czuję się w obowiązku odpowiedzieć. Pan Stegeman
był pod czujnem okiem mego ś.p. nieboszczyka męża,
tylko prostym wykonwcą robót, nie zaś głównym technikiem, jak się w swych ogłoszeniach wyraża i na tej
samej pozycji pozostał także u mnie po śmierci ś.p.
męża. Kierownictwo zakładem dentystycznym, powierzonem zostało nie jemu, lecz jednemu ze znakomitszych doktorów; rzecz więc bardzo naturalna, że z tej
przyczyny, nigdy nic wspólnego z panem Stegemanem
zakład mój mieć nie mógł i nie ma, co jest najlepszym
dowodem, iż przez nieobecność jego, zakład mój dentystyczny dalej prowadzony w niczem nie ucierpiał,
gdyż jak od początku, tak i dotąd, ciągle nie przestaje
kierować nim ręka specjalna. I komu wierzyć? Walenty Drohojowski, emeryt, który słynie z celnych ripost,
uśmiecha się tajemniczo: – Z jednej strony, jak mówi
stare przysłowie, kto ma dwie ręce i chęci, z życia,
co chce, wykręci. A z drugiej, nie kąsa się ręki, która
karmi. Józef Wesseli, urzędnik, przymyka jedno oko
i dopowiada: – Czyli i tak źle, i tak niedobrze. Cóż,
kiedy w człowieku zawsze pazerność nad zdrowym
rozsądkiem bierze górę.
Franciszek Grodzicki, emeryt, nieco przygarbiony,
ale wciąż pełen energii, zwraca się do Józefa Mierzwińskiego, właściciela domu: – W ostatnich czasach społeczeństwu naszemu przybyło wiele niespodziewanych
sił, wiele czynników wypracowanych przez różnorodną
pracę i długie doświadczenie. Chcę tu mówić o nader licznej klasie emerytów. „Gdy na kobietę zawołają:
żono! Już ją żywcem pogrzebiono,” wyraził się poeta,
chcąc zapewne przez to określić, jak ciężko rozstawać
się z panieńską swobodą i niezależnością. Gdy na
człowieka długie lata zostającego w służbie publicznej, zawołają: emeryt! to nie jednemu się zdaje, że to
jest bezczynność, wypoczynek, grób. Tak przecie nie
jest i być nie powinno. Jakiś apostoł pokory dawno
powiedział: „że całem dążeniem człowieka myślącego
winno być nic nie znaczyć.” Emeryt przestaje być obowiązkowym pracownikiem — ale nigdy dobrowolnym
pracownikiem społecznym. Znajomość prawa, administracji, finansowości, znajomość ludzi i różnych klas
społeczeństwa z któremi się stykało, wdrożenie się do
wytrwałości i obowiązku; nareszcie rygor umysłu, są
to rzeczy, których kupić nie można, trzeba je nabyć
długą pracą życia i silną wolą. Znaczenie emerytów
w każdem społeczeństwie, jest to znaczenie maksym
moralnych w pismach poświęconych obyczajowości,
– jest ta pewnik żyjący. Suma więc takich sił wróco-
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nych społeczeństwu jest przybytkiem a nie ciężarem.
Warunek wszelako jeden — aby emeryt dalej pracował
w kierunku przez siebie upodobanym. Zagrzebanie
się we wspomnieniach, jest to dobrowolne sypanie na
siebie popiołu zapomnienia, zsuwanie się powolne do
katakumby. Dalej i dalej! to hasło życia, chociaż pół
kroku, chociażby ćwierć tylko, byle nie wracać znowuż
do spowicia, byle dług czasu opłacić choćby chwilką!
Takie rozmyślania obudziły we mnie ukazujące się
w ostatnich latach, prace niektórych, o ile wiem, emerytów. Na tem polu każdy z skłaniających się do wypoczynku, mógłby przynieść jeszcze znakomite usługi,
bo jest to pole pióra do którego się wdrożyli, bo jest to
przedłużenie pracy, a zatem i życia. Ignacy Szklarski,
inżynier, wyciąga rękę do pana Grodzickiego: – Niechże uścisnę panu prawicę, godne to słowa, bo racja
zawsze przy doświadczeniu pozostanie.
Teodor Piasecki, urzędnik, z daleka macha do
swoich dobrych znajomych, Józefa Rakowskiego i Józefa Kamińskiego, urzędników drogi żelaznej: – Przystańcie na chwilę – dogania ich zdyszany. – Słyszałem,
że wybieracie się panowie na pokaz? Ja byłem przedwczoraj, i chociaż nie lubuję się w takich teatrach, to
rozumiem że są zwolennicy rzeczy tłustych, i to oni
podziwiali wdzięki Flory, która nagle i niespodziewanie pojawiła się na polu igrzysk niby olbrzymia kometa
z szatynowym warkoczem. Dla lubujących się widokami osobliwszej jeszcze potworności niż dziewica z nad
Renu, okazywał tam rćżne łamańce, bardzo wesoły,
według afiszów, człowiek o czterech nogach. Szczęśliwy to zaiste śmiertelnik, na czterech bowiem peda-

łach prędzej niż inni dojść może do majątku i sławy.
I przyjaciele pokoju, mieli na placu pokarm syty dla
zgłodniałych oczów. Magik Strauss w zbudowanej ad
hoc świątyni czarów połykał karabiny, bagnety, szpady
i monety z ogólnem zadowolnieniem swoich spektatorów. Połykacz szpad z utęsknieniem patrzał na sąsiadką swoją piękną Florę, żałując, że tak tłustego kąska
połknąć mu niepodobna, i że się zadawalniać musi żelazem. Była tam także i tancbuda, loterja, w której jak
zwykle w takich, zapłaciwszy dziesiątkę grosz się wygrywa, była i głowa hipopotama i teatry mechaniczne,
i wiatrak magiczny i murzyn, jeżeli nieautentyczny, to
przynajmniej autentycznie tatuowany. I konie suchotnicze i dychawiczne funkcjonowały na Ujazdowskiem.
Za dwadzieścia groszy gotówką zapłaconych odbywały te pegazy podróże przez całą szerokość placu. Niezmierna moc chłopców ekscytowała zapał tych koni
kijami i kamieniami, na wielką biedę jeźdźców, z których niejeden przed przebieżeniem mety znalazł się na
ziemi. Była to samorodna szkoła wyższej jazdy, wzbudzająca wielką w widzach radość. Ile tam zjedzono serdelków i kiełbasek parowych, ile butersznytów skazanych zostało na zagładę, ile bawarskiego piwa pociekło,
to już chyba zdolniejszy ode mnie musi opowiedzieć.
Odwrót zebranych z tego koła zabawy był również, jak
ich uciecha, charakterystycznym. Jedni nie mogąc iść,
taczali się, drudzy szli z głośnem narzekaniem: czemu
to życie nie jest ciągłą Wielkanocą? i inni znów, tych
było najmniej, objawiali radość niekłamaną: że już po
świętach, że się mogą jąć pracy, tej prawdziwej pocieszycielki strapionych i rodzicielki szczęścia ziemskiego.

134

Nagrody ze słupów zdjęli w pierwsze święto:
Adam Oleszyński, czeladnik murarski, a na
drugi zaś dzień podobno zdobył trofea Karol
Ufnalski, siedemnastoletni sztukator. Zwycięzcom przyklaskiwało do czterdziestu tysięcy
widzów. Emilija Stummer, obywatelka, kręci
z niedowierzaniem głową: – Masz pan talent
do skutecznego zniechęcania. Jan Jacobs, czeladnik sztukatorski, za to z radością wykrzykuje: – A mnie pan żeś całkowicie przekonał,
piękną Florę chętnie zobaczę, a i bawara nie
odmówię.

< Zakład leczenia kumysem w Warszawie
W chęci dogodzenia ogólnej potrzebie i zadość
czyniąc życzeniu tutejszych lekarzy, jak: szanownych
doktorów Baranowskiego, Chałubińskiego, Gliszczyńskiego, Helbicha, Natansona, Neugebauera, Pląskowskiego, Rosego i wielu innych, znających zbawienne
skutki kumysu. lekarze: A. Przystański i J. F. Nowakowski, z dozwolenia władzy adnuinistracyjnej i lekarskiej, otwierają w Warszawie zakład leczenia kumysem
z krowiego mleka w ujeżdżalni przy Saskim ogrodzie,
uważając miejscowość tę pod wielu względami za najdogodniejszą.
„„Słowianin” 1868

Na widok zmartwionej Emili Oleszyńskiej,
emerytki, Ignacy Szklarski, inżynier, Aleksander Nowakowski, urzędnik i Adam Nowicki,
buchalter spieszą by ją pocieszyć. – Sprzedaż
kumysu w altanie w ogrodzie Saskim, z powodu ukończonego letniego sezonu, zamkniętą
Zakład leczenia kumysem w Kaskadzie pod Warszawą, rys. Henryk Pilatti, koniec XIX w.
już została – mówi zmartwiona pani Emila. –
A tak się dobrze czułam po tej kuracji. Nowany jest, że i u nas przy zastosowaniu odpowiednich
kowski nachyla się nad Szklarskim i pyta: – Już kilka prawideł i warunków, leczenie to przyniesie cierpiąrazy słyszałem kumys, kumys, a co to właściwie jest? cym błogie skutki. Na twarzy panii Emili widać coraz
Pan Ignacy z inżynierską dokładnością, odpowiada: – większe cierpienie: – No i widzicie, panowie co tracę!
To napój z mleka kobylego. Podobno wyśmienity w le- Adam Nowicki łagodnym gestem dłoni uspokaja paczeniu suchot. Kumys, liczący bardzo wielu zwolenni- nią Emilię: – Mam dla pani dobrą wiadomość, życzeków na Wschodzie, już i za granicą wchodzi w użycie, nia panów lekarzy przypisujących leczenie kumysowe
jak o tym świadczy broszura doktora Schneppa, leka- w czasie jesieni i zimy oraz interesowanych chorych
rza źródłowego w Eaux-Bonnes, gdzie autor w zasto- załatwiają się każdodziennie w Zakładzie kumysowym
sowaniu do warunków miejscowości, zaleca przeciw doktorów Przystańskiego i Nowakowskiego przy ulicy
suchotom płucnym, na wzór kobylego mleka, fermen- Granicznej numer 13, także nadal będzie pani mogła
towane mleko oślic. Doktor Aleksander Przystański, korzystać ze swojej aqua vite.
który tu w Warszawie kumys rozpowszechnia, mieszkając lat sześć na granicy stepu kirgizkiego, gdzie
< Wody mineralne naturalne.
użycie kumysu jest nadzwyczaj rozpowszechnione
Dla dogodności osób, które życzyłyby sobie pić wody naturali gdzie napój ten z powodu wielkiej swej pożywności ne ogrzewane lub zimne w Aptece, jak to miało miejsce w roku zestanowi prawie powszedni chleb Kirgizów, miał spo- szłym, używając przechadzek w Saskim ogrodzie, mogą mieć wydasobność poznać nie tylko przyrządzenie kumysu, ale wane codziennie z rana do godziny 9-tej bez żadnego doliczania
zarazem doświadczyć jego skuteczności w rozmaitych za to. Apteka wyrabia Kumys w butelkach i przyjmuje zamówienia
chorobach u wielu osób, umyślnie tam dla leczenia na abonament. Adolf Schmidt, Właściciel Apteki, ulica Mazowiecsię kumysem przybywających, widząc zaś zbawienne, ka Nr 16, wprost koś. Ewangelickiego.
często nawet nadzwyczajne skutki kumysu, przekona„Kurjer Warszawski” 1870

Pod czterdziestym pierwszym, budynkiem rządowym, piętrowej kamienicy
Józefa Schouppego na rogu Marszałkowskiej, Jason
Petrykow, dyrektor w Warszawskiej Komorze Głównej
Składowej, obracając się w kierunku Hipolita Pietrzaka i Antoniego Michalskiego, oficjalistów rządowych,
mówi: – Wiem, że panowie w dłuższą podróż się wybierają, radzę więc zwrócić uwagę na zabezpieczenie mieszkania. Trudne czasy nastały i uczciwości ze
świecą by szukać. Taka na przykład historia. W końcu
miesiąca sierpnia tego roku, mieszkanie zajmowane
przez pewną znakomitą rodzinę, po wyjeździe tejże
na prowincję, powierzone zostało dozorowi starej
wiernej służącej. Pewnego dnia, w porze po południowej, sługa ta przy porządkowaniu pokojów, dostrzegła w jednym z nich kluczyki, wiszące przy komodzie;
miewało to tylko miejsce w czasie obecności państwa
w domu, następnie w dalszych pokojach zauważyła, że
szuflady z komód były powysuwane i około siedemnaście zamków odbitych. Były to, jak się później okazało
ślady kradzieży gwałtownej, na sumę około rubli srebrem pięćset spełnionej. Podejrzenia o dokonanie tej
kradzieży, padły na różne osoby i jakkolwiek Policja
nie szczędziła żadnych trudów i usiłowań ku odkryciu
winowajców, lecz wszystko to okazało się bezskutecznem, podejrzane bowiem osoby, albo zaraz usprawiedliwić się zdołały, lub też nie były obecne w Warszawie. Dopiero w początku miesiąca października roku
bieżącego, zatrzymano na Pradze przez Policję, niejaką
Dąbrowską, dawniejszą służącę, która pod pozorem
szukania maglarki, dostała się do jednego mieszkania
przez oderwanie skobla u drzwi. Dąbrowska ubrana:
w szal, kapelusz, złote kolczyki i brylantowe pierścionki na palcach, tak w kancelarji komisarza, jako też po
przy aresztowaniu i przedstawieniu Wydziałowi Śledczemu, powierzchownością swoją i sposobem tłumaczenia się, starała się odegrać rolę skompromitowanej
niewinności. Wysłani przez Wydział Śledczy do jej
mieszkania, celem sprawdzenia i odbycia rewizji dozorcy, pomiędzy różnemi przedmiotami podejrzanemi,
znaleźli książkę do nabożeństwa — podobną zupełnie
do tej, jaka w mieszkaniu na początku wymienionem
skradzioną została i którą w Wydziale za tęż samą
uznano. Dąbrowska zapytana, skąd takową książkę
posiada, tłumaczyła się, że ją kupiła na ulicy — a gdy
ją chciano przedstawić osobiście okradzionej rodzinie, oświadczyła, że w domu tym bywała u młodszej,
z którą dawniej razem służyła. Po tem wszystkiem nie
podlegało już wątpliwości, że Dąbrowska do tej kradzieży wpływać musiała. Badana w tej mierze, uciekała się do różnych kłamstw i wybiegów, przy których
długo i uporczywie obstawała: aż dopiero, gdy przystąpiono do badania jej znajomych i kochanka ten ostatni przyznał, że otrzymywał od Dąbrowskiej podarunki
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a między innemi łańcuszek złoty. W innych miejscach
podobnież różne przedmioty odebrano – a zdjęte z jej
palców trzy pierścionki, z tych jeden brylantowy, przez
poszkodowane osoby, jako ich własność poznane zostały. Tymi tak oczywistymi i stanowczymi przekonana
dowodami, obwiniona nie mogła już dłużej zapierać
się i przyznała spełnienie tej kradzieży, wskazawszy
przytem swoją wspólniczkę. Nadto zakwestjonowana
u Dąbrowskiej bielizna i garderoba — okazały się również pochodzącemi z kradzieży przez Dąbrowską spełnionych; jedną z takowych dokonała, dostawszy się do
mieszkania lufcikiem, a pewnego razu wyjęła dziecku z uszów kolczyki. Takich kradzieży spełniła ośm,
za co wraz z kochankiem i wspólniczką, właściwemu
Sądowi po ukaranie oddaną została. Antoni Michalski, oficjalista rządowy, kiwa ze zrozumieniem głową:
– Popieram, popieram – powtarza – teraz naprawdę
trzeba uważać kogo się do pracy przyjmuje.
Kucharz Jan Timofiejew nachyla się nad Fałkiem
Birncweigiem, faktorem (pośrednikiem handlowym)
i teatralnym szeptem mówi: – A wie pan szanowny, co
na Pradze się zdarzyło? Mały Mendel Muchimowicz,
trzyletni syn dymisjonowanego żołnierza, nieszkodliwie ukąszonym został przez wieprza, nie wiadomo do
kogo należącego. Teraz mały jest na kuracji w szpitalu
starozakonnych. Niech mi Fałek powie, czy ten wieprz

Żydowskie dzieci na warszawskiej ulicy, ok. 1897
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jaki tresowany, że trefne wyczuwa? – i śmieje
się rubasznie ze swojego żartu. Behejme [jid.:
bydlę – red.] – cedzi przez zęby Birncweig.

< Widzieliśmy dnia wczorajszego przeciągającą przez Aleję Ujazdowską bandę cyganów, składającą
się z 30 przeszło osób, a między tymi około 10 drobnych
dzieci. Obóz ten umieszczony na 6 parokonnych wozach,
udawał się poza miasto.
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„Kurjer Warszawski” maj 1870

Pod czterdziestką dwójką Ludwik Ręczlerski, właściciel domu,
jak zwykle krząta się po podwórzu i spogląda w zachmurzone niebo. – Niepodoba mi
się to – mówi do Władysława Popowskiego,
urzędnika – wciąż się zanosi na ulewę. Zuważył pan, że Warszawa coraz to powabniejszą się staje, niekiedy nawet może współzawodniczyć
z Wenecją. Podczas wczorajszej słoty niektóre ulice
pierwszorzędne przedstawiały widok prawdziwie
malowniczy. Woda wystąpiwszy z rynsztoków zalała
chodniki i ulice: Królewską, Marszałkowską, Próżną
i część Wielkiej. Wejście zaś do ogrodu Saskiego od
ulicy Marszałkowskiej wyglądało jak przystań, nad którą odważni żeglarze oczekiwali pożądanego odpływu.
Możeby warto pomyśleć o zbudowaniu kilku gondol,
które bardzo by się przydały w podobnym wypadku.
Ale ja niestety nie mam na podorędziu żadnej łajby
i muszę się zmierzyć z żywiołem bez dodatkowych
atrybutów. Słuchając wywodu pana Ręczlerskiego,
Teofil Laskowski, geometra, postanawia też zabrać
głos: – Właściwie to się z panem zgadzam, ale gdy
spojrzę na to z innej strony, to nadmiar wody przestaje mi przeszkadzać, a jej niedobór zaczyna mnie
frapować. Bo weźmy na ten przykład studnię na rogu
ulicy Bielańskiej i Długiej, którą naprawia się. Wody
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Wylew Wisły, widok od strony Bednarskiej ulicy, rys. Henryk Pilatti, 1874

Wylew Wisły, widok od strony Mariesztatu, rys. Henryk Pilatti, 1867

do picia Warszawa posiada bardzo mało, należałoby
zatem nie tylko te jedną studnię miejską naprawić,
ale i wszystkie inne przynieść do stanu używalnego.
Ilość studzien miejskich nie dochodzi trzydziestu,
bardzo to mała liczba w stosunku do ludności miasta. Wprawdzie są studnie w podwórzach domów
prywatnych, ale większość z nich ma wodę niezdatną
do picia. Wodociągi, posiadające około sześćdziesiąt
wylotów, dają wodę ciepłą i przy każdym przyborze
Wisły mętną. Dla dogodzenia potrzebom ludności
Warszawy należałoby pobudować jeszcze jak najwięcej studzien miejskich i opatrzeć je wyloty wodociągowe kubkami metalowymi na łańcuszkach. Koszt nie
byłby znaczny, a przynajmniej mianoby czym gasić
pragnienie bezpłatnie, nie uciekając się do bawara ani
wód orzeźwiających, za które trzeba płacić. August
Junkier, mistrz giserski, ochoczo przytakuje: – Byłem
tam niedawno i przejście na chodniku z ulicy Bielańskiej na Długą zostało wstrzymane z powodu właśnie
przerabiającej się studni miejskiej, od dawna w tym
miejscu egzystującej. Woda z tej studni bardzo dobra,
od niejakiego czasu popsuła się z powodu zamulenia
dna studni i zgnicia cembrowania, tak że w ostatnich
czasach woda z niej stała się całkowicie niezdatną do
picia. Studnia rzeczona jest wielce dogodną w tym
punkcie, gdyż tu właśnie zbierają się dorożkarze dla
pojenia koni i podczas obecnego przerabiania muszą
zatrzymywać się aż na placu Krasińskich, dla dostarczenia swym biegunom koniecznej ochłody. Podirytowany pan Ludwik przerywa tyradę pana Augusta:
– Na Boga, ja mówię o deszczu, burzy, katakliźmie,
a panowie mi tu z mineralną wyskakują. Geometra nadyma policzki i nerwowo pocierając koniuszek nosa,
mówi: – I tu jest pies pogrzebany. Zarówno nadmiar,
jak i brak wody, może spowodować katastrofę.
Adolf Libecejt, telegrafista, jega pasją są zegary,

Szkice i typy warszawskie
Przy pompie

patrząc na swoich synów: Henryka, czeladnika tokarskiego i Karola, czeladnika stolarskiego, męczy ich
opowieściami o warszawskich zegarach: – Widzicie,
mechanizm ratuszowego zegara jest dziełem pana
Adama Różyckiego, byłego mechanika Banku Polskiego, obecnie emeryta, kóry prócz wzmiankowanego
zegara, wiele innych wykonał i z tych jedne w Warszawie, inne na prowincji funkcjonują z równym zadowolnieniem i dokładnością, jakkolwiek niektóre z nich są
innego systemu. Wszakże zegary umieszczone u pana
Temlera przy ulicy Gęsiej i w Konstancji w cukrowni
są tegoż samego systemu co ratuszowy, z tą różnicą,
że mniejsze i bez kwandransy. A kabyście chcieli się
przekonać o prawdzie, to pofatygujcie się do pana
Różyckiego zamieszkałego pod numerem 684 przy
ulicy Leszno, a znajdziecie tam kilka gotowych zegarów wieżowych, z tych jeden tego samego systemu
co ratuszowy. Znajduje się tam nawet i ten, który był
przedstawiony Komitetowi budowy ratusza jako model, który jest oryginalnym dziełem pana Różyckiego,
o czym świadczy firma wyrytowana na walcu. Zegar
ten zaleca się prostotą mechanizmu i starannym wykonaniem w częściach, na regularność biegu zegara
wpływających. Pan Adolf, zorientowawszy się, że Henryk i Karol zdążyli już pójść i jedynym odbiorcą opowieści jest on sam, zaciska usta i rusza do pracy.
Ludwik Ostrowski dependent (pomocnik adwokata), obeznany w prawie i nowinkach przestępczych, na
wyraźną prośbę Antoniego Mińskiego, emeryta i Emila Wenglera, urzędnika, postanawia zdradzić jedną
ze swoich zawodowych anegdot: – Pewien podróżny
prosił o gościnność w folwarku w okolicach Bagnolet,
we Francji. Położywszy się spać, obudził się po kilku

godzinach niby chory i wskutek tego zmuszony był
pozostać blisko tydzień na folwarku. Gdy ozdrowiał,
opowiedział gospodarzowi sen, który go dręczył przez
trzy noce. Śniło mu się mianowicie, że niedaleko od
domu pod skałą, zakopany jest garnek z wielką ilością pieniędzy. Wieśniak niewiele zwracał uwagi na
opowiadanie swego gościa. W jakiś czas potem, wieśniak z nieznajomym przechodzili koło miejscowości,
podobnej do opisanej w śnie nieznajomego. Wieśniak
zaproponował natychmiastowe poszukiwanie, ale jakież było jego zdziwienie, kiedy po niedługiem kopaniu natrafił na naczynie zawierające pięć tysięcy franków srebrną monetą. Skarb odniesiono natychmiast
do folwarku, i sumiennie na dwie części podzielono.
Nazajutrz, gdy nieznajomy wybierał się w drogę, żalił
się na niedogodności niesienia przy sobie tak znacznej sumy w srebrnej monecie. Usłużny wieśniak zaproponował gościowi zmianę jego połowy na papiery,
na co podróżny z wdzięcznością się zgodził. W kilka
dni po odejściu nieznajomego wieśniak zrobił drugie, nierównie smutniejsze odkrycie: moneta zawarta
w odkopanem naczyniu, była fałszywą od pierwszej
do ostatniej sztuki. Oswald Schoene, inżynier drogi
żelaznej, łamaną polszczyzną, próbuje puentować: –
Sehr gut. Spryczarz. Ostrowski ze znastwem potakuje:
– Doskonałość w przestępstwie rzadko jest improwizacją, przeważnie to wynik niezmiernie misternie przygotowanej akcji.
Zygmunt Dziubiński, urzędnik, Kacper Peters,
urzędnik drogi żelaznej, Frydrych Hakebeil, żyjący
z własnych funduszów, Mikołaj Janczak, czeladnik kowalski słuchają Ludwika Gajewskiego, czeladnika stolarskiego, który cały swój wolny czas spędza na rozrywkach w mieście: – Onegdaj byłem po południu na
praskim brzegu Wisły, kiedy w bliskości parku, dały się
nagle słyszeć krzyki o ratunek tonącego młodego człowieka. Na krzyk ten połączony z hałasem powstałym
z ogólnego zamieszania pomiędzy osobami kąpiącymi
się na galarach, pośpieszyło mnóstwo osób będących
w tej chwili na przechadzce w parku, a między tymi
i damy. Tonącego wyratowano, a tłumy ciekawych otoczyły go ze wsząd. Po niejakim czasie ciekawe córki
Ewy przybyłe na miejsce wypadku spostrzegły, że stoją wśród mężczyzn, którym trochę za wiele różnych
części ubioru brakowało. Nastąpiła w skutek tego
niby eksplozja, wszystkie panie pierzchły w nieładzie
do parku. Pan Zygmunt, śmiejąc się, mówi: – Jak widzicie, panowie, powiedzenie nie wścibiać nos w nie
swoje sprawy, niewątpliwie w tym wypadku ma jest
uzasadnione.
Olga Gołębiowska, guwernantka, nachyla się nad
Stanisławem Czechem, emerytem: – W tych czasach
znany pedagog i badacz języka polskiego, pan Fabian
Ferdynand Sławiński – pokazuje panu Stanisławowi
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Warszawscy żebracy pod kościołem, pocz. XX w.
Żebrak! Leży na chodniku przy marmurowych schodach wielkiego gmachu. Wyciągnął kule i potworne kikuty. Rozwalił się jak u siebie na barłogu. Łachmany szare. Twarz potężna, wzgardliwa, oko głęboko
nienawidzące. Wyciągnął rękę. (Stefan Żeromski Dzieje grzechu)

książeczkę – wydał początkową naukę czytania i pisania. W przedmowie do tego dzieła pan Sławiński
potępia dotychczasową metodę sylabizowania, jako
utrudzającą postępy dziecka i nawet wpływającą niepomału na zamęt w pojęciach, wymawianie bowiem
sprawia to, że przeż długi czas dziecko nie może zrozumieć dlaczego pierwotne brzmienie tych liter zmienia się i skrócą w układaniu sylab. Książeczka pana
Sławińskiego jest wynikiem długich jego prób i doświadczeń na polu pierwiastkowego nauczania dzieci, a wyłożone tam jasno i przystępnie zasady bezpośredniej nauki czytania, mogą być łatwo zastosowane
w praktyce. Pan Stanisław podnosi w błagalnym geście ręce ku górze: – Ale ja już umiem czytać – mówi.
Aleksander Gejsztor, urzędnik, opowiada Henrykowi Dąbrowskiemu, urzędnikowi i Franciszekowi
Grabowskiemu, inżynierowi, o swojej bytności na
Cmentarzu Powązkowskim: – Wczoraj byłem świadkiem wydobycia zwłok śp. Michała Kazanowskiego,
z tymczasowego grobu w katakumbach i przeniesienie ich do nowo wybudowanego grobowca. Zmarły
przed dwoma laty Michał Kazanowski, zapisał połowę swego znacznego majątku na cele dobroczynne.
Około trumny jego, zgromadzili się więc głównie
nieszczęśliwi, przynosząc swemu dobroczyńcy cześć,

wspomnienie i modlitwę. Po nabożeństwie żałobnym
odprawionym w kościele powązkowskim, orszak pogrzebowy wyruszył ku miejscu wiecznego spoczynku.
Rozpoczynali pochód głuchoniemi i ociemniali wychowańcy tutejszego instytutu, za nimi szły sieroty
zostające pod opieką Towarzystwa Dobroczynności,
a dalej za trumną rodzina i przyjaciele nieboszczyka.
Nad grobem chór ociemniałych odśpiewał „Salve regina", a sierotki z ochronek pieśń „Ave Maryja”. Pomnik
śp. Kazanowskiego, wzniesiony podług projektu budowniczego Goebla, a pod kierunkiem rzeźbiarza Pruszyńskiego, należy do najpiękniejszych na cmentarzu.
Jest to sarkofag w stylu odrodzenia, w kształcie okrągłej kaplicy, zakończonej mauretańską kopułą. Dolna
część pomnika, stanowiąca właściwy grobowiec, nosi
na sobie charakter spokoju i powagi, górna ożywiona gustowną kolumnadą, wznosi się majestatycznie
w górę. Pomnik ten zwrócić musi uwagę każdego,
wykończeniem form i cichym wdziękiem rozlanym
w jego układzie. Pośród smętnego przybytku grobów,
sarkofag wygląda jak uśmiech na twarzy zroszonej
łzami. Na froncie tego grobowca, umieszczono biust
nieboszczyka z marmuru karraryjskiego, wykonany
bardzo starannie podług fotografii, przez pana Pruszyńskiego. Zapisy dobroczynne śp. Kazanowskiego,

wynoszą ogólną cyfrę 72 900 rubli. Sumę tę rozdzielił
testator w równych częściach: na Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych, Towarzystwo Dobroczynności,
oraz cztery szpitale miasta Warszawy.
Z drugiej strony podwórza widzimy jak Maurycy
Mitte, inżynier i jego ojciec Teodor, emeryt zmierzają
w kierunku Chmielnej, pan Mitte odprowadza ojca na
umówioną wizytę do doktora Konrada Chmielewskiego na Marszałkowską 51. W 1870 Maurycy Mitte ma
dwadzieścia pięć lat i właśnie kończy studia w Szkole Głównej na Wydziale Fizyczno-Matematycznym.
Wkrótce zostanie profesorem Instytutu Górniczego
w Petersburgu, a w 1895 zostanie pierwszym dyrektorem Szkoły Wawelberga i Rotwanda, noszącej wtedy nazwę Średniej Szkoły Mechaniczno-Technicznej
Maurycego Mittego i będzie nim aż do swojej śmierci
w 1900 roku.
Dostrzegamy też grupkę mężczyzn, ucinających sobie miłą pogawędkę. Jest tam Jan Jakubowski, telegrafista drogi żelaznej, Edward Jente i Antoni Pohlmann,
urzędnicy drogi żelaznej, August Junkier, majster giserski, Karol Leffler, czeladnik stolarski i Wincenty Sawicki, urzędnik. I to właśnie pana Wincentego slyszymy: –
Wczoraj byłem w jednym ze sklepów rękawiczniczych
przy ulicy Granicznej, wszedł tam jakiś podrostek i zażądał ciepłych rękawiczek, miał to być, jak mówił, podarunek kolendowy dla matki. Podczas kiedy właścicielka
zajęta innymi gośćmi będącymi podówczas w magazynie, zostawiła swobodę wyboru młodzieńcowi, ten użył
jej w sposób nie nader uczciwy. Zauważywszy bowiem,
że nikt na niego nie patrzy, ściągnął jedną parę rękawiczek do kieszeni. Spekulacja ta jednak nie przyniosła
pożądanego skutku. Malwersację spostrzeżono i postąpiono z winowajcą według zasługi. Smutne fakta takie,
szczególnie ze względu na młody wiek przestępcy, na
nieszczęście zbyt często u nas się przytrafiają. Oddać
winowajcę w ręce sprawiedliwości, jest to może raz na
zawsze pozbawić go uczucia godności, zostawić bezkarne, poprzestając na napomnieniu, czyliż się go tym
poprawi? Złe sięga głęboko, bo w niemoralnym wychowaniu dzieci. Tam też na nie należy szukać środków poprawy. Edward Jente wyjmuje rękę z kieszeni surduta
i gładzi zmierzwioną brew: – Ma pan rację, wychowanie zaczyna się w domu i w konsekwentym przestrzeganiu zasad. Wyobraźcie sobie panowie, że w tych dniach
zauważyłem na ulicy młodą panienkę ubraną w pruski
mundur żołnierski, z guzikami i wypustkami, przepasana była szerokim czerwonym pendentem [z fr. pendant:
ozdobny pas zakładany przez ramię, używany niegdyś
do noszenia szabli lub innej broni białej – red.], brakowało jej tylko karabinka i szabli.
Oddalamy się od męskiej dyskusji i mijamy Franciszka Kaszubskiego, studenta, który opowiada Józefowi Mioduszewskiemu, pomocnikowi budowlane-
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mu, jak przechodząc wieczorem przez ulicę Podwal
dostrzegł modlących się wiernych do księżyca w meczecie mahometańskim, który – jak tłumaczył Mioduszewskiemu – poprzednio mieścił się w pałacu Blanka
obok Ratusza, potem w pałacu byłej Dyrekcji Ubezpieczeń, z chwilą nabycia tego ostatniego gmachu na
zakłady topograficzne pana Józefa Ungra, przeniesiony
został do domu pana Alfonsa Muszyńskiego, właśnie
przy ulicy Podwal.

< Wczoraj w cyrku, pani Weintraub robiła kilka doświadczeń z ogniem. Nad płomieniem świecy trzymała przez
parę minut gołe ręce, następnie drut żelazny, grubości palca
średniego, do czerwoności rozpalony trzymała w zębach; roztopiony ołów wyrzucała rękoma z kociołka na blachę; nareszcie
wstąpiła obnażonymi stopami na szynę żelazną do czerwoności
rozpalonej. Po takiej pracy należało się nieco posilić, to też
pani W. zaraz sobie poradziła, zajadając bez ceremonji, kipiącą
w kociołku… smołę. Smacznego apetytu. Zaprawdę, że podziwiać
należy odwagę, cierpliwość i wytrzymałość na tak wysoką temperaturę. Tylko kobiety mogą być tak ogniste…
„Kurjer Warszawski” 11 sierpnia 1870

Pod czterdziestką trójką Paweł Cybul- Chmielna 43
ski, właściciel domu, wsłuchuje się w wykład Jana Pandela, pomocnika inżyniera, któremu
nieobce są nowinki techniczne. Pandel opowiada
Klemensowi Nerkowskiemu, ślusarzowi, swoją nową
fascynację: – Możność chodzenia po wodzie, na wzór
biblijnej przechadzki, należy do gorętszych życzeń
człowieka. Nad spełnieniem tego życzenia ludzie oddawna myśleli i pracowali. Najprostszym sposobem,
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zdawałoby się jest przywiązać do nóg dwa bale zdolne utrzymać na wodzie ciężar człowieka i posuwać
niemi niby łyżwami po lodzie. Że za pomocą czego
podobnego przy silnych nadzwyczaj nogach i ogromnej zręczności można utrzymać się na wodzie a nawet i poruszać się, dowodem tego są sztuki wykonywane w niektórych portach przez majtków. Idzie
jednak o to, żeby przyrządu służącego do chodzenia
po wodzie można było używać bez wielkiej wprawy
i wysileń, a temu warunkowi żaden z dawniejszych na
tym polu wynalazków bynajmniej zadość nie uczynił.
Przed rokiem pan Karol Tokarski, nauczyciel prywatny w Odessie, zbudował przyrząd, za pomocą którego każdy po kilkogodzinnej zaledwie wprawie, może
swobodnie chodzić po wodzie, nie tylko stojącej ale
i bieżącej. Z przyrządem swym pan. Tokarski wykonywał niedawno doświadczenia, na Newie w Petersburgu, obecnie przybył do Warszawy. Wczoraj o godzinie
w pół do czwartej mieliśmy właśnie sposobność znajdować się na próbie, odbytej z pomienionym przyrządem na stawie ogrodu Belwederskiego. Próba tą odbyta została wobec Jaśnie Wielmożnego Namiestnika
Królestwa, hrabiego Berga, pan Tokarski chodził po
stawie naj pierwej przy pomocy małego wiosła (będącego zarazem drągiem dla równowagi), a potem
i bez wiosła, strzelał z dubeltówki na wodzie, dowiódł
w ogóle, że przyrząd daje dostateczną równowagę dla
chodzącego, i że za pomocą niego dość szybko można posuwać się po wodzie. Z kilkunastu obecnych na
próbie osób, dwie zapragnęły spróbować same przyjemności chodzenia po wodzie i pomimo że nie miały
żadnej wprawy, posuwały
się wszakże bez strachu
o wpadnięcie do niej. Przyrząd pana Tokarskiego składa się niby z dwóch pół czółenek, złożonych ze sobą,
ale mogących się ślizgać
jedno wzdłuż drugiego. Do
posuwania się po wodzie
pomagają umieszczone pod
dnem klapy, usuwające się
w chwili ruchu naprzód,
a otwierające się i stawiające swą powierzchnią
opór w chwili cofania się
czółenek. Tym sposobem
w chwili ruszenia jedną
nogą naprzód, druga czuje oparcie o wodę. Inaczej
ruszanoby tylko czółenkami
w miejscu. Czółenka wyrobione z blachy żelaznej.
Cały przyrząd wczoraj pró-

Szkice i typy warszawskie
Szatkownicy warszawscy

W cukierni
Szatkownicy warszawscy

bowany, długi jest stóp trzy i pół, szeroki stóp dwie
i ćwierć, waży czterdzieści pięć funtów. Waga ta w innych egzemplarzach, których pan Tokarski nie ma
z sobą w Warszawie, wynosi trzydzieści funtów. Nie
można twierdzić, iżby wynalazek ten był doskonałością, powiemy nawet, że wyobraźnia każdego spodziewa się zupełnie czegoś innego, trzeba jednak wziąć
pod uwagę wyrobienie przyrządu z gruba tylko i z materjału ciężkiego. Zdaje się, że przyrząd wykonany
z kauczuku, a więc taki, któryby można łatwo ze sobą
nosić, byłby zupełnie dogodnym i mógłby służyć do
ratowania tonących, do stawiania pontonów, w ogóle
do robót na wodzie, do polowań, wreszcie dla rozrywki, podobnie, jak łyżwy. Wynalazca wie o tym bardzo
dobrze, ale... nie ma środków wykonania przyrządu
z kauczuku, choć koszta tego byłyby bardzo nieznaczne. Pan Tokarski ma zamiar odbyć publiczną próbę na
stawie parku łazienkowskiego. Próba ta odbędzie się
zapewne w przyszłą niedzielę.
Tuż przy zejściu do piwnicy stoi grupka czeladników: Baltazar Twardowski i Józef Sierociński, czeladnicy kowalscy, Ignacy Kantorek i Karol Schultz, czeladnicy ślusarscy oraz Maciej Śmigrodzki, czeladnik
stolarski. Wszyscy czekają na Nachemię Grossfater,
handlarkę wiktuałami, która wkrótce pojawia się na
podwórzu. Obie dłonie ma zajęte, w jednej trzyma kilka tekturowych pudełek, w drugiej pięć niewielkich
brązowych papierowych torebek. Kiedy podchodzi,
wyciąga dłoń z torebkami, i mówi: – Panowie, jestem
wdzięczna za wasze przybycie, to – pokazuje na torebki – karmelki w najlepszych gatunkach, są moim

dowodem wdzięczności dla panów. A to są pudełka
na cukierki, pierwsze trzy są w dotąd zwykle używanej
formie, następne, to nowomodne zwane atrappe, wyobrażające najróżnorodniejsze przedmioty, do złudzenia naśladujące naturę. Obstalowałam je w Składzie
Obić Papierowych u Różańskiego na Miodowej. Jak
widzicie, panowie, atrappe mają kształt jabłka, gruszki
i śliwki. We wszystkich pudełkach są te same cukierki.
Teraz cel, dla którego panów tu zgromadziłam. Stawiam przed panami wszystkie pudełka z łakociami,
wybierzcie te, które chcielibyście zakupić. Czeladnicy
bez zastanowienia wskazują na atrappe. Pani Nachemia kiwa głową. – Tak myślałam – mówi.
Felicjan Jaworski, oficjalista rządowy, zawsze gdy
coś opowiada spogląda na ziemię, zmuszając swojego
rozmówcę do podobnej formy konwersacji. Tym razem jest podobnie, na przeciwko pana Felicjana stoi
wpatrzony w swoje buty Ludwik Ingersleben, oficjalista drogi żelaznej i słucha: – Ostanio zauważyłem –
mówi pan Felicjan – że do ogrodu Krasińskiego często wpuszczani zostają tragarze z tragami, wyrobnicy,
służba z koszykami i prowizją, tłumy biednych żydowskich dzieci bez żadnego nadzoru, jak również przez
skwery urządzone w różnych miejscach miasta dla wygody publiczności, przechodzą tragarze z tłumokami
i koszykami i tłumy żydowskich dzieci w oberwanym
odzieniu, bawią się w gry i zajmują po całych dniach
ustawione dla wypoczynku spacerujących po skwerach ławki. Jak utrzymać w tych publicznych miejscach
należyty porząde i usunąć wyżej wymienione? Zwykły
obywatel jest bezsilny, ale niedawno zaleciono strażnikom naznaczonym do bram Krasińskiego ogrodu
i mającym stójki przy skwerach, jak również i miejscowym Naczelnikom ucząstków, ażeby oni pod żadnym
pozorem nie puszczali do takowych tragarzy, wyrobników i w ogólności osób z koszykami i tłumokami, jak
również dzieci bez dozoru starszych, pod surową za
niewykonanie tego odpowiedzialnością. Na przykład
w paragrafie dwunastym kontraktu, zawartego pomiędzy Zarządzającym instytutem wód mineralnych
w ogrodzie Saskim a Magistratem miasta Warszawy,
powiedziano, że „w godzinach wyznaczonych do używania wód mineralnych, osobom, którym z przepisów
policyjnych, wejście do ogrodu jest wzbronione, a które życzyłyby używać kuracji w pomienionym instytucie,
dozwala się wchodzić na terytorium zostające w zarządzie instytutu, przez dom numer 1077a od ulicy
Granicznej, zalecono ściśle przestrzegać, ażeby osoby
używające wód mineralnych, którym wejście do ogrodu jest wzbronionym, nie wychodziły pod żadnym pozorem poza obręb instytutu.

< Stan sanitarny miasta Warszawy w drugiej połowie lutego i pierwszej połowie marca pogorszył się znakomicie. Ilość
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tyfusów ogromnie się zwiększyła, przeważnie wysypkowych (exanthematicus) liczne są cierpienia gardła, kataralne i błonicowe,
tak u dorosłych jak i u dzieci, zapalenia oskrzeli kataralne, zapalenia płuc krupowe i kataralne, katary żołądka i kiszek, krwotoki z nosa, płuc i maciny. Nakoniec wysypki: ospa, odra i płonica
(wikłana błonicą). Reumatyzmy mięśni i stawów.
„Kurjer Warszawski” 1870

Właścicielem domu numer czterdzie- Chmielna 44
ści cztery jest Józef Ulasiński, ale dzisiejszy dzień spędza w podróży służbowej. Po wejściu na
podwórze rzuca się nam w oczy wysoki Antoni Esiński, czeladnik szewski, który donośnym basbarytonem
przekonuje Antoniego Wadzyńskiego, czeladnika kapeluszniczego, o wyższości przemysłu obuwniczego nad
czapniczą profesją. – Buty – mówi – były zawsze, czy to
łykowe łapcie, czy skórzane z cholewami, czy wreszcie
pięknie haftowane maleńkie trzewiki dziecięce. Antoni
Gregier, czeladnik kowalski, jest przekonany, że kapelusze butom czapkują, ale Wadzyński nie daje za wygraną. – Najsamprzód powiem, że zawsze dostrzegamy
górę, dół wydaje się nam odległy. A jak nas widzą, tak
o nas mówią. Ja mogę przystroić twoją głowę – zwraca

rys. Franciszek Kostrzewski, tekst Jan Chęciński „Przyjaciel dzieci” 1862
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się do Esińskiego – kapeluszem cylindrowym nowego
fasonu z wyborowego materiału jedwabnego, może
też być kapelusz jesienny męski filcowy, aksamitny
kauczukowy i do polowania, mogę ci też dać czapkę
cywilną, podług najświeższych modeli paryskich, cylindry, składane, kaszmirowe i materjalne albo fantazyjne męskie i dziecinne, w fasonach nazwanych:
Rothschild, Pashewitzh, Palmerston, Longchamp,
Eglington, Cowley lub Tyrolskie. Apolinary Maroński,
rymarz, uśmiecha się szeroko: – Chyba mnie przekonałeś – mówi. Zacietrzewiony Esiński wznosi dłoń i kiwając palcem wskazującym protestuje: – Zimą nagi
w cylindrze długo nie pożyjesz, zimno dopadnie cię
od stóp. Przysłuchujący się Julian Dedrzyński, malarz,
jest podobnego zdania: – Co racja, to racja, ja zawsze
przeziębiam się od nóg.
Szymon Sejdman, faktor, zdaje relację Majerowi
Koenigsmanowi, który prowadzi garkuchnię i Wilhelminie Roth, handlującej wiktuałami z dobroczynnej loterii fantowej, która miała miejsce w Saskim ogrodzie:
– Pojawił się nareszcie choć jeden dzień pogodny,
pozwalając przyjść do skutku tyle razy odkładanej loterji na dochód ubogich gminy izraelskiej. Słońce tym
razem nie zawiodło położonego w nicm zaufania i od

wschodu aż do zachodu obdarzało ziemię swoim bladym już i smutnym uśmiechem. Ogród Saski napełnił
się tłumami publiczności, spieszącej z pomocą niedoli. Natura zachowała jeszcze swoje świąteczne barwy;
drzewa oddychały zielenią, a na klombach jaśniały
wspaniałe astry, wabiąc oko rozmaitością kolorów.
Napozór więc nic nie dradzało konającego lata, chyba
wiatr posępnie szumiący pod gałęziami i ten dziwny
smutek rozlany w powietrzu, co najbardziej kamienne
nerwy, dreszczem przejąć potrafi. Dźwięki muzyki nastrajały serca zgromadzonych, to na wesołą, znów na
tęskną nutę. Namioty, w których sprzedawano bilety
do loterji i tomboli, były formalnie oblężone, a zapał,
z jakim próbowano szczęścia pokazywał, jak mało
chłód w naturze wpływa na ciepło serca ludzkiego.
Zaledwie noc zaczęła nasuwać na ziemię swój kaptur tajemniczy, ogród zapłonął tysiącem świateł różnobarwnych. Ognie bengalskie oświeciły widnokrąg,
przyćmiewając na krótką chwilę gwiazdy mrugające
na niebie. Harmonia zabawy nie została ani na chwilę
zakłóconą, a w dodatku każdy starający się o względy ślepej bogini, opuszczał ogród z nadzieją, unosząc
w kieszeni bilety do loterji, której ciągnienie w tych
dniach nastąpi. Zabawa zresztą odbyła się według
zapowiedzianego dawniej programu, ściśle naśladującego programy dawniejszych loterji. Iluminacja, ognie
bengalskie, słońca elektryczne, sprzedawanie biletów
przez damy, wydawanie fantów przez panów itd. odbyły się poraz piąty już w tym roku. Tyle jednak było nowego tym razem, że dotychczas bywało na rok cztery
zabawy fantowe w Ogrodzie Saskim, obecnie przybyła
piąta. Czy dla powszedności programu, czy dla panującego chłodu, czy wreszcie z powodu nieogłoszenia
o zabawie w dniu ją poprzedzającym, osób nie przybyło na nią tyle ile spodziewano się powszechnie, zebrało się jednak blisko osiem tysięcy. Pan Roth, wpatrzona w pana Sejdmana, nie może opanować zachwytu:
– Ale pan pięknie mówi. Był tam pan? Sejdman kręci
głową: – Ależ skąd! Czytałem w gazecie.
O krok od nas Dawid Silberstraus, czeladnik tokarski, miarowo terkocze do ucha Jankielowi Szulderajnowi, majstrowi stolarskiemu; swój wywód co jakiś
czas przerywa, nabiera głęboko powietrza i z charakterystycznym świstem zaczyna dalej rozprawiać:
– Przed kilku tygodniami przybył do Warszawy mój
daleki kuzyn, kupiec z Lublina… Poczyniwszy różne
sprawunki, miał przy sobie jeszcze około tysiąc rubli
srebrem w pugilaresie, wraz z notatkami i innymi papierami… Mając chęć użycia łaźni, a nie będąc obznajmionym z miejscowością, miał sobie wskazany jeden
z takich zakładów przy ulicy Rybaki, gdzie wszedłszy,
zaraz w kasie okazał pugilares, żądając przyjęcia onego do zachowania… Odmówiono mu przyjęcia pieniędzy, zapewniając, że może pozostawić je przy sobie

lub w łaźni, bez żadnej obawy… Po takiem zapewnieniu, mój kuzyn złożywszy rzeczy i pugilares w szafce,
poszedł do kąpieli… Po powrocie, z której ubierając
się, dostrzegł kradzież pugilaresu. Na zrobiony przezeń krzyk, wszystkich będących w ubieralni zatrzymano i zrewidowano… Poszlak jednak względem sprawcy
żadnych nie wykryto. Wkrótce potem, rozchodzić się
zaczęły wieści, że jacyś dwaj młodzi żydzi, dość skwapliwie z łaźni wychodzili… Chociaż opis ich powierzchowności bardzo był niepewny, jednakże wydział
śledczy po dostawieniu podejrzanych dwóch żydów,
dopełnieniu naocznej konfrontacji i zebraniu faktów,
powziął niewątpliwe przekonanie, że oni właśnie byli
sprawcami tej kradzieży… Obaj z początku stanowczo
zaprzeczali czynu, w dalszym jednak badaniu i po zestawieniu licznych przeciw nim walczących okoliczności, jeden z nich przyznał, że pugilares w łaźni znalazł…
Z będących w tymże pieniędzy rubli dziewięćset dziewięćdziesiąt w biletach bankowych, wziął sobie rubli
sześćset, a pugilares i pozostałe rubli trzysta dziewięćdziesiąt oddał swemu towarzyszowi… Skradzione
w ten sposób pieniądze, ukrył na odludnej ulicy pod
pustą budką i z takowych rubli pięćset osiemdziesiąt
mojemu kuzynowi zwrócono… Silberstraus robi dłuższą pauzę, trzy razy nabiera powietrza w płuca i kończy: – Wspólnik jego ani do czynu ani do otrzymania
udziału w zdobyczy przyznać się nie chciał, pomimo to
wszakże, obaj właściwemu Sądowi, po ukaranie oddani zostali. Na twarzy Jankiela Szulderajna pojawia się
grymas niedowierzania – Miał twój krewny fart. Ja tam
bym też się nie przyznawał i nic nie oddał.

Marja Olęcka, (7, Strzelecka, na Pradze), dzieci sześcioro, wielka nędza; Sora Gebeidel, (3, Miła), wdowa, dzieci czworo, matka
stara, wielka nędza; Sora Winower Gitla, (25, Pawia), dzieci
pięcioro, wielka nędza; Itla Kempner, (11, Krochmalna), wdowa,
dzieci pięcioro, chora; August Bednarski, (1599E, Chmielna),
ręka skaleczona przez wagon, dzieci ośmioro.
Kancelaria Biura: Ulica Jasna, Nr 4.
„Kurjer Warszawski” 1870

Pod czterdziestką piątką spotykamy Chmielna 45
przechadzającego po ulicy właściciela posesji, Natana Lichtenberga. Zapytany przez nas o godzinę, wyciąga z kieszonki surduta duży luksusowy
szwajcarski zegarek marki Revue Thommen z dołączonym na srebrnym łańcuszku kluczykiem. – A jaką
godzinę sobie młodzi ludzie życzą? Bo wiecie, czasami
lepiej zatrzymać czas, zamiast za nim gonić. Widząc
nasze zdziwienie gładzi się po brodzie i spieszy z wyjaśnieniem: – Przed kilku dniami, spotkałem jednego
z moich znajomych na ulicy. Był jakoś dziwnie zafrasowany i zmieszany. Potrącał przechodniów, w szybkim
naprzód biegu.
– Co ci jest? — zapytałem nagle, zastępując mu
drogę.
– Ach! to ty, jak się masz, niebo mi cię zsyła.
– Dlaczego niebo?
– Bo od dwóch godzin znoszę męczarnie Tantala.
– Bardzo dobrze, ale cóż ja ci mogę poradzić?
– Możesz mnie zbawić. Ułatwij mi tylko wejście do
szpitala starozakonnych.
– I owszem, ale powiedz mi, z jakiej przyczyny?...

Targ za Żelazną Bramą, pocz. XX w.

< Biuro Informacyjne o nędzy wyjątkowej,
sprawdzonej przez Siostry Miłosierdzia, poleca
miłosierdziu Publiczności Warszawskiej następujące osoby:
Borkowska, (nr 1171, ulica Wronia), mąż na tyfus
chory w szpitalu, żona chora w domu, czworo drobnych dzieci; Helena Werner, (57, Nowolipie), wdowa,
kaleka na rękę, dzieci drobnych troje; Sawicka, (2,
Łucka), wdowa, dzieci drobnych czworo, wielka nędza;
Trąbczyńska, (l469, Śliska), matka ślepa, dzieci
dwoje; Dorota Binkiel, (7, Pańska), sparaliżowana
matka, lat 80; Agata G., (252, Freta), wdowa, dzieci
drobnych pięcioro; Marja Marszałkowska, (112,
Piwna), wdowa, dzieci pięcioro; Anna Z., (1505D, Złota), wdowa, chora, dzieci czworo; Anna O., (57, Stare
Miasto), wdowa, dzieci ośmioro; Krystyna Krajewska, (2638, Źródłowa), wdowa, dzieci drobnych czworo; Anastazja S., (2781, Aleksandrja, wdowa, dzieci
drobnych sześcioro; Helena O., (2437, Nowolipie),
wdowa, dzieci sześcioro; Józefa Grodzicka, (2094,
Inflancka), dzieci drobnych czworo, wielka nędza;

143

nie mnie od solidarności za czterdzieści pięć rubli. Na
nieszczęście nie miałem podówczas gotówki i układ
nie wszedł, w wykonanie. Przed kilku dniami dostałem pieniędzy i poszedłem szukać wierzyciela, aż oto
dają mi znać, że umiera w szpitalu! Możesz sobie wyobrazić, ile strachu użyłem. Bo widzisz, gdyby umarł,
sukcesorowie nie darowaliby mi ani szeląga!
– To taka historia – zawołałem i… parsknąłem
śmiechem. Także widzicie, moi drodzy – pan Lichtenberg na nas spojrzał – czasami zatrzymanie czasu
może okazać się korzystne.
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August Störl, właściciel domu numer
czterdzieści sześć, wraz z bratem Bernardem dorobił się majątku na ciesielce. Obok Agusta
stoi, liczący sobie trzydzieści siedem lat, hrabia Leon
d’Obyrn, urzędnik, syn Wiktora, również urzędnika,
który zatapia się w rozmowie z młodszym o dwa lata
bratem Janem, przybyłym tu z Jerozolimskiej. Obaj
panowie są wielkimi miłośnikami koni i konnych wyścigów. Rozmowie przysłuchują się Sławomir Randau
i Grzegorz von Witte, byli urzędnicy. Pan Randau, który z końmi i wyścigami nigdy nie miał wiele wspólnego, z głupia frant zadaje pytanie: – A gdybym na
ten przykład chciał się wybrać na wyścigi, to co powinienem wiedzieć? Leon d’Obyrn spogląda na niego
zdziwiony, ale spokojnie i rzeczowo odpowiada. – Tak
naprawdę jako widz powinien pan kupić bilet i czerpać tylko przyjemność z oglądania widowiska, ale istnieją od strony formalnej przepisy, których zalecenia
trzeba respektować. W czerwcu odbędą się na polu
Mokotowskim dwa wyścigi, trzeciego i siódmego. Jeżeli pan udaje się tam powozem, to przejechawszy
rogatki, musi pan postępować jeden za drugim około
okopów, trzymając się prawej strony, a zajechawszy
tym porządkiem, z tyłu galerji dla wysadzenia publiczności zaopatrzonej w bilety, udać się następnie za
barjerę, gdzie stawać ma pan w tyle po za galerjami,
w szeregach niedłuższych od przestrzeni na galerję zajętej. Żaden pojazd, oprócz zaopatrzonych w oddzielne bilety, nie może się znajdować w innym, oprócz
wskazanego, miejscu. Osoby przybywające na plac
w ekwipażach, niezaopatrzone w galerjowe i powozowe bilety, chociaż będą przepuszczone porządkiem
wyżej wskazanym poza galerję, wszelako powinny bez
zatrzymywania się przejeżdżać na drugą stronę barjer i tam stawać razem z różnymi pojazdami podług
przepisanego porządku. Omnibusy za barjery przepuszczane nie będą, lecz winny zatrzymywać się około małej galerji od strony okopu, w miejscach, gdzie
uskutecznia się sprzedaż biletów. Osoby udające się
na galerje, oznaczone flagami kolorów odpowiednich
posiadanym biletom, przy wejściu obowiązane są tylko po okazaniu, takowe zatrzymać przy sobie i zająć
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Warszawscy żebracy pod kościołem, pocz. XX w.

– Opowiem ci to w drodze, staraj się tylko jak najprędzej...
Wsiedliśmy do dorożki i pojechaliśmy do jednego z Opiekunów Szpitala, który nie pytając się nawet
o powód naszego żądania, udzielił pozwolenie. Mój
znajomy odetchnął swobodniej, jakby mu ciężki kamień spadł z serca. W pięć minut po wizycie, byliśmy
już w drodze do szpitala.
– No, i teraz może dowiem się nareszcie, co ci się
stało – rzekłem.
– Przerażająca historiia!—odpowiedział z westchnieniem, mój jedyny wierzyciel umiera.
– Wierzyciel, jaki?—spytałem.
– Pewien lichwiarz z Franciszkańskiej ulicy.
– Idziesz go odwiedzić?
– Naturalnie!
Spojrzałem na mego interlokutora wzrokiem, wyrażającym więcej niż podziwienie. Wydał mi się tak
szczytnym, tak wzniosłym, że bohaterstwo jego zaczęło mnie olśniewać. Przypomniałem sobie właśnie,
czy który z pomiędzy moich brodatych wierzycieli nie
jest przypadkiem chorym. Tak uszliśmy kilka kroków
w milczeniu.
– Przeklęte długi! – ozwał się nareszcie mój przyjaciel – do czego to one nas nie doprowadzają! Miałem
sposobność tak miłego przepędzenia czasu, a muszę

się włóczyć po szpitalach. I żebym to jeszcze sam pożyczał, ale na nieszczęście, poręczyłem tylko!
– Jak to, więc jesteś tylko poręczycielem?
– Solidarnym mój drogi! Jeżeli chcesz sypiać spokojnie, mieć dobry apetyt i wesoły humor, unikaj tego
malutkiego wyrazu: „solidarnie”.
Moje pojęcia zaczęły się trochę mącić. Nie mogłem zrozumieć, jaki związek zachodził pomiędzy
wizytą w szpitalu, a poręczeniem solidarnem. Stanęliśmy nareszcie u drzwi przybytku cierpień fizycznych.
Mój znajomy z gorączkowym pospiechem wbiegł na
schody i się zatrzymał się aż w kancelari szpitalnej.
– Gdzie leży Szaja C.? – zapytał dyżurnego.
– Szaja C.? Zaraz panie.
Nastąpiło szukanie w księgach.
– Wczoraj wypisał się – rzekł wreszcie dyżurny –
obecnie musi być w swojem mieszkaniu.
– Chwałaż Bogu! – zawołał mój przyjaciel, chwytając mnie gwałtownie pod rękę. Spojrzałem na niego
po raz drugi bardzo uważnie.
– Wystaw sobie – rzekł, gdyśmy się znowu znaleźli się na ulicy, że poręczyłem za jednym młodym
człowiekiem, na summę trzystu rubli. Wytoczono nam
proces i położono areszta na pensji. Ja widząc, że
sprawa może się źle skończyć, zacząłem układy z szanownym starozakonnym i wymogłem na nim zwolnie-

właściwy numer miejsca. Zabrania się chodzenia pomiędzy galerjami i szrankami. Nikt z widzów pieszych
nie ma prawa przybliżać się do szranek lub przekraczać linję przez służbę policyjną utrzymywaną, a nadto
przypatrujący się powinni stać spokojnie, nie machać
rękami, nie krzyczeć i nie klaskać, ażeby tym sposobem nie przestraszać koni. Opłata kopytkowego uiszczana jest przy wyjeździe z miasta, a kwity oddawać
należy przy powrocie do miąsta w rogatkach: Mokotowskiej i Jerozolimskiej. Zabrania się przyprowadzania z sobą psów. Pojazdy powracające z wyścigów do
miasta, winny postępować przez mostek, położony
poza domem poboru opłaty rogatkowej. Omnibusy
powracać powinny do miasta dopiero po rozjechaniu
się pojazdów. Pan Randau jest nieco zdezorientowany,
chwilę myśli, a potem mówi: – To ja kupię bilet i na
pole Mokotowskie udam się spacerkiem.
Franciszka Dąbrowska, utrzymująca się z własnych
funduszów i jej mąż Michał, urzędnik, spoglądają z niepokojem na syna Józefa, studenta: – Powinieneś bardziej zadbać o siebie – mówi Franciszka. – Mniej wieczornych eskapad z kolegami, a więcej zdrowego ruchu.
Pan Michał skwapliwie przytakuje i rozwija gazetę: –
Instytut gimnastyczny Stanisława Majewskiego na Sewerynowie – czyta – ma zaszczyt zawiadomić szanowną publiczność, oraz Doktorów medycyny i chirurgji, iż
przyjmuje do gimnastyki leczniczej (szwedzkiej) chorych dotkniętych chorobą chroniczną lub ułomnością
budowy organizmu, a mianowicie primo z terapji medycznej: Tuborculosis (początek do gruźlicy), Chlorosis

Skargi familijne
– Mniejsza, że tu nie wolno palić tytoniu, ale Warszawie skutki trwającej wojny już się czuć dają.
Oto wielu muzykantów od Strausa, kilku podobno kelenerów z Europejskiego hotelu, Prusy powołały
do landweru.
– To nie żarty, mon chery, ale gdy śpiewaków z Eldorado, a co, broń Boże, jeszcze i modniarki powołała
Francja do pospolitego ruszenia, wtedy i ja powiem, że Warszawa wiele straciła.
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(Blednica), Menstruation, Obstructia, Diarria, Cierpienia hemoroidalne. Osłabienie mięśni i nerwów, Paralisis (porażenie), Hipochondria, Histeria, Melancholia,
Chorea sanctae Yitae (pląsawica), Fatuitas (przytępienie władz umysłowych). Secundo z terapii chirurgicznej: Scotiosis (zboczenia kręgosłupa), Cyphosis
dozmalis (garb grzbietowy), Cyphosis lumbaris (garb
lędźwiowy), Caput obstipum (pochyłe trzymanie szyi
ku jednej stronie), skurczenia stawów tak u dolnych
jak i u górnych kończyn, cierpienia i nieforemność
budowy ludzkiej, przy których dzisiejsza medycyna
i chirurgja używa gimnastyki leczniczej, jako środka
pomocniczego przy zaordynowaniu pacientom. Naukę
gimnastyki higienicznej udziela codziennie, młodzieży
żeńskiej, męskiej i osobom dorosłym, w towarzystwie
zbiorowym i prywatnie, lekcje fechtunków mają miejsce trzy razy tygodniowo. Dziewczynki i chłopczyki do
lat siedmiu mogą wspólnie uczęszczać do ćwiczeń
gimnastycznych, odpowiednych im młodocianemu
wiekowi, codziennie w godzinach przedpołudniowych
i popołudniowych. Lekcje gimnastyki dla młodzieży
rzemieślniczej odbywać się będą w każdą niedzielę
za opłatą miesięczna kopiejek dwadzieścia lub jedno-

razową pięć kopiejek. Lekcje mają miejsce podczas
pogody w ogrodzie, w przeciwnym razie w salach zakładu. Józef zdumiony spogląda na ojca: – Czy uważasz, że jestem umierający? Pan Michał klepie syna
po ramieniu: – Oczywiście, że nie. Ale profilaktyka
najważniejsza.
– To się nie mieści w głowie – mówi Szymon
Stachurski, urzędnik, do Aleksandra Delmy, urzędnika, Franciszka Szyslera, utrzymującego się ze składu
węgla i Jana Hulli, byłego oficjalisty prywatnego. –
W nocy na drodze wiodącej z ulicy Wiejskiej do Łazienek i na Koszykach w bliskości koszar Jerozolimskich,
oderżnięto na pierwszej ulicy trzy, a na Koszykach
dwa sznury od miejskich olejnych latarń, drzwiczki latarniowe wyrąbano i zamki z takowych wzięto, jedna
latarnia zapewne wskutku oderżnięcia sznura spadła
i cała potłukła się. Podobne czyny przez ludzi złej woli
dokonywane już poprzednio niejednokrotnie miały
miejsce. Niezależnie od wydanych do Policji rozporządzeń w celu wynalezienia i ujęcia osób naruszających
pod tym względem porządek publiczny i przynoszących uszczerbek funduszom miejskim, władze wzywają dla przyjęcia w tym udziału i mieszkańców miasta,
a w szczególności z okolic wyżej wzmiankowanych,
będąc w zupełności przekonanym, że przy ich pomocy
w poszukiwaniach pomienionych ludzi złej woli, winni
niezawodnie zostaną wykryci. I jeszcze coś, każdy kto
by przytrzymał na podobnym uczynku niegodziwego
sprawcę za wyświadczoną usługę, otrzyma w nagrodę
rubli pięć, jeżeli takowej wymagać będzie.
Apolinary Jurkiewicz, student, kręci się w miejscu
i nerwowo spogląda na bramę. Emil Scholtz, ślusarz
i Adam Falkowski, szewc, przypatrują się mu się z ciekawością. – A coś ty taki nerwowy? – nie wytrzymuje
Scholtz. – Na randkę żeś się umówił? Apolinary spogląda na niego ze złością: – Tak bym tego nie nazwał
– mówi. – Ostatnio byłem na balu i strasznego wstydu
żem się najadł. Widząc zdziwienie swoich rozmówców, szybko dodaje. – Nie umiem tańczyć, postanowiłem więc zlikwidować tę niedomogę. Zaraz przyjdzie
tu Piotr Śliżyński. Szewc uważnie przypatruje się Jurkiewiczowi: – Śliżyński? Piotr?! Apolinary zrezygnowany macha ręką: – Wiem, że to głupio wygląda, pan
Piotr jest nauczycielem tańców salonowych i podał do
wiadomości, że będzie udzielał lekcji tańców, ciągle
bez przerwy, tak u siebie w domu, jako też po domach
prywatnych i pensjach, przytym nadmienił, że wyucza
sześciu tańców najpotrzebniejszych w dwudziestu kilku lekcjach, a osoby, które wcale się nie uczyły i nigdy nie tańczyły, za dobre wyuczenie zaręcza. Mieszka
przy rogu ulic Freta i Mostowej, uznałem że pierwszą
lekcję wezmę tutaj, na Chmielnej. Panowie Scholtz
i Falkowski biorą się pod ręce i ku przerażeniu Apolinarego, śmiejąc się, zaczynają wirować po podwórzu.
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Róg Brackiej, Szpitalnej i Chmielnej, pocz. XX w.

< W kilku ostatnich rozkazach policyjnych spotykamy pojawia się lekki grymas: – Możliwe. Złożył je na powiadomość o następujących wymierzonych karach: za przeciążenie konia na jedną osobę w ilości rubli srebrnych l, a na inną
rubli srebrnych 2, za jazdę w chorego konia na jedną osobę w ilości rubli srebrnych 1, za noszenie indyków w koszu na jedną osobę
kopiejek 50, za noszenie indyków za nogi na dwie osoby po kopiejek 50, za rozwożenie cieląt niedogodnie ułożonych na wozie
na jedną osobę rubli srebrnych 1, za okrutne obchodzenie się ze
zwierzętami na trzy osoby po rubli srebrnych 1, za odmowę jazdy
na jednego dorożkarza rubli srebrnych 1 i na jednego sankarza kopiejek 50, za jazdę po pijanemu i za nieprzyzwoitość na jednego
dorożkarza rubli srebrnych 1, za wymaganie opłaty nad taksę na
jedengo furmana kopiejek 75, za nieoświetlanie schodów na jednego dzierżawcę zajazdu rubli srebrnych 1, i za nieoświetlanie
bramy na jednego właściciela domu rubli srebrnych 1.
„Kurjer Warszawski” 1870

Pod czterdziestym siódmym natykamy
się na Abrama Górkę, właściciela domu,
naprzeciwko niego stoją: Josek Izerland (prowadzi restaurację) i piekarz, Jankiel Szyber, który zawsze twierdził, że ma swoją tajną receptę na chleb. – Ostatnio
spotkałem Białera Zyskinda – mówi Szyber. – Wracał
właśnie z redakcji „Kurjera Warszawskiego”, gdzie
złożył rubli pięć na potrzebujących. Górka unosi jedną
brew: – Zyskind?! To niemożliwe. Na twarzy Szybera

Chmielna 47

dziękowanie Panu Bogu za zwrot rubli stu nadpłaconych w kasie Banku Polskiego, z prośbą o podział tej
kwoty w ilości rubli jeden kopiejek pięćdziesiąt na szpital Starozakonnych, rubli jeden kopiejek pięćdziesiąt na
dom Schronienia Starozakonnych za rogatkami Wolskimi i rubli dwa na szpital Pragski. Górka i Izerland patrzą
na siebie. – Teraz to rozumiem – mówi Izerland.
– Że na chodnikach ślisko to nie nowina – slyszymy matowy głos Michała Goleniewskiego, aplikanta
– że skutkiem tego niejeden jak Anteusz zmuszony
jest objąć matkę ziemię w ramiona, szczęśliwy jeżeli, z tych ucisków wyjdzie cało i zdrowo, o tym także
i pan wie – teraz dopiero dostrzegamy odwróconego
do nas tyłem Stanisława Przysieckiego, konduktora
drogi żelaznej, do którego zwraca się pan Michał –
nieraz z własnego przeświadczenia. Wczoraj tedy na
ulicy Waliców zdarzyło się coś podobnego, jegomość
jakiś pośliznął się, upadł i nagle w koło niego ukazały
się płynące ze wszech stron strugi, które biły w niebo
aromatyczną spirytualną wonią. Żeby zaspokoić od
razu pańską ciekawość powiem, że potop ten powstał
z rozbitych czterech butelek wina, które jegomość ów
miał przy sobie jedną w ręku, a trzy w kieszeniach.
Kilku przechodniów zatrzymało się wciągając chciwie
w siebie tę woń ponętną. Jeden mianowicie widząc
resztkę smakownego nektaru tułającą się jeszcze
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w nadtłuczonej butelce, jedną ręką dopomógł opadłemu do powstania, a drugą podniósł zarazem spód
butelki i wychylił z niej resztę soku winnej jagody za
zdrowie właściciela. A uczynił to w uroczystem pełnym
poszanowania milczeniu, chociaż jeżeli kiedy, to tym
razem otwierało się stosowne pole do improwizacji.
Tomasz Ziątek, nauczyciel, nie tylko z racji profesji, ale również z natury ma zapędy dydaktyczne. Stoi
w lekkim rozkroku obok Antoniego Szymańskiego, pomocnika maszynisty drogi żelaznej i trzymają go za metalowy guzik peroruje: – Z opowiadań wzruszających
historji, z przeszłości i teraźniejszości, można utworzyć
cały szereg środków, do których niewyczerpana fantazja wyzyskiwaczy codziennie coś nowego dorzuca.
Drobne dzieci snujące się po ulicach i proszące na
lekarstwo dla chorych matek, na wpół pijani wdowcy,
zbierający składkę na pogrzeb dla żon, których prawdopodobnie nigdy nie mieli, matki niemogące z głodu
karmić pożyczonych od sąsiadek niemowląt, oto mniej
więcej sposoby, jakiemi bezczelność i próżniactwo,
stara się przemówić do serc łatwowiernych a litościwych. Każdy grosz wyrzucony na tego rodzaju jałmuż-

nę odjętym jest od ust prawdziwie głodnym, przynosi
szkodę zamiast pomocy. W życiu uczucie samo powinno ulegać prawom rozumu, nadmiar cnoty może
być występkiem. Najniebezpieczniejszymi z tej ulicznej, próżniaczej zgrai są ci, co starają się działać na
ambicję ludzką. Ktoż nie przypomina sobie tych chłopaczków kręcących się w lecie z bukietami w ręku,
po Saskim placu, albo dziewczynek roznoszących
wisienki. Rzadko zdarzało się nam zauważyć, aby ci
drobni przemysłowcy narzucali swój wiosenny towar
ludziom idącym samotnie. Najpiękniejszy apetyt mają
na młodzieńców asystujących panienkom. Przypomina mi to wypadek w całości prawdziwy, jaki spotkał
jednego z młodych ludzi, odbywającego ciężką i długą
aplikację do powszedniego chleba. Rogaty młodością,
zdrowiem i apetytem, z piędziesięciu ostatnimi groszami w kieszeni, śpieszył od pracy na obiad. Droga
wypadała na nieszczęście przez Saski ogród. Fatalizm
prześladujący zawsze tych, co mają tylko pięćdziesiąt
groszy w kieszeni, kazał mu spotkać w alei jakąś znajomą mamę, ze znajomą również córeczką. Grzeczność
nakazywała przyłączyć się, głód pociągał go ku restauracji. Uczucie grzeczności przemogło, za trzymał się
więc i usiadł razem z tymi paniami na ławce. Upłynęło
kilka sekund. Nagle do ławki ni stąd ni z owąd przybliżyła się dziewczynka z koszykiem wisien.
– Wisienki dla panienki – rzekła, korzystając zręcznie z nasuwającego się zysku.
Panna wzięła jedną wiązeczkę, mama drugą, młodzieniec wziął trzecią i z pewnym wahaniem położył
dziesiątkę na drobnej dłoni dziewczynki.
– Za mało – rzekła mała handlująca – należy się
czterdzieści groszy.
– Ależ to okropnie drogo, to być nie może – zawołał młody człowiek.
– Pan taki skąpy – odezwała się dziewczynka i,
nieodchodząc od ławki, żałosnym głosem dopraszała
się reszty.
Położenie stawało się coraz przykrzejszym. Przechodzący zaczęli zwracać uwagę. Mama i panna spoglądały po sobie. Cóż było robić. Młodzieniec wyjął jeszcze
trzy dziesiątki i zapłacił. Miejsce obiadu zajął serdelek
i dwie bułki. I co pan na to? Szymański jakby obudzony
z letargu, gwałtownie unosi głowę do góry: – Znaczy się
przedsiębiorcza była, znaczy ta dziewczynka.

< PRZY FABRYCE LAMP I WYROBÓW METALOWYCH
F. TRELLE.
Nowy Świat, Nr 1318 (76) wprost domu Zarządu Wojskowego
Trumny metalowe po zniżonej cenie w różnych gatunkach i wielkościach oraz kolorach, jako też wszelkie do tychże przybory:
Poduszki, Kapy, Materace, od najsutszych do najskromniejszych.
Osoby z prowincji dla prędszego wykonania, raczą telegramem lub
listownie miarę długości nadesłać, a obstalunek zaraz pierwszym
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pociągiem wyekspedjowanem będzie. Ceny takichże Trumien z grubego materjału oraz bardzo trwałego koloru są następujące:
Dziecinne od rs. 9 do 30; Dla dorosłych od 30 do 75 i 90 rs.
„Kurjer Warszawski” 1870

Pod czterdziesty ósmym Hugo Growe, obywatel, prowadzi skład win. My
widzimy panie Boguckie, Filipinę, szwaczkę i Anielę,
guwernantkę, które trzymając kurczowo za rękaw
Walerego Koźmińskiego, malarza pokojowego, nawzajem się przekrzykują: – Ale złociutki – terkocze
pani Filipina – w panu ostatnia deska ratunku. Pani
Aniela patrzy malarzowi prosto w oczy: – Pan musi
nam pomóc. Zawsze u nas było wilgotno, ale w tym
roku, przecież bardzo dżystym, nawet w mieszkaniach
dawniej suchych dokucza wilgoć. Pan Walery, chociaż
trochę skonfundowany, to jednak mile zaskoczony,
stara się udzielić dobrej rady: – Z mojego wieloletniego doświadczenia – zaczyna mówić z przesadną
nutą wyższości w głosie – za pewny środek usunięcia
chociaż w znacznej części wilgoci z mieszkań uważam
niegaszone wapno. Kładzie się je w bryłach, w miejscach najwilgotniejszych mieszkania. Wapno chciwie
pochłania wilgoć, a gdy się zupełnie na mąkę zamieni,
takową usunąć, a świeże bryły wapna założyć należy.
Wilgoć jest klęską dla zdrowia, sprzętów i w końcu dla
odzienia, a usunięcie jej chociażby tylko w znacznej
części nie takie kosztowne, gdyż funtów czterdzieści
niegaszonego wapna kosztuje kopiejek dwadzieścia
pięć, a funtów dwadzieścia, kopiejek piętnaście. Ja je
kupuję w składzie wapna Kleczeńskiego w Aleji Jero-

Chmielna 48

zolimskiej, wprost magazynów Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.
– Byłem wczoraj w parku na Pradze – mówi Teodor Bohusz, urzędnik, do Jana Krajnika i Jana Schmidta,
zecerów sztuki drukarskiej. – Jest on coraz przyjemniejszym miejscem przechadzki. Obecnie poprowadzono
w nim kilka nowych alei przez co rozszerzono miejsce

Ortografia szyldów warszawskich, rys. Arkadiusz Mucharski
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dla spacerujących. Szkoda tylko, że ilość ławek jest
bardzo mała. Drzewa rozwijają się tu z nadzwyczajną
szybkością. W wielu miejscach parku jest ich nawet
zbyt wiele. Póki młode i niewielkie mogą żyć tak blisko obok siebie, ale niezadługo już zaczną się wzajemnie tłumić, z braku przestrzeni potrzebnej do zupełnego wzrostu. Wartoby z tych natłoczonych miejsc
wydobyć znaczną część drzew i przesadzić je wzdłuż
wałów ochronnych tak na Pradze jak i w Warszawie.
Wybrzeża Wisły zyskałyby ozdobę, a wały stałyby się
linią ruchu i miejscem przechadzki. Zyskałyby też na
tym i okolice nadbrzeżne z powodu tego zwiększonego ruchu publiczności, a prócz tego zasłonionoby
w ten sposób bardzo niemiły widok tylnych zabudowań, drewnianych klitek składów drzewa. Rzecz
dziwna, podczas gdy każde miasto rozkłada się najbardziej nad rzeką, która wraz z wybrzeżami staje się
główną linią ruchu, Warszawa odwraca się do Wisły
tyłem, uważając ją raczej za jakiś kanał niż za jedną
z największych w Europie rzek. Obecnie dotkliwie
piekące słońce na całej długości wału warszawskiego
i na większej części praskiego nie pozwala zwłaszcza
w porze południowej nie tylko używać tam przechadzek, ale nawet każdy idący za interesem jeśli może
unika wałów. Gdyby je wysadzono drzewami możnaby
chodzić. Fryderyk Werner, lekarz wojskowy, wyciąga z kieszeni satynową chusteczkę i przeciera usta:
– Możnaby wszystko zrobić, tylko trzeba się odwołać
do rozumu, a z tym nietęgo w Magistracie. Na każdym kroku spotykam się z jego brakiem. Dacie wiarę
panowie w takie oto zdarzenie. Na początku wiosny

roku bieżącego w Mławie dziewczyna cierpiąca umysłowo, nocną porą połamała drzewka okalające kościół na cmentarzu stojący. Fakt ten stał się powodem
różnych gawęd, które skończyły się wersją, iż duchy
pokutujące porobiły te szkody, znaleźli się nawet tacy,
którzy twierdzili, iż słyszeli jakoby jakiś duch o północy wyszedł z rynku miejskiego, poczem skoczył na
dzwonnicę, a z dzwonnicy do kościoła. Są tacy, którzy
świadczą i przekażą przyszłym pokoleniom legendy,
iż powodem tego była dziewczyna, która przed kilku
dniami umarła bez spowiedzi. A pan, panie Teodorze
chce drzewa sadzić, które i tak antychryst powyrywa.
Doktor Rothe, naczelny lekarz szpitali dla obłąkanych
w Warszawie podał w „Gazecie lekarskiej", że w 1869
roku przybyło na leczenie 174 mężczyzn i 103 kobiety,
ale ja sądzę, że ta liczba jest zaniżona.
Unisław Hewelke, oficjalista prywatny, patrząc na
Florentynę Drzewiecką, guwernantkę, uśmiecha się
do niej zalotnie. – Czyżby chciał mnie pan obrazić?
– chmurzy się pani Florentyna. Pan Unisław gwałtownie przeczy: – Ależ wręcz przeciwnie. Przychodzi
mi do głowy pewna anegdota, proszę nie obrażać
i wysłuchać jej do końca. Sławny Karol Vogt, apostoł
materializmu i Darvinizmu w Niemczech, następujący oryginalny toast wniósł na uczcie, którą tymi czasy dla niego wydano: „w pierwszym rozdziale „Pisma
Świętego" Pan Bóg, jak wiecie, stworzył mężczyznę,
w drugim wszakże spostrzegł się, że niedobrze było
zostawić go samotnym, wyjął więc żebro i z niego
stworzył kobietę. Cóż zatem idzie, panowie moi, oto
my, mężczyzni, mamy żeber dwanaście, więc logicz-

Róg Brackiej, Szpitalnej i Chmielnej, pocz. XX w.
W 1901 przedsiębiorcy: J. Gronowski i R. Mieszczankowski założyli popularną gazetę ukazującą się dwa razy dziennie: „Goniec Poranny” i „Goniec Wieczorny”. W krótkim czasie pismo zyskało wysoki nakład
i zdobyło sporą popularność (50 tys. egz). W 1905 gazetę przejęła endecja, wkrótce pismo staje się naczelnym organem stronnictwa w Królestwie, stanowiąc oficjalnie własność Maurycego Zamojskiego
(członek władz Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim i bliski współpracownik Romana Dmowskiego), Mariana Lutosławskiego (jego bratankiem był Witold, kompozytor, Marian był
inżynierem oraz działaczem społecznym, członkiem zarządu Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, został, bez procesu, jako „kontrrewolucjonista”roztrzelany w 1918 w Moskwie przez Sowietów) i
Eligiusza Niewiadomskiego (późniejszego zabójcy Gabriela Narutowicza). Gazeta przestała wychodzić w 1918.

nie wnosząc, Adam musiał ich mieć trzynaście przed
stworzeniem niewiasty, a trzynaście żeber mają małpy. Z tego wynika, że Adam był małpą i dopiero przez
stosunek z kobietą uszlachetniony uczłowieczył się.
Z tego usprawiedliwiony bierzemy assumpt do podniesienia kielichów na cześć płci pięknej; gdyby nie
ona, bylibyśmy małpami. Pani Florentyna na wszelki
wypadek odwraca głowę, bo tak naprawdę nie wie,
czy nie powinna się obrazić.
– Zwracam się do pana jako do człowieka odpowiedzialnego – mówi Alexander Skorupski, właściciel
domu, do Francisza Braumana, budowniczego – niech
mi pan wyjaśni kwestie niejako z budownictwem
związaną. Obecnie odmalowywa się bardzo wiele domów w Warszawie. Otóż bardzo rzadko się zdarza,
żeby barwa w tym celu użyta była właściwą. Zwykle
właściciel domu spuszcza się na gust murarzy, czasem własnym rządzi się upodobaniem, a najczęściej
wybiera farby te, które są najtańsze. Czy nie uważa
pan, że należałoby jednak pilniejszą zwrócić na ten
przedmiot uwagę. Od koloru bowiem, na jaki domy są
pomalowane, zależy widność ulic, zwłaszcza ciaśniejszych lub zbyteczna ich jaskrawość, wreszcie, pominąwszy już uczucie estetyczne, cierpieć z tego powo-

du mogą oczy przechodniów, a bardziej jeszcze oczy
mieszkańców naprzeciw leżących domów, zmuszone
do częstego patrzenia na owe barwy. Z tego powodu
w niektórych krajach istnieją nawet rozporządzenia
niedozwalające malowania domów na pewną barwę,
tak naprzykład we Włoszech nie używa się koloru białego. Przede wszystkiem unikać należy barw czerwonawych i mocno żółtych, tak właśnie powszechnych
w Warszawie. Szczególniej też domy zwrócone ku zachodowi wprost lub choćby ukośnie, nie powinny być
na tę barwę umalowane. Zachodzące bowiem słońce, rzucając na te ściany swe czerwonawe promienie,
sprawia światło bardzo przykre dlą najzdrowszych nawet oczu. Domy wystawione na południe nie powinny być zbyt jasno umalowane, domy zaś zwrócone ku
północy i północo-wschodowi nie zbyt ciemnemi, barwami należy pociągać. W ogóle używać najstosowniej
jest kolorów zielonawych i niebieskawych, a stopień
ich jasności lub ciemności stosować w miarę tego, jak
dom wystawiony jest na promienie słońca. I co pan
na to. Pan Brauman stoi przez chwilę zakłopotany: –
Jakiej ja mam użyć argumentacji, drogi panie, pan żeś
prawie wszystkie kwestie wyczerpał, zgadzam się, że
potrzebne są regulacje. Spieszący się do pracy Antoni
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Raczyński, dorożkarz, przerywa ten ciekawy dyskurs:
– I nad czym tu deliberować, dyć w Warszawie nikt
prawa nie słucha, tylko fundusze się liczą, ale i tak każdy robi co chce.
– Ach co to była za strawa duchowa – mówi wielka amatorka teatrów Józefa Detymiecka, emerytka,
do Aleksandra Popiela, urzędnika drogi żelaznej –
Pani Modrzejewska po powrocie z urlopu wystąpiła
onegdaj pierwszy raz przed publicznością zapełniającą wszystkie miejsca sali teatralnej, w sympatecznej roli panny de Belle-Isle [Panna de Belle-Isle:
dramat w 5 aktach Aleksandra Dumasa ojca – red].
Powitanie artystki przez publiczność było pełne zapału, wzrastającego ciągle aż do końca sztuki. Do
podtrzymania tego entuzjazmu widzów przyczynił
się wiele pan Tatarkiewicz grą pełną ognia i prawdy
[Jan Tatarkiewicz, aktor i reżyser, w latach 18661891 występował w Warszawskich Teatrach Rządowych – red].

Przemysł uliczny w Warszawie
Koszykarz, Sitarz, Miotełkarz, Kobziarz, Ptasznik, Piaskarka, Słomiankarz
układ i rysunek H. Filipowicz

Pasją Marcellego Horoszewicza, urzędnika, jest
historia: – Wiadomo, że w dawniejszych czasach
przy każdym kościele istniał obszerny plac okalający
świątynie i na tym placu zwykle grzebano zmarłych
parafjan – mówi, kierując wzrok na swojego dobrego znajomego Pawła Knauta, również urzędnika
i Stanisława Dybińskiego, maszynistę drogi żelaznej.
– W czasach kiedy Warszawa była małym jeszcze
miastem, tych cmentarzów przykościelnych było tu
nie mało. Do rzędu takich kościołów z cmentarzami
wliczyć można na Nowym Mieście pod wezwaniem
Najświętszej Marji Panny, chociaż znajdował się on
już po za murami dawniejszej Warszawy. Na placu,
a raczej na cmentarzu przedkościelnym, grzebano ciała zmarłych okolicznych mieszkańców i stawiono im
nagrobki mniej lub więcej ozdobne. Kiedy Warszawa więcej się ożywiać poczęła, skasowano tamtejszy
cmentarz i nagrobki przeniesiono. W tych dniach na
placyku przedkościelnym na wprost wielkich drzwi
wchodowych, przystąpiono do ustawienia posągu
Najświętszej Marji Panny Łaskawej. Figura dosyć
wysoka, kamienna, stać będzie na podmurowaniu
i w tym celu rozkopać musiano ziemię dosyć głęboko. Otóż podczas kopania natrafiono na deski
z dawnych trumien, przyczym wygrzebano dosyć
sporą ilość kości, szczątki dosyć zdrowo zachowanych ubrań i sporą ilość warkoczy kobiecych.
Wszystkie te przedmioty i kości złożono w wykopanym dole pod fundamentem, przyczym niebrakło
dosyć głośnych modłów za spokój nieboszczyków.
Figura wzniesioną będzie z dobrowolnych ofiar robotników przy fabryce Ewansa, egzystującej przy
ulicy Święto-Jerskiej.
Panowie Koenigowie, Georg, buchalter handlowy i Henryk, komisant handlowy, wybierają się na
loterię fantową do ogrodu Saskiego. Georg wylicza
jakie fanty złożone przez Prażan będą dostępne na
loterii: – A mianowicie przez panią Grabowską bukiet kwiatów ręcznej roboty; Rochetina – ekrytuar
platerowany [ekrytuar składał się zazwyczaj z podstawki z otworami, w których umieszczano kałamarze, piaseczniczkę, łódeczkę na pióra, niekiedy lichtarzyk – red.] i kolczyki dziecinne, Walusińskiego
– lampkę ligroinową [lampka na ligroinę, tzw. benzynę ciężką – red.], papierośniczkę, nóż z krzesiwkiem; Cytowicza – obrazek porcelanowy; Rozena
– asygnację na trzy butelki miodu; Polkowskiego –
loteryjkę abecadłową; Maszkowską – dwa koszyczki z owocami sztucznymi; Zielińskiego – filiżankę
starożytną; Spleszyńskiego – dzwonek szklanny, sosjerkę, spodek z kloszem, sześć spodków kryształowych; Klecką – baryłkę toczoną, brzytwę, szpilkę
rogową; Sokołowskiego – trzy ramki do fotografii;
Ahrensa – zegar stołowy; Zamojską – serwetę siat-

kową; Pancera – cztery butelki wódki numer trzy; Jasińskiego – kubek emaljowany kryształowy; Kondratiewa – kubeczek; Konaszewskiego – kubek kryształowy;
Wilkego – gilotynę do cygar; Markowskiego – flaszkę
likieru; Czarkowskiego – portfel chiński; doktora Blumengartena – koszyk owoców z mydła pachnącego
i od nieznanej osoby filiżankę.
Józefa Kołakowska, guwernantka zwraca się do
swojego męża, Bolesława, urzędnika: – Mój drogi –
zaczyna poważnie – w dniu onegdajszym w cyrkule
Łazienkowskim, w domu pod Nr 2998 przy ulicy Rozbrat, Franciszka Lewandowska, żona czeladnika kowalskiego, w kłótni z swoim mężem Pawłem, zrządziła
mu nożem nieszkodliwą ranę w głowę. Lewandowski
pozostawiony na kuracji w mieszkaniu, żonę zaś jego
przyaresztowano, w celu postąpienia z nią, po rozpoznaniu stanu rzeczy, według prawa. Pan Bolesław ze
zdziwienia unosi brwi: – I po co mi to mówisz? Matka
pana Bolesława, Kornelia, emerytka, nachyla się
nad synem: – Ona tylko sugestią chce cię nakarmić, że kobieta też się bronić umie.
Tadeusz Bagiński, urzędnik, widząc Antoniego
Raczyńskiego, dorożkarza, kiwa na niego ręką: –
Często na was, dorożkarzy, ludzie narzekają. Na
twarzy pana Antoniego pojawia się grymas oburzenia. – A ja nie jak wszyscy, niechże się pan
uspokoi – kontynuuje pan Tadeusz. – Niedawno
widziałem, jak jakiś chłopiec wyszedłszy z bramy domu w którym się mieści restauracja, szedł
sobie spokojnie ulicą niosąc w talerzach porcję
jedzenia. Dwóch uliczników stało opodal. Zamieniwszy słów kilka, potrącili raptem chłopca także
talerz zjedzeniem wypadł mu z ręki i znalazł się
na bruku. Napastnicy zaśmiali się i poczęli uciekać. Na ich nieszczęście jednak, przypatrujący
się temu z daleka dorożkarz, powtarzam panu,
dorożkarz, zeskoczył z kozła i pochwycił za kark
wyrywających się i krzyczących winowajców. Niebawem też przy licznej asystencji publiki i mimo
solennych protestacji, zaprowadzono psotników
do cyrkułu, a dorożkarz dumny ze swojej roli rozjemcy pojechał dalej.
W pewnym momencie widzimy, jak Tomasz
Kruszyński, emeryt, wybiega na podwórko i niespodziewanie wpada na idącego przed nim Mikołaja Silinicza, dymisjonowanego pułkownika.
Pułkownik cofa się o krok, ściąga brwi i mówi
„Izwienitie”, „Pardon” odpowiada mu pan Tomasz
i zatrzymuje byłego oficera w miejscu. – Słyszał
szanowny pan najnowsze nowiny? Ot, w „Gońcu
Urzędowym” wyczytałem. Piszą, że ósmego listopada o godzinie drugiej w nocy, dymisjonowany
radca dworu, niejaki Mikołaj von Zon, wyszedłszy
z klubu szlacheckiego do swego mieszkania, już

się nie pokazał. Policja śledcza wykryła, że z klubu udał
się on do zakładu publicznego „Eldorado”, a stamtąd
z nierządnicami do mieszkania, przy zaułku Spaskim,
w domu Tura. Tam został on zrabowany i pozbawiony
zmysłów przez zadaną truciznę, a następnie zamordowany; poczem tegoż dnia zwłoki jego włożono do
tłumoka i odesłano koleją żelazną mikołajewską wieczornym pociągiem pasażerskim do Moskwy. Na stacji
moskiewskiej rzeczywiście znaleziony został tłumok,
wyprawiony z Petersburga 8 listopada, w którym znajdował się trup mężczyzny, ze znakami otrucia i gwałtownej śmierci. Sześciu sprawców tej zbrodni aresztowano. Pułkownik spogląda podejrzliwie na pana
Tomasza: – A czemu wy to mi mówicie? Kruszyński
waha się przez chwilę: – Niby bez powodu – mówi
wreszcie – ale wie pan szanowny, los jest ślepy i lubi
płatać figle. Pułkownik zaciska dłoń i mijając pana Tomasza rusza sprężystym krokiem w kierunku bramy.
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Przemysł uliczny w Warszawie
Żyd handlarz, Wędrowny grajek, Śmieciarka, Tracz, Szlifierz, Druciarz, Obwarzaniarka, Kiełbaśnik, Węglarz
układ i rysunek H. Filipowicz

< ALKAZAR przy ulicy Królewskiej
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Przedstawienia truppy dramatycznej Austryjackiej pod dyrekcją Pani LEOPOLDYNY w. LUKATSCHY. Dziś: l. „Ein weisser Othello.”
2. „Ein Zimmer mit 2 Betten.” 3. „Paris in Pommern”- Jutro: Benefis P. Holm: Po raz pierwszy: „Die Pfarerskochin”.
< FIGARO Nowy Świat, gdzie Apteka Koopego
Dziś i codziennie, Towarzystwo Artystów Dramatycznych, z 16stu osób złożone, pod dyrekcją H. Modzelewskiego, daje przedstawienia humorystyczne złożone ze śpiewów i tańców. Początek o godzinie 8ej. We Czwartek, t.j. dnia 6 (18) b.m. na Benefis Aleksandry
Misiewicz będzie przedstawionym: „Pas de quatre mazurowe”.
Ogród uiluminowany i Ogniami bengalskimi oświetlony. Ostatnie
dwa tygodnie pobytu tychże Artystów w Warszawie.
„Kurjer Warszawski” sierpień 1870

Pod czterdziestką dziewiątką Józef
Majewski, właściciel domu (tu też znajduje się plac zajęty pod drogę żelazną), właśnie wrócił
z Wenecji, gdzie do kąpieli w Adrjatyku ściągnęło już
mnóstwo osób pragnących wzmocnić i uporządkować
swoje nerwy. – Kąpiele tamtejsze – pan Józef zwraca
się do Franciszka Gąsiorowskiego, oficjalisty rządowego – nie są wprawdzie tak energicznie działającemi
jak w Ostendzie lub w Helgolandzie, ale działają wcale
skutecznie, mianowicie na organizmy niewieście. Ale
w Wenecji, jak zwykle cicho i nudno. Przez cały dzień
do zmroku ludzie kryją się w kamiennych domach
przed skwarem i dopiero około ósmej wieczorem
wszystko wylęga na oświetlony gwiazdami i gazem
plac świętego Marka. Z Królestwa gościło tam tylko
kilka osób dla kuracji.
Stanisław Kamieniecki i Tomasz Sosnowski, oficjaliści drogi żelaznej, na widok zamyślonego Macieja Podelzaka, czeladnika kowalskiego, przerywają
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Przemysł warszawski
– Czyś ty oszalał?! Za jeden kotlecik rubla!
– Teraz doliczamy do rachumku także i węgle.

ożywioną rozmowę. – Panie Macieju – zwraca się do
niego Sosnowski – co pan tak z głową w chmurach
spacerujesz? Bo musiz pan wiedzieć, że pomiędzy tak
zwanymi oryginałami miejskimi, żyje u nas jeden rzeczywiście oryginalny duchem i formą. Jest to czeladnik
kunsztu krawieckiego, który urządza swoją egzystencję
w ten sposób, że całą zimę szczerze od świtu do nocy
siedzi przy warsztacie, a przez całe lato przechadza się
po świeżym powietrzu. Filozof ten nakrywa głowę zwykle czapką charakterystycznego kształtu, od wichrów
i deszczów otula się czarnym hiszpańskim płaszczem
i spogląda do okoła siebie wzrokiem zupełnie obojętnym. Najczęściej widzieć go można zamyślonego na
jednej z ławek alei przy owocarni w Saskim ogrodzie
albo opartego o barjerę na Zjezdzie i spoglądającego
na Wisłę. Czyżbyś pan także do ogrodu lub nad Wisłę
kurs obrał?
Albert Bojan, oficjalista prywatny, zawsze spokojny i wyważony, i tym razem opowiada miarowym głosem Janowi Gałeckiemu, czeladnikowi garbarskiemu
niewysokiego wzrostu, historię olbrzymów, dla której
pretekstem jest przyjazd Józefa Drasala, olbrzyma
okazującego swoją powierzchowność w hotelu Lipskim przy ulicy Bielańskiej. – Warszawa ma rzeczywiście w swoich murach wielkiego człowieka. Pan
Drasala, rodem z Morawii, liczącego wysokości 7 stóp
i 7 cali. Rodzice olbrzyma byli wzrostu zwyczajnego
i również nie zadziwiali wysokością jego dwaj rodzeni
bracia i siostra. Pan Drasal jest jednym z olbrzymów,
których widok nie sprawia odrazy. Każdy z wchodzących mimowoli zatrzymuje się we drzwiach i zwolna
zbliża się do olbrzyma z zadziwieniem i niedowierzaniem. Kształty i wymiary ciała pana Drasala są najzupełniej proporcjonalne, a jednak mężczyzna dobrego
wzrostu w wysokim kapeluszu na głowie, swobodnie
może przejść mu pod pachą. Pana Drasala warto jest
istotnie obejrzeć, a wizyta jest tym przyjemniejsza, że
można się z nim rozmówić po polsku i jest uprzejmą
i przystępną dla każdego za marne 10 kopiejek. Drasal
skończył w tym roku 28 lat życia. Podobno je on i pije
umiarkowanie i sypia smacznie na podłodze swojej
widowni. Ostatnio podróżował po Rosji i zapewnia, że
ta wyprawa przyniosła mu korzystne rezultaty. Przy tej
sposobności podam tu szczegół z historii olbrzymów.
Największej wysokości pomiędzy ludami, o ile wiadomo, doszedł pewien negr z Kongo napotkany przez
podróżnika Vanderbrocka. Negr ten trzymał miarę trzy
metry czyli stóp dziesięć, cali pięć. Einnowie, Słowianie i Celtowie posiadają wiele malowniczych legend
o strasznych olbrzymach. Gałecki słuchając pana Alberta zaczyna się niespokojnie wiercić, aż wreszcie
nie wytrzymuje i mu przerywa: – Nie wiem do czego
pan dążysz, czy chcesz mnie pan wpędzić w kompleksa, czy też złośliwość przez pana przemawia.
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Namioty wojska rosyjskiego na Pl. Zamkowym, 1861-1862, fot. Karol Beyer

< W końcu miesiąca maja w okolicach rogatki wolskiej łuje swój towar i kupca nań znaleźć nie może. Wczoprzybłąkały się Dwa PAWIE, (samiec i samica), a że do dnia 14
czerwca nikt się nie zgłosił, uwiadamiam, że jeżeli w przeciągu 2
tygodni, po odbiór tychże za zwróceniem kosztów utrzymania i za
udowodnieniem własności, nikt się nie zgłosi na ulicę Leszno Nr
694, do Krysińskiej ogrodniczki; natenczas za utrzymanie tychże
i koszta ogłoszenia w trzech pismach, zmuszony będę je spieniężyć na pokrycie powyższych wydatków.
„Kurjer Warszawski” 1870

Pod numerem pięćdziesiątym Józefa
Chrzanowska, emerytka, otulona wełnianym szalem, pokazuje Teodorwi Sauve, właścicielowi domu i Waleremu Kruszyńskemu, urzędnikowi,
dwie plecione słomianki. – Od chwili rozpoczęcia się
deszczów jesiennych, na ulicach Warszawy ukazują się roznosiciele słomianek plecionych w rozmaite
kształty. Dawniej kiedy mniej używano matów kokosowych, słomianki kładziono nietylko w sieniach i przedpokojach, lecz i w powozach, dla ochrony dywanów,
a skutkiem konkurencji zagranicznych wyrobów tego
rodzaju słomianki coraz niniejszego doznają pokupu.
Nic więc dziwnego, że niejeden z pracowitych włościan nosi dzień cały po podwórzach domów i obwo-
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raj widziałam takiego przemysłowca, który z płaczem
prosił przechodniów, aby choć za parę kopiejek kupili
słomiankę i tym sposobem pozwolili mu zarobić na
chleb, którego jak utrzymywał od doby już nie jadł. Łzy
i niska cena kazały mi wierzyć słowom jego. Kupiłam
więc dwie, ale jedna w zupełności mi wystarczy, może
któryś z panów reflektuje na drugą?
– Wiecie panowie – Michał Bolewicz, urzędnik,
kieruje swoją uwagę na Platona Stankiewicza i Mikołaja Lubiego, urzędników oraz Jana Zawadzkiego, budowniczego – 9 sierpnia, czyli w dniu przedwczorajszym około godziny trzeciej po południu z niewielkiej
chmurki, która nadciągnęła od zachodu wypadły dwa
pioruny i z tych jeden uderzył w szopę drewnianą, napełnioną korą dębową, przygotowaną do wyprawy skór
w fabryce garbarskiej pana Temlera pod Powązkami.
Ogień rozprzestrzenił się z tak wielką szybkością, że
straże ogniowe przybyłe w pięć minut po uderzeniu
piorunu, zastały już całą szopę zajętą ogniem. Dzielność ratunku naszej straży ogniowej wykazała się tu
stanowczo, w odległości bowiem kiku łokci od szopy
buchającej na kilka piętr ogniem stał inny drewniany
budynek, który jednak szczęśliwie od płomieni uchowany został. Oprócz zwykłych sikawek, sprowadzono
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Karnawał Ujazdowski, rys. Stanisław Sandecki, 1888
• Obserwacja z ławki w alei • Prze budą akrobatów • Prze panoramą „całego świata” • Klub amatorów huśtwaki
• Raut ujazdowski

także dwie sikawki parowe, które ustawione w odległości jakich stu łokci od palącej się szopy, musiały
być osłonięte od ognia deskami, które wciąż polewano, aby zabezpieczyć je od uszkodzenia, a także, aby
ludzie obsługujący maszyny mogli działać należycie.
Że ogień przy tak sprzyjających okolicznościach nie
rozwinął się na całą fabrykę i niestrawił wszystkich nagromadzonych zapasów należy zawdzięczyć tylko tej
okoliczności, że na miejscu znajdowały się sadzawki,
z których wodę czerpano. Do dziś dnia kora w dolnych warstwach szopy pali się i dwie sikawki, jedna
parowa, a druga ręczna, gaszą gorejące zgliszcza. Przy
przedwczorajszym pożarze nieodbyło się bez przytaczania różnych zabobonnych frazesów i tak niektórzy
utrzymywali, że woda przy ogniu piorunowym niepomoże, że trzeba by sikawki napełnić mlekiem kozim,
które by zaraz płomienie zagasiło. Platon Stankiewicz
klaszcze w dłonie: – Zabobony wciąż tkwią w ludzie.
Wierzy on na przykład, że człowiek od pioruna zabity jest bez grzechu albo, że jest grzechem gaszenie
pożaru wywołanego przez piorun, gdyż jest to boski
ogień i ugaszenie takiego pożaru może być tylko dzie-

łem drugiego pioruna, w żadnym wypadku człowieka.
Także nasza dzielna straż ogniowa zgrzeszyła.
W pobliżu Teofila Klimowicz, szwaczka, gadatliwa istota, zaczepiaTeofila Gniewieskiego, urzędnika i mówi: – Zaonegdaj, w cyrkule Nowoświetskim,
w domu na Marszałkowskiej, Paulina Śpikowska, służąca, w zamiarze uśpienia czteromiesięcznego dziecka kucharza Juljana Koperskiego, napoiła go spirytusem ananasowym, skutkiem czego, dziecko wkrótce
umarło, służącą przyaresztowano i śledztwo prowadzi
się. I skąd ludziska taką pomoc domową biorą? Toż to
zwierzę ma więcej rozumu i nigdy nie napoi alkoholem swoich dzieci.
Kacper Gajek utrzymuje się z dorożki, pracą zajmuje się bez przerwy. Widząc Hipolita Kamińskiego,
nadkonduktora drogi żelaznej nie omieszka się poskarżyć: – Zgoda, wzajemne wspieranie się i znoszenie ciężarów życia wspólnemi siłami, jest podstawą
domowego szczęścia i harmonii małżeńskiej – mówi
do pana Hipolita. – Niech się pan nie dziwi. Jako przykład tak dobrze pojętego zadania, podam panu następującą okoliczność z zapewnieniem o jej rzeczywistości. Jeden z tutejszych właścicieli dorożek, a zarazem
sam nią powożący, dotknięty z natury krótkim wzrokiem, zarabia jazdą po mieście, tylko podczas dnia,
to jest, dopóki go wzrok nie zawodzi, o zmierzchu zaś
czyli od chwili, kiedy oczy odmawiają mu należytej
posługi, powraca zwykle do domu. Wtedy zacna jego
małżonka, aby nie tracić sposobności zarobkowania,
przywdziawszy płaszcz i czapkę z numerem, siada na
kozie dorożki, a ująwszy bicz i lejce, wprawną ręką
kieruje końmi po mieście nocną porą, by przysporzyć
zysku dla wspólnego dobra. O tej godnej uznania kobiecie, można słusznie powtórzyć z poetą, że ona jest
„ozdobą mężowi i najpewniejszą podporą domowi”
[Jan Kochanowski, Pieśni – red.]. Czy można marzyć
o większym szczęściu? Kamiński zdejmuje z głowy
służbową czapkę. – Pan możesz się jeszcze postarać,
chociaż widok kobiety na koźle pewnikiem wzbudzi
konsternację, ale niewątpliwie kobieta w mundurze
kolejarskim to już widok, którego nawet najbardziej
szeroka wobraźnia ogarnąć nie będzie w stanie.

< W Niedzielę, wracając z nieszporów z kościoła Archikatedralnego Ś-go Jana, zgubiono Książkę do nabożeństwa pod tytułem: „Panie wysłuchaj modlitwę moją”. Oprawna była w chagrin
czarny, a brzegi kartek były czerwone, w srebrne gwiazdki. Znajdowało się w niej dwie fotografje drogich osób i kilka obrazków
oraz fotografie świętych z podpisami. Jako najdroższą dla serca
pamiątkę, odwołuję się do sumienia znalazcy i proszę o łaskawy
zwrot takowej do domu Bajera Nr 412, na rogu ulicy Królewskiej
i Krakowskiego Przedmieśeia na 3 piętro, mieszkania Nr 6, za nagrodą rubli srebrnych dziesięć.
„Kurjer Warszawski” 1870

< 25 lat praktyki!!! Ważne dla samobójców
Wszystkie dotychczasowe sposoby odbierania sobie życia
mają tę wielką niedogodność, że są skandaliczne. Otóż dla osób
lubiących spokojność, przygotowany został
zapas chorób śmiertelnych
w małych dawkach
Polceają się mianowicie:
Tyfusy dla dorosłych i dziecinne
ospy, szkarlatyny, gorączki wszelkiego rodzaju
Za skuteczność surogatu zaręcza się. Gdyby wyjątkowym sposobem skutek nie nastąpił, albo gdyby choroba się przyjęła, ale
nie pociągnęła śmierci, skład udziela nowe dozy gratis.
Skład mieści się w głównym wodociągu Warszawskim.
Filje po studniach.
„Mucha” 1878

Pod pięćdziesiątką jedynką Franciszek
Wilman, właściciel domu (posiada też place na Chmielnej 53 i 55) zaprzątnięty myślami mija
Jana Chornicha, czeladnika ślusarskiego oraz Teofila
Cyzmera, czeladnika powroźniczego, nawet nie odpowiadając im na pozdrowienie. – Pewnie ma jakieś
kłopoty – mówi Teoifl. – O czym to mówiłem? A…,
już wiem, wyobraź sobie, że niedawno jakaś Anastazja Sandecka, kąpiąc się w łazienkach letnich Nowakowskiej na rzece Wiśle, wprost ulicy Rybaki, przez
otwór w koszu wypłynęła i uniesiona pędem wody,
zaczęła tonąć, lecz przez rybaka Wolnego uratowaną
została. Zawiadomiono władze. Po zrewidowaniu tych
łazienek przez Inżyniera miasta, okazało się, że wspomniany kosz zbudowany jest trwale i mocno i żadnym
niebezpieczeństwem dla kąpiących się nie zagraża,
tak, że nikt z takowego wypadkiem wpaść do rzeki nie
mógł, wnosić zatem należy, że Sandecka oderwawszy
jedną z desek, którymi kosz w górnej części jest zbity,
wydostała się umyślnie na rzekę. Oczywiście śledztwo przez Policję zarządzone zostało. Kąpiele wiślane
w porze letniej były bardzo modne i w roku 1870 nie
były nowością, już dwadzieścia lat wcześniej pisano
w „Kurjerze”: Prawie już na wszystkich punktach na
Wiśle, tak od strony Warszawy, jako i Pragi oraz przy
moście, pozaciągane zostały łazienki do kąpieli wiślanych. Jak zaś prędko warszawianie zaczną się pławić,
w nurtach tej rzeki, ujętych w kosze, ogrodzenia itp.
ostrożności, tego stanowczo nie można oznaczyć, bo
wszystko zależy od dni pogodnych i ciepłych.
Edward Miaskowski, urzędnik, „urokliwy, ale gaduła”, jak mówią o nim sąsiedzi opowiada Jakóbowi
Drzymale i Teofilowi Gawlikowskiemu, czeladnikom
ślusarskim, Franciszkowi Karskiemu, czeladnikowi
murarskiemu oraz Krystjanowi Werkowi, czeladnikowi tokarskiemu, którzy wybierają się na Bielany, o bielańskich urokach właśnie: – Na próżno siliłbym się na
oddanie tego ruchu, co objawił się tydzień temu śród
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miasta z pierwszym brzaskiem słońca, kiedy poranne
niebo uśmiechając się radośnie, oznajmiło stęsknionym, że mogą nareszcie weselić się, oddychać, żyć.
A radość, jaka stąd powstała, musiała być tym większa, skoro niedziela na przekór wszystkim, co się bawić chcieli, dąsała się i płakała od rana do późnej nocy.
Na tej niełasce firmamentu, zyskały wszystkie miejsca
rozrywek zamkniętych między czterema ścianami
i przykrytych ochronnym dachem, ale straciły Bielany, urocze Bielany, których nazwisko tradycyjną nicią
wspomnień, tak silnie związało się z uroczystością Zielonych Świątek. Parostatki posępnie krążyły po Wiśle,
napróżno oczekując podróżnych, w lasku Bielańskim
namioty żałośnie patrzyły w niebo, a karuzele drzemały w ciszy. Za to następnego dnia, w poniedziałek,
serca warszawian napełniły się nadzieją i tym potężnem pragnieniem zabawy, co to wszystkie przeszkody
usunąć, wszystkie zapory zniweczyć jest zdolne. Około

Kąpiele wiślane pod Warszawą, rys. Ksawery Pillati
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strumieniami, wino rzeką się toczy. A potem, firmament szarzeć zaczyna, u spodu ponad Wisłą istnienie
słońca zdradzają tylko rąbki różowe, w powietrzu cichy wietrzyk się kołysze, w serca wstępuje tęsknota,
głowy pochylają się ku piersiom, a długi sznur wozów,
bryczek i dorożek sunie ku Warszawie. Czeladnicy
z otwartymi ustami słuchają pana Miaskowskiego.
Musi minąć pięć minut zanim ochłoną. Wreszcie najodważniejszy z nich, Franciszek Karski, zwraca się do
pozostałych i pyta: – No to jadziem na Bielany?
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Przystań rzeczna na Bielanach, pocz. XX w.

południa lewy brzeg Wisły, po obu stronach nowego
mostu, pokrył się niezliczonym tłumem kandydatów
do bielańskiej wycieczki i rozpoczęła się rozpaczliwa
walka o pierwszeństwo. Na równi pochyłej, z kilku
desek zbitej, prowadzącej do przystani parostatków,
formował się ciągle długi, jednolity szereg różnych
postaci. Kto by zadał sobie pracę śledzić ich twarze,
dostrzegłby na nich z pewnością jeden uśmiech, jedną
myśl, jedno pragnienie. Nagle oczy wszystkich zwracają się ku Wiśle, w powietrzu daje się słyszeć świst
jakiś głośny i poważny parostatek oddychając ciężko,
jakby po zmęczeniu, zatrzymuje się w przystani. Tłumy poruszają się, cisną, każdy chce biec, chce dostać
się czym prędzej na statek, napróżnol Słychać okrzyki
bólu, klątwy i złorzeczenia. Wreszcie szereg posuwa
się zwolna, śmielsi wdzierają się do niego z boków,
kobiety podnoszą na rękach dzieci do góry, nadzieja
zdaje się ożywiać wszystkich, otwierają barierę zamykającą wejście do przystani. I oto kilku szczęśliwych
wdarło się już na schodki, biegną, nie oglądając się
poza siebie do kasy, za nimi podążają inni. Znowu
krzyk jakiś! To drobnostka! Z boków równi nieopatrzonych żadną poręczą, zepchnięto kilku ludzi na ziemię,
kiedy już dochodzili do statku. Pomiędzy nimi jakaś
kobieta z dzieckiem na ręku. Mniejsza o nich, popłyną
później! Od czasu do czasu głośny śmiech rozlega się
w zgromadzeniu! Z czego się śmieją? Ba! Jakiemuś

nieostrożnemu wpadł kapelusz do Wisły i popłynął sobie, het, gdzieś daleko! Na koniec, statek się zapełnia,
muzyka daje sygnał, z pokładu pieśń radosna w niebo
strzela, a na lądzie zasmucają się oblicza tych, co się
docisnąć niemogli. Zniechęceni czekaniem długim,
oczekują niektórzy innych środków przewozu. Wszak
łodzie obszerne czekają na podróżnych. Przewoźnik
chodzi między tłumem i werbuje. — Siadać panowie,
siadać, zaraz jadziem, będziem prędzej jak maszyna!
Wielu waha się, chce czekać jeszcze inni mniej wytrwali dążą do łodzi i zasiadają poważnie na deskach,
szczęśliwi, że wydobyli się z tłoku. Ale łodź nie rusza
się jakoś z przystani, a przewoźnika, jak niewidać tak
niewidać u rudla. Trudno! Musi przecież zwerbować
przynajmniej czterdzieści osób. Inaczej jazda mu się
nie opłaci. A na Bielanach? Wrzawa, śmiech pusty,
woń kwiatów, zieloność, wesele! Przykrości przeprawy zapomniane, na wszystkich twarzach wre życie,
każdy biegnie z miejsca na miejsce, pełnymi piersiami chwyta powietrze, rozkoszuje się wiosną. Karuzele kręcą się jak frygi, młyny djabelskie rzucają ludzi
jak piłki z góry na dół, dźwięki hucznej muzyki łączą
się z piskliwym głosikiem katarynek. Po lesie całym
rozrzucone gromadki ludzi przypatrują się ciekawie to
drzewom, to Wiśle, to małpie wyprawiającej z psem
harce, to tańcom na łączce kwiecistej. Gdzie niegdzie
płoną ogniska, szumią samowary, mleko i miód płyną

pieniężne właściciele domów: trzech za nieczystość w podwórzu;
jeden za nieoczyszczenie ulicy; czterech za późne złożenie w cyrkule paszportów swoich lokatorów; dwóch za dozwolenie w dzień
wywózki nieczystości zmięszanych z gnojem; jeden, za opóźnienie
meldunku lokatora; jeden za nieoświetlanie korytarzy; jeden, za
ciągłe nieposypywanie piaskiem trotuarów; dwóch za niezamykanie
furtek; jeden za niezameldowanie w swoim czasie lokatorów; jeden
za wymaganie od mieszkańców zapłaty za kartki meldunkowe; administrator domu, za niewymeldowanie jednej osoby; utrzymujący
szynki: jeden za niezamknięcie zakładu po godzinie lO-tej wieczorem; jeden za prowadzenie handlu podczas nabożeństwa; utrzymujący bawarje: jeden za zatrzymywanie gości po godzinie litej w nocy;
szynkarza za dozwolenie grania muzyce bez pozwolenia; mieszkańcy: jeden za zrządzenie krzyków na ulicy; jeden za niestawienie się w cyrkule na trzykrotne wezwania; utrzymujący sklepik za
nieostrzożne obchodzenie się z ogniem; kupiec za ciągłe wylewanie nieczystości z balkonu; lokatorka za wylewanie nieczystości
na daszek; rzeźnik, za wysyłanie furgonu z mięsem bez nakrycia;
utrzymujący szynk i bawarię za niezapalanie latarń przed zakładami; dwaj furmani za przeładowanie wozów ciężarami; mieszkaniec
m. Chęcin za skład beczek z naftą za podwórzu; utrzymujący szynk
piwa za sprzedaż trunków pijanym; handlarz za przekupstwo drobiu;
utrzymujący dorożki, pięciu, za nieuległość policji; czterech za
odmówienie jazdy; siedmiu za jazdę w nocy bez zapalonych latarni;
dwóch za pozostawienie koni bez dozoru; jeden za niewystawienie
numeru na taksie; jeden za niewypisanie numerów na latarniach;
jeden za bójkę z drugim powożącym; 3-ech za porozrywane sukno
w dorożce; 2-ch za opalanie latarni przy dorożkach olejem; 3-ch
za wysypanie powożąch w oberwanej liberji; jeden za używanie do
jazdy wycieńczonych koni; jeden za szybką jazdę; dwóch, utrzymujących wozy, za zatrzymywanie się w środku targu za Żelazną Bramą;
właściciele domów: jeden, za niemeldowanie przyjezdnego przez
trzy dni; jeden za niewłaściwe udzielenie świadectwa do wyjazdu;
jeden za niewymeldowanie lokatora z wyjazdu za granicę; rządca
domu za niewyrażenie na kartkach meldunkowych, policyjnego numeru domu; utrzymujący wóz i dwaj furmani, za używanie kulawych
koni i okrutne obchodzenie się z nimi.
„Gazeta Policyjna” 1870

Pod pięćdziesiątką dwójką Józef Feinberg, właściciel domu, stoi obok Ludwika
Ingerslebena, oficjalisty drogi żelaznej i przypatruje się
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„Mucha” 1895

< Rozkazem Ober-Policmajstra skazani zostali na kary

psu na ulicy, który ugania się za własnym ogonem. Po
kilku minutach, nie odrywając oczu od psa, przerywa
milczenie: – Byłem ostatnio na na rogu ulic Gołębiej
i Podwala, tam jest studnia wodociągowa, jako posiadająca jeden tylko otwór, a położona w miejscu nader
zaludnionym obleganą bywa ustawicznie przez służących obojej płci, tracących czas niepotrzebnie i tłumaczących się później państwu, że musieli długo czekać
na wodę. Prócz tego zdarzają się także często kłótnie
i tłuczenie naczyń glinianych o głowy, z tego powodu byłoby do życzenia żeby niedogodność ta została usuniętą
przez urządzenie zdroju z dwoma lub trzema wytryskami. Ingersleben spogląda z niepokojem na Feinberga: –
Czy ma to coś wspólnego z tym psem? – pyta. – Jedno
i drugie jest niezrozumiałe – odpowiada Feiberg.
Berek Szosznik, markier piwa, często ucina sobie
pogawędkę ze swoim serdecznym przyjacielem, wiecznym pesymistą Nusynem Zymelbaumem, który jest
właścicielem restauracji. – Ja wiem, że świat jest zły –
mówi pan Szosznik – i opowiem ci historię, która cię
utwierdzi w tym dogmacie. Dwaj dozorcy policji śledczej zatrzymali na odległej od środka miasta ulicy żyda,
znanego z nabywania rzeczy kradzionych. W czasie
dopełnionej przez dozorców przy osobie zatrzymanego
rewizji i dotknięciem go ręką około bioder, żyd zaczął
uskarżać się na mocny ból, oświadczając, że ma rupturę. Pomimo to dozorcy w tym właśnie miejscu znaleźli
i wydobyli zawiniątko z różnymi kosztownościami złotymi. Żyd widząc, że się z rąk policji nie uwolni i nie chcąc
być uważanym za głównego sprawcę, oświadczył, że
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Pałac Kazimierza Karasia, Krakowskie Przedmieście 2, 1818, fot. Karol Beyer

wskaże istotnego winowajcę i nabywców skradzionych
kosztowności. I rzeczywiście doprowadził dozorców
do mieszkania znanego nabywcy rzeczy kradzionych,
gdzie ciż zastali znanego i niejednokrotnie za kradzieże
więzieniem karanego złodzieja, Jojne Bauerberga, który
wraz gospodarzem mieszkania i jego żoną przeważali
złote i srebrne kosztowności, na rubli srebrem trzy tysiące cenione. Wszyscy czworo natychmiast przyaresztowani zostali, przedmioty zaś podówczas u nich znalezione i zabrane, pochodziły z kradzieży gwałtownej,
tej samej nocy w domu pod numerem 1815 przy ulicy
Franciszkańskiej, przez wyłamanie kilku zamków dokonanej. Sprawca wspomnianej kradzieży Bauerberg,
dla odwrócenia od siebie podejrzeń i wprowadzenia
w błąd władzy, przed spełnieniem występku wymeldował się, że wyjeżdża zagranicę i rzeczywiście też
wyjechał z Warszawy, lecz powróciwszy do miasta
i nie wstępując nawet do swego mieszkania spełnił
tak znaczną kradzież i prawie na gorącym uczynku
przez Policję został schwytany. I co tym sądzisz? –
pyta z dobrotliwym uśmiechem Szosznik. Zymelbaum
wzrusza ramionami: – Co ja sądzę? Ja nic nie sądzę, ja
wiem, że przed władzą jest się trudno ukryć.

– Słuchaj – mówi Karol Guda, czeladnik ślusarski,
do swojego kompana Piotra Iglera, czeladnika ślusarskiego – pieczywo z nowej piekarni pana Łapińskiego
rozwozi się w lekkich i elegancko zbudowanych omnibusach, opatrzonych nawet hamulcami, choć tego ani
ich ciężar, ani rozmiary nie zdają się wymagać. Jest
to także u nas nowością. I nie dziw. Bruki nasze dawniejsze były tak wybornymi hamulcami, że o innych
nie warto było myśleć. Inaczej się jednak rzecz ma
obecnie, gdy posiadamy już na znacznej przestrze-ni
bruk żelazny lub kostkowy. Nasze dorożki dość jeszcze lekkie jako też powozy i karety obejdą się bez hamulców, ale ciężkie, zwłaszcza jeśli pełne, omnibusy
skazane właśnie na zatrzymywanie się i ruszanie co
chwila z miejsca, powinnyby być koniecznie opatrzone
w przyrządy do zatrzymywania a to dla ulgi koniom,
które dziś własną swą siłą muszą to uskuteczniać,
przyczym chomonta zsuwają się im aż na uszy, a nieraz pękają naszelniki. Wymaga też hamulców bezpieczeństwo publiczne, obecnie bowiem zatrzymanie
jadącego kłusem omnibusu wymaga aż kilka sekund
czasu i gdyby ktoś z przechodzących przed końmi nie
zdążył uciec, byłby przejechany, niepodobna jest bo-

< Jesień już za progiem. Drzewa szumią ponurą tęsknoty
piosenkę i otrząsają ze swoich skroni zwiędłe liście, róże żółkną
z zazdrości, widząc kwitnienie astrów i fabrykanci wody sodowej zmniejszają produkcję owego niewinnego napoju. Kufelek wody
sodowej, jest miniaturowym obrazkiem życia. Napełniony, szumi,
wre, kipi i pryska jak młodość, a potem reszta napoju, wydaje
nam się najpodobniejszą do epoki po trzydziestoletniej, w której ideały spadają z etatu, i nawet cukier zdaje się być gorzkim.
Finał letniej symfonji, będzie także zakończeniem przedstawień
w ogródkach śpiewających. „Eldorado” cofnie się za Mozellę, „Alkazar” pociągnie nad Men, a swojskie truppy, rozpierzchną się,
niby jaskółki wędrowne. Nie należy jednak rozpaczać. Na sezon zimowy zawita do Warszawy opera włoska, podobno z nader świetnym
repertuarem. Qui vivra verra! [franc.: czas pokaże – red.]
„Kurjer Warszawski” sierpień 1870

Pod pięćdziesiątką czwórką Stanisław
Deskur, właściciel nieruchomości, w rozmowie z Henrykiem Mleczko, rządcą domu, z troską
myśli o nadciągającej zimie: – Zapoznałem się z rozkazem warszawskiego Ober-Policmajstra – mówi do
Mleczki – i muszę przyznać, że chociaż wciąż nas nękają nowymi rozporządzeniami, to jest w nich sporo
racji. Z nadejściem pory zimowej, piszą, na ulicach
miasta, w szczególności wąskich, z powodu, że stróże
wyrzucają na nie z podwórzów śnieg i śmiecie, formują się kupy, które nie tylko przejazd, lecz nawet
i przejście na niektórych z takich ulic nader utrudniają.
Gdy stosownie do istniejących przepisów, wyrzucanie
czegokolwiek z podwórzów na ulicę, jak najsurowiej
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jest wzbronionym i z takowych wszystkie śmiecie,
a wczasie zimy i śnieg, powinny być wywożone kosztem właścicieli domów, mając przytem na względzie
także strony sanitarne, jako i tę okoliczność, że oddział roboczy straży ogniowej, przy dopuszczeniu tego
nadużycia, nie byłby w możności należycie oczyścić
miasta w porze zimowej. Komisarze cyrkułowi mają
odebrać od wszystkich właścicieli i rządców domów
deklaracje, że w żadnym razie nie dozwolą stróżom
swoim wyrzucać z podwórzów na ulicę śnieg i śmieci,
uprzedziwszy ich, że nie stosujący się do niniejszego
przepisu, będą pociągani do dotkliwej kary pieniężnej. Właściciele domów – mówi Deskur, wskazując
na siebie – mają wywozić w czasie właściwym śnieg
z podwórzów, jak również obowiązani są dostarczać
każdej soboty wiadomość Komisarzom, gdzie takowe
oczyszczenie w ciągu upłynionego tygodnia było dokonane. A co się dotyczy równego rozrzucania przez
całą szerokość ulicy lodu wyrąbywanego z rynsztoków, przy oczyszczaniu takowych, należy lód również
wywozić. Z trotuarów i wszystkich brukowanych około
zabudowań przejść, gdzie takowe jeszcze egzystują,
w przeciągu całej zimy śniegu nie zeskrobywać, lecz
tylko zmiatać i posypywać takowy wszędzie starannie
piaskiem nie mniej jak trzy razy dziennie, a mianowicie: o godzinie ósmej z rana, w południe i o godzinie
czwartej po południu. Znaleźliśmy się też w wykazie
ważkich ulic Warszawy, z których w przeciągu niniejszej zimy wszystek śnieg zbyteczny powinien być wywożony przez oddział roboczy straży ogniowej, o tutaj
– pokazuje urzędowy papier – Cyrkuł 10 Nowoświetski, Chmielna. I jeszcze jedno, Magistrat zawarł
kontrakt z Salomonem Tom, na entrepryzę [przedsięwzięcie – red.] konserwacji kanałów miejskich,
w razie zepsucia się w jakimkolwiek miejscu kanału,
entreprener [przedsiębiorca – red.], w celu zabezpieczenia od nieszczęśliwego wypadku, obowiązany jest
miejsce, w którym zaszło uszkodzenie, ogrodzić natychmiast barierą i oświecać przez całą noc latarnią
do zupełnego ukończenia reparacji.
Matylda Czajkowska, utrzymująca się z własnych
funduszów, trzyma w dłoni misternie wypleciony koszyk, pokazując go Annie Stankiewicz, obywatelce, i nie
może wyjść z podziwu: – Prawda, że piękny. Wyroby
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„Mucha” 1894

wiem na krótkiej przestrzeni wstrzymać się tak szybko. Urządzenie hamulców powinno być podobnie
przy omnibusach żelaznych takie, iżby powożący miał
je pod ręką i mógł w razie potrzeby wstrzymać bieg
w jednej chwili.
Pyzaty Robert Glineke, czeladnik cukierniczy, zmęczony spogląda na swojego sąsiada, Wojciecha Stołkiewicza, czeladnika ślusarskiego: – Już mam dosyć
zarywania nocy, czy nie można za dnia piec ciastek?
W końcu rzucę tę robotę. Stołkiewicz uśmiecha się
ironicznie: – I co, pójdziesz żebrać pod kościół? Glineke zakrywa mu dłonią usta: – Głupi jesteś, w byłym
pałacu Mostowskich przy ulicy Przejazd otwiera się
klasa rysunkowa. Zakład ten z każdym rokiem rozwija się korzystnie. Obecnie Zarząd Klasy rysunkowej
poszukuje dla użytku uczniów rysujących z natury,
żywych modeli mężczyzn harmonijnej budowy. Za
dwugodzinne pozowanie taki model otrzymać może
wynagrodzenie od pięćdziesięciu do siedemdziesięciu pięciu kopiejek. Stołkiewicz parska śmiechem: –
Spójrz na siebie! – wykrzykuje. – Harmonijne to ty
masz poliki, a i reszta bardziej przypomina pączek niż
Herkulesa.
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Oranżeria w Ogrodzie Saskim, ok. 1911
Hr. Ludwik Grabowski (1808-1890), wnuk Stanisława Augusta, syn ministra oświaty, Stanisława Grabowskiego, nazywanego przez Polaków „ministrem zaciemnienia”, pisał : Ogród Saski, w środku miasta
położony, niegdyś przez Augustów założony, nie był wtenczas wielki, później coraz go zwiększano, i doszedł wreszcie do poważnego obszaru. Nowe plantacje klombów i ulic przed rewolucją dokonane,
jawnie dostrzec się dawały. Lecz rok rocznie różnica starego z nowem maleje. Po rewolucji wiele upiększeń doznał. Dawniej wejście od Saskiego placu było wąskie, przez sień byłego pałacu królewskiego.
Takowe zupełnie zniesiono kolumnadą obecnie istniejącą. Bramy, tam znajdujące się, ozdobione były orłami polskiemi, co już po rewolucji zmieniono. Przebito ulicę Niecałą, przez co ogród stał się łącznikiem
części zachodniej miasta z częścią wschodnią. […] Wodozbiór i wysoko bijące fontanny ozdobiły go, a sprowadzony słynny ogrodnik Hoser obok założył botanikę i oranżerję, z której czerpiąc coraz nowe
krzewy i kwiaty, ogród niemi zdobi. Obecnie na własną rękę założył przy Jerozolimskiej Alei słynny ogród kwiatowy i warzywno-owocowy, który niemniej do przyjemności warszawian przyczynia się.
„Ogród Saski zwykle w dwóch epokach dnia tłumnie bywa odwiedzany, około pierwszej z południa w święta i niedziele, gdy masy z kościołów wychodzące odetchnąć tam przychodzą, i wieczorami do późnej
nocy. Wtenczas tłumno jest w ogrodzie, taka masa przechadza się obok, lecz skraplanie zapobiega kurzowi, a wyżwirowanie staranne zapobiega błotu. […] Jest to piękny ogród – braknie mu jedynie wody.
Zaprowadzając zbiornik, chciano mieć sadzawkę, ryby i łabędzie, lecz nieumiejętnie wzięto się do tego. Zamiast sadzawki urządzono jakąś wklęsłość, z kompasem kwiatowym. […] W godzinach rannych
wiele przechadza się osób, albo pijących wody w zakładzie obok będącym, lub rannego używa chłodu w cienistych alejach.

koszykarskie poczynają u nas od pewnego czasu być
modnemi. Koszykarzy jest tu około dwudziestu i jak
mi mówiono, dla rozwoju korzystniejszego swojej
pracy, zamierzają oni wyjednać sobie upoważnienie
do utworzenia cechu. Przed trzydziestu laty przy ulicy Długiej 15, w domu niegdyś pani Laszczyńskiej,
a obecnie pana Karola Koelichena, mieszkał koszykarz
bardzo uzdolniony, wyrabiał on mianowicie ze trzciny
prześliczne koszyczki do robót damskich. Pokazywano mi także jedno takie arcydzieło. Jest to kapelusz
cylinder, spleciony z nadzwyczajnie cienkich pasków
trzciny i ufarbowany na popielato. Podobnych nakryć
głowy, wynalazca ich miał wyprodukować spory zasób
i podobno onego czasu świetne interesa na tym robił.
– Niedawno byłem w ogrodzie Saskim – mówi Juljan Galski, oficjalista prywatny do Jana Tuszyńskiego,
utrzymującego się z handlu wiktuałami i Laji Dancyger, prowadzącej szynk – i zauważyłem, że chłopcy
usługujący przy tamtejszej pompie dopuszczają się
nadużyć. Jeden podaje wodę, drugi za nim, nadstawia
pijącemu puszkę w położeniu poziomym, tak, że rur-

ka urządzona wewnątrz zakrzywia się i nie wpuszcza
monety na dno puszki, ale zatrzymuje ją u wierzchu,
skąd zapewne zaraz przechodzi do ręki chłopca. Zdaje
się, że puszka przybita przy słupie koło studni, byłaby
dostateczną do przyjmowania ofiar, a uniknęłoby się
demoralizowania chłopaków, oswajających się zbyt
wcześnie z nieposzanowaniem cudzej własności. Pani
Laja patrzy z politowaniem na Galskiego: – Każdy chce
zarobić, a ja to nawet w ogrodzie nigdy nie byłam.
– Panie Szmulu! – krzyczy na widok Szmula Warszawskiego, faktora wołów, Władysław Kossecki,
student. Warszawski przystaje zdumiony. – Jak się to
mogło wydarzyć? Podobno wół, który wyrwawszy się
z szlachtuza na Rybakach, na ulicy Bednarskiej skaleczył dwoje dzieci, pisano o tym w „Gazecie Policyjnej”,
ale zatrzymanym został na Solcu i oddany właścicielowi. Warszawski kręci głową ze złością, ale odpowiada
studentowi: – Ja wołów nie pilnuję, ja je sprzedaję.
Władysława Kossowska, wdowa po oficerze, prawie że szeptem zwraca się do Ignacego Razniewskiego, studenta, który pod pachą trzyma Boską komedię

Dante Aligheriego w przekładzie Antoniego Stanisławskiego i wydanego przez Gebethnera i Wolfa oraz
tomik wczesnomłodzieńczej poezji Kazimierza Brodzińskiego wydanego w „Bibliotece Warszawskiej”. –
Mam dylemat – mówi pani Władysława. – Uważa się,
że dzisiejsze czasy nie sprzyjają poezji i że młodzież
twardo stąpa po ziemi, a poezją się nudzi i zaczyna
gardzić, ale widzę – pokazuje na książki ściskane
przez Ignacego – że mogę być w błędzie. Razniewski
bierze głęboki oddech: – Chociaż nie skończysz ciągle
rób,/Ciebie, nie dzieło, weźmie grób,/A choć na ziemi krótko nas,/Czas wszystko skończy, bo – ma czas
– recytuje. Z boku dochodzi ironiczny chichot Karola
Hamelmana, czeladnika krawieckiego, Jana Godysza
i Szczepana Pawińskiego, czeladników stolarskich
oraz Augusta Szmeritza, czeladnika ślusarskiego, który naśladując Razniewskiego powtarza, wykrzywiając
się przy tym: – Czas wszystko skończy, bo – ma czas.
Pani Władysława gromi ich wzrokiem, a Razniewski
nie zwracając uwagi na czeladników, kontynuuje swoją przemowę: – Mówisz więc pani, że już nie ma poezji na ziemi, ponieważ wiersze usposabiają dziś tylko
do poziewania? Jesteś w błędzie: powtarzasz jedynie
zdanie tych, którzy mają oczy i nie patrzą niemi w siebie, w około siebie i w górę. Tak pani! „Bogowie nie
odeszli jeszcze.” Posłuchaj pani, co głosi o tem przekonaniu wstecznem Viktor Hugo, w swojej książce
pod tytułem Wiljiam Schakespeare: „Bardzo wielu
ludzi mówi dziś, i jeszcze większa ich gromada powtarza: Poezja odchodzi. Mówić coś podobnego znaczy mówić: Na świecie nie kwitną już róże, nie ma już
wiosny, słońce zapomina wschodzić, na wszystkich łąkach światą niemożna znaleźć motyla, księżyc przestał
snuć srebrną swoją przędzę, słowik umilkł na zawsze,
lew nie zagłusza melodji burzy, orzeł nie wzbija się do
błękitu. Alpy i Pireneje znikły, jak gdyby się roztopiły;
niema już ani pięknych kobiet, wszyscy depczą groby swoich ojców, żadna matka nie kocha dziecięcia
swojego, błękit okrył się kirem i w człowieku umarło
serce. Masz więc pani dowód, że jeżeli poezja uleciała
z pisanych obecnie rymów, to nienależy rozpaczać, że
umarła. Trzeba jej szukać najpierw w sobie. Ona jest
w każdej kobiecie, szczęśliwej i nieszczęśliwej. I jest
wszędzie: w gwiazdach i w błocie nawet: czyż to na
niem nie kwitną lepiej? Są ludzie którzy wołają: marzenia to opium! Nie wierz, pani, podobnym ludziom.
Marzyć, znaczy wierzyć, kochać i mieć nadzieję. Wiara, to siła, miłość to światło, nadzieja to szczęście. Dotąd, dopóki owe trzy uczucia duszy objawiać będzie
ludzkość, poezja z nią pozostanie. Bez poezji niema
postępu. Ona z orszakiem muz zwanych sztukami
pięknymi, a godnych nazwy: sztuk najpiękniejszych,
opanowała siłę materii, uskrzydliła dusze. Gdyby dziś
spalono wszystkie obrazy, podarto wszystkie partytury

muzyczne, rozbito posągi i zniszczono wszystkie księgi
pieśni, znów by zapadł zmrok przedwiekowy, musielibyśmy znowu rozpoczynać naukę w szkole przyrody, sylabizować na nowo księgę nieba i ziemi. Nie!
Wierzmy więc i głośmy, że poezja nie opuściła świata.
Razniewski przerywa nagle i wycofuje się do swojego mieszkania. Na podwórku pozostają z otwartymi
ustami pani Władysława i czeladnicy. My też jesteśmy
trochę zdumieni natchnionym młodzieńcem.
Henrjeta Pusch, emerytka, trzymając na ręku czarnego psa, z łatką białą pod gardłem, nieco większego
od małych, z obróżką z różnych ogniw się składającą,
do której przyczepiony jest znak opłacanego podatku
na rok 1870, oraz z jego imieniem: Atar, drapie psa delikatnie za uchem. – Widzisz, moja droga – zwraca się
do swojej przyjaciółki, Ludwiki Gepner, także emerytki
– jeżeli człowiek nie jest w stanie kochać zwierząt, to
znaczy, że uczuć żadnych nie posiada. Ostatnio przechodząc ulicą Graniczną, przypatrywałam się wzruszającej scenie. Pudel biały, starannie utrzymany, napadniętym został nagle przez uprzątaczy. Biedne zwierzę,
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wyczerpawszy wszystkie możliwe środki ratunku, uciekło się w końcu do prośby, przyparte do ściany, zaczęło
służyć. To nieme błaganie pozostało bezskutecznem,
pudel dostał się na stryczek. Nie miałam przy sobie
pieniędzy dla wykupienia ofiary z niewoli, ale mam nadzieję, że odnalazł się właściciel psa zechciał go oswo-

bodzić. Pani Ludwika ze smutkiem kiwa głową: – Na
starość człowiek widzi więcej i bardziej się przejmuje.
Ja też zaobserwowałam, mimo powtarzających się protestacji przeciwko bezcelowemu niszczeniu ptactwa,
wciąż istniejący pewien rodzaj przemysłu. Niedawno
do mojej znajomej przyniósł na sprzedaż chłopak młodego słowiczka. Pisklę znać tylko co zostało wybrane
z gniazdka. Z litości nad opuszczoną ptaszyną, moja
znajoma ją kupiła, lecz mimo starań, mimo chęci, jaką
wszyscy domowi okazywali, żeby uratować biednego
słowiczka, zdechł on w kilka dni. Ileż to takich piskląt
w podobny sposób się marnuje? A jednakże najskuteczniej zaradziłoby się temu, gdyby przemysłowcy podobni nigdzie nie znajdowali kupna, zdechłoby może
więcej z początku przyniesionych na targ piskląt, ale
przemysł podobny musiałby ustać. Podobno w okolicach miasta jest jakiś młody chłopak, który się z tego
rodzaju handlu jedynie utrzymuje. Zapytany raz, jakim
sposobem przenosi tyle ptactwa odrzekł z dobrodusznością: „E, proste jegomości, toć się to wsadzi z tyłu
za sukmanę, to i nikt nie zobaczy, aby tylko złapać, ją
przenieść, to już mój rozum”. Możnaż było z nim dysputować, kiedy mu za ten rozum płacą? Szymon Czajkowski, oficjalista rządowy, spogląda na obie emerytki: – To smutne, co panie mówią, ale jakaś nadzieja
istnieje. Przeczytałem, że Zarząd warszawskiego oddziału ruskiego towarzystwa opieki nad zwierzętami,
wydał następujące zawiadomienie: Za staraniem zarządu warszawskiego oddziału ruskiego towarzystwa
opieki nad zwierzętami, oddział został upoważniony
do rozciągnięcia swej działalności na wszystkie dziesięć gubernii kraju nadwiślańskiego. Zarząd, podając
o tem do wiadomości powszechnej, uprzejmie prosi
osoby, sympatyzujące z celami oddziału, o zawiadamianie zarządu o znanych im wypadkach okrutnego
obchodzenia się ze zwierzętami, jak również o nadsyłanie swych wniosków co do skuteczniejszego położenia im tamy. Zarazem zarząd odwołał się do gubernatorów, aby zalecili naczelnikom powiatu, naczelnikom
ziemskiej straży i wójtom gminy, udzielanie w granicach nadanej im władzy należytej pomocy dla zatamowania dostrzeżonych okrucieństw, lecz przytem zarząd
uważa za właściwe dodać, że będą uznawane za skuteczne tylko oznajmienia osób, będących członkami
oddziału. Dla zostania takim członkiem, stosownie do
paragrafu 23 ustawy, wymagana jest składka albo jednorazowa nie mniej trzydzieści rubli, albo coroczna,
nie mniej trzy ruble, osobom które nadeślą tę składkę, będą wyprawione przez zarząd ustanowione bilety
i ustawa oddziału. Siedziba zarządu mieści się na Królewskiej. Siergiej Grywcow, urzędnik, potakuje głową,
a JuljanGalski, oficjalista prywatny, znany ze swojego
negatywnego stosunku do myśliwych, których działalność zawsze kwituje słowami „bezmyślne zabijanie”.
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– Może i ja dorzucę swoje trzy grosze do tej dyskusji
– mówi. – Niedawno odbyło się polowanie na dziki.
Urządzono obławę, w której jak zwykle rozstawiono
strzelców i kandydatów na strzelców za drzewami,
grubością swoją chroniącemi polujących od najścia
zwierza. Jeden z amatorów uzbrojony dubeltówką
ukrył się za szerokim pniem dębu i tam z bijącem sercem wyczekiwał na niebezpieczne spotkanie. Nagle
daje się słyszeć trzask łamanych gałęzi. Zaimprowizowany myśliwy spojrzał w tę stronę i spostrzegł ogromnego odyńca, który z najeżoną sierścią biegł w jego
kierunku. Na widok ten, struchlałemu Nemrodowi
[żartobliwa nazwa myśliwego, pochodząca od imienia
legendarnego władcy kraju Szinar w południowej Mezopotamii Nimruda, który według księgi Genesis był
słynnym myśliwym – red.] włosy na głowie powstały. Gdzie tu się ukryć? Na dąb wieść niepodobna. Na
szczęście zagrożony strzelec przypomniał sobie szczegóły polowania na niedźwiedzi. Trzeba się położyć na
ziemi, dech wstrzymać i udawać nieżywego. Tak też
uczynił. Dzik przebiegł obok niego, nie oglądając się,
bo jak wiadomo, dziki nigdy się nie oglądają, idą zawsze naprzód, od tego są dzikami. Myśliwy ani drgnął
i leżał ciągle skamieniały ze strachu. Tymczasem dzika ubito i najbliższy sąsiad znalazł biednego amatora polowania leżącego bez duszy prawie na śniegu.

Zaledwie się go zdołano docucić, ciągle bowiem był
w tem mniemaniu, że dzik go szturcha. I mam nadzieję, że taki szturchany do końca życia pozostanie. Jan
Dobrowolski i Ignacy Jabłoński, nadkonduktorzy drogi
żelaznej, zaczynają się śmiać. – A my byliśmy w tych
dniach z rana w ogrodzie Saskim, a tam wdarli się
przebojem niezwykli goście. Było to stado owiec, które
pędzone przez plac za Żelazną bramę, dezerterowaało
zwabione zieleniejącym w ogrodzie trawnikiem. Zaledwie potrafiono zebrać tych wszystkich maruderów
i nakłonić ich na nowo do porządnego pochodu. Józef
Schliffert, szczęśliwy posiadacz furmanki, który z racji
wykonywanego zawodu często się kręci po Warszawie i wiele widzi, swoją opowieść zaczyna tajemniczo:
– Zdarzyło się w cyrkule Nowoświetskim, w domu
na Jerozolimskiej, pod osiemnastką – przerywa i już
normalnym głosem kończy. – Adam Paszkowski, terminator szewski, pragnąc wybrać z gniazda z poddachu młode wróble, spadł z wysokości drugiego piętra
i nieszkodliwie stłukł sobie lewą nogę, po udzieleniu
pomocy lekarskiej, pozostawiono go w mieszkaniu.
Widać temat jest drażliwy, bo Antoni Domaradzki,
urzędnik drogi żelaznej, również ma w tej sprawie
coś do powiedzenia: – Widziałem jak niejaki Henryk
Freund, furman, uderzył kilkakrotnie własnego konia
biczyskiem po głowie, za co został skazanym został na
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karę pieniężną w ilości rubli jeden. Nie mogę zrozumieć jak można bić biedne zwierzę, które przecież jest
jedynym żywicielem rodziny. Stojący za panem Antonim, Michał Borman, subjekt handlowy, nieśmiało wyciąga przed siebie klatkę: – A ja kupiłem w Hotelu na
Dziekance, wprost Skweru Konstantynowskiego, pod
numerem 29, dwa kanarki tyrolskie, świeżo z zagranicy przywiezione. Teraz już wszyscy wybuchają szczerym i nieskrępowanym śmiechem.
Tuż przy drzwiach wejściowych stoją szwaczki:
Anna Grabowska, Agata Cieślewska, Walentyna Gnychowska, Helena Jacke i Leontyna Ginejko. Wszystkie
są sąsiadkami i wszystkie pragną, by w ich życiu zaszła jakaś zmiana, ale tylko pani Leontyna ma odwagę
coś ruszyć ze swoją przyszłością. – Przeczytałam, że
od pierwszego października u hrabiny Marji Lubieńskiej – mówi do koleżanek Ginejko – rozpoczynają
się po letniej trzymiesięcznej przerwie lekcje rysunku
i malarstwa dla dam. Lekcje te odbywać się będą pod
kierunkiem znanego artysty malarza pana Wojciecha
Gersona we wtorki, czwartki i soboty od godziny je-

denastej do pierwszej w południe. Oprócz rysunku
i malarstwa w ogólnym ich zakresie, uczęszczające na
lekcje panie będą mogły się uczyć malowania olejno
fotografii i rysunku na drzewie. Cena lekcji rysunku
cztery ruble miesięcznie, lekcji malarstwa pięć rubli.
Jak mówi pani hrabina, rysunek walnym jest czynnikiem w wychowaniu kobiet i bynajmniej nie należy
do tak zwanego wychowania zbytkowego. Znajomość
jego koniecznem jest w przemyśle i wszelkich zajęciach praktycznych, którym się przecież kobiety coraz
bardziej poświęcają. Bałam się, ale pani hrabina mnie
uspokoiła, pochwaliła i powiedziała, że z lekcji korzystać mogą nie tylko panie z klas zamożnych, ale i te,
które chcą się poświęcić modniarstwu czy krawiectwu
damskiemu. Już odłożyłam kilka rubli. Hrabina Maria
Magdalena Łubieńska prowadziła od 1867 Szkołę Rysunku i Malarstwa dla kobiet oraz witrażownię warszawską pod nazwą „Malarnia hrabiny Łubieńskiej”,
a od 1881 „Zakład św. Łukasza”, będący wytwórnią
różnorakich obiektów sztuki sakralnej. Sama też była
całkiem zdolną malarką.
Katarzyna Koronkiewicz, emerytka, z egzaltacją,
starannie dobierając słowa, zwraca się do Katarzyny
Filleborn i Katarzyny Werzelli, również emerytek: –
Następującej treści dramat miłości z tragicznym epilogiem rozegrał się przed niedawnym czasem w naszem
mieście. Wśród tłumu obojętnych znalazło się dwoje ludzi uczucia. On był młody i niezbyt majętny, ona
bogatą była również jedynie we wdzięki i cnoty. Z tej
też przyczyny rodzice postanowili wydać ją za mąż za
innego, za człowieka, który miał doświadczenia sporo
i więcej jeszcze rubli. I jak postanowili tak się i stało. Ślub odbył się w kościele Świętego Krzyża. Pan
młody szedł do ołtarza promienny dumą i szczęściem,
a pannę młodą, złamaną z bólu i rozpaczy, przywlekli
panowie drużbowie na ślubny kobierzec. Po weselu,
hucznem i sutem, państwo młodzi wyjechali zagranicę, a następnie po roku powrócili do swoich obszernych włości. Mąż był wciąż zadowolniony z siebie
i z życia, szczęśliwy; młoda żona zaś patrzała wciąż
na świat przez łzy, bo głębokie nieustanne cierpienie trawiło jej siły Po pewnym czasie, mąż dostrzegł,
że małżonka jego cierpi na piersi. Przywiózł więc ją
do Warszawy, wezwał pierwszorzędnych lekarzy, ale
napróżno, wszystkie starania okazały się bezskutecznemi, cierpienie chorej stało się już śmiertelnem.
I nadszedł dzień jej śmierci. Chora, jak gdyby przeczuwając kres boleści, od świtu uśmiechała się wciąż
do otaczających jej łoże i napisała testament. Nad
wieczorem jednak poczęła objawiać dziwną tęsknotę
i porwawszy się z łóżka, zawołała: Nie umrę dopóki on
tu nieprzyjdzie. Zawołajcie go. Widzę, że od godziny
chodzi pod oknami. Rodzice i mąż w pierwszej chwili
sądzili, że chora jest w malignie, na usilne jednakże
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domagania się jej, wysłali służącego na ulicę i w parę
minut potem wszedł do pokoju on, ukląkł przy łóżku
ukochanej, a ona nie rzekłszy słowa z uśmiechem na
ustach zasnęła snem bez marzeń. Gdyby to życie było
poematem, zakończenie niniejszego opowiadania byłoby z pewnością weselsze. Pani Filleborn, dyskretnie
ocierając łzy, pochyla głowę: – I ja znam takie przypadki, ot miłość, nie zawsze szczęściem się kończy.

< WINIARNIA wincentego chociszewskiego
przy ulicy Senatorskiej pałac Blanka obok Ratusza.
Poleca się z gospodarską kuchnią; śniadania z różnych potraw
świeżo i smacznie przyrządzonych, w każdej porze. Flaki garnuszkowe w Niedziele i Czwartki, Ryby w Piątki, przy doborze wszelkich
Win odstałych i czystych, Piwa i Porteru Angielskiego 1, ½, ¼ butelki oraz wszelkie inne trunki, Miody, Piwo Bielawskie, Piwo na sposób Drechera pod Wiedniem. Kawior świeży, Bryndza, Śledzie pocztowe drugiego transportu, Łosoś wędzony. Oprócz tego Wina odstałe
na Beczki, Garnce, Butelki; w miejscu nawet na Szklanki i Lampki.
„Kurjer Warszawski” 1870

Pod pięćdziesiątką szóstką stajemy
oko w oko z Antonim Toczewskim, właścicielem domu, w sprawach dotyczących spraw
technicznych często radzi się Henryka Breneke, mechanika, i to właśnie pan Henryk znosi mu różne nowinki z miasta: – Gaz coraz więcej wchodzi w użycie

Chmielna 56

powszechne w mieście naszym. Codziennie prawie
zakładają się świeże rury gazowe, mające służyć do
przeprowadzenia jasnego płomienia. W ostatnich
dniach zaprowadzono gaz w sklepie ubiorów kościelnych przy ulicy Miodowej i w cukierni przy ulicy Mazowieckiej, wczoraj zaś przystąpiono do przeprowadzenia rur gazowych do gmachu więzienia głównego przy
ulicy Długiej. Uważam, że gaz to przyszłość i w niedługim czasie całkowicie zastąpi tak niebepieczną naftę.
Jan Bojanek, student, trochę zmęczony po wczorajszej hulance z kolegami w „Alhambrze” na Miodowej w domu Lessera zakrapianej bawarem, gdzie
artyści dramatyczni pod dyrekcją pana Stobińskiego
dawali w jednej odsłonie scenę z komedii Uściskajmy się!, scenę ze śpiewami w dwóch odsłonach Taraban, mały dobosz, scenę wierszem w jednej odsłonie
Doktor damski, scenę ze śpiewami Piosnka wujaszka,
teraz musi dojść do siebie, bo dzisiaj wraca tam na
taniec komiczny Lejbe i Siors, scenę komiczną w jednej odsłonie To byłem ja, scenę w dwóch odsłonach
Okrężne, a bez bawaru również się nieobędzie. Stojąc
przed Andrzejem Goldmanem, kupcem, wciąż masuje
sobie kark i mówi: – Onegdaj czytałem o ciekawym
i rzadkim wypadku, który zdarzył się niedawno w paryskim szpitalu Świętego Antoniego. Kobieta leżąca
w sali Świętej Eugenii, a zapisana do szpitala dla odbycia połogu, zmarła w napadzie pierwszych bólów
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Powrót z letnich mieszkań
pierwsze wrażenie przeciętnego warszawiaka i przeciętnej jego małżonki
przy rogatkach dobrego miasta Warszawy („Mucha” 1878)

porodowych. Doktor Lorrain zmuszony był dokonać
operacji zwanej „cięciem cesarskim", która nadspodziewanie dobrze się udała. Niemowlę, dziewczynkę,
chciano zanieść do podrzutków, ale dyrektor szpitala
sprzeciwił się temu. Zrobiono podanie do Cesarzowej,
która dziecię adoptowała. Studenci wezwani do nadania imienia nowo narodzonej, nazwali ją Cezaryną.
Na twarzy pana Goldmana pojawia się zachwyt: – Też
bym chciał doznać takiego szczęścia – mówi, a widząc
zdziwienie Bojanka, dodaje – nie chodzi o matkę, to
tragedia, ale w końcu być synem cesarzowej, nawet
adoptowanym, to nie byle co. Przecież lepiej się nazywać Bonaparte niż Goldman.
Władysław Ciemnołoński, urzędnik, przynajmniej
raz na dwa tygodnie wybiera się na piesze wędrówki
do podwarszawskich lasów, by nacieszyć się „głębią
przyrody”. Teraz stoi na przeciwko Karola Rumpfa,
ślusarza, i przerywając co chwilę swoją opowieść dosadnym „psia krew”, żali się mu, że w Kaskadzie, za
rogatkami Marymonckimi, dobudowane zostało piętro
na murowanym domu mieszczącym w sobie restaurację. W lasku miejscowym zauważyłem znaczną liczbę
drzewa porąbanego w sążniach, między tymi i dębinę.
Jeżeli to drzewo pochodzi ze spacerowego lasku, to
żałować nam wypada, iż coraz mniej będziemy mieli
po za rogatkami zacienionych przechadzek, w których
chłód znaleźć można. Już dziesięć lat poźniej (1880)
w Przewodniku po Warszawie o Kaskadzie pisano:
jest to miejscowość w pobliżu Marymontu, leżąca nad
stawem. Urządzono tutaj miniaturową kaskadę, stąd
nazwa. Obok niej wzniesiony został dom i urządzony
ogród. Różnymi czasy bywały tutaj głośne restauracje
letnie, do których zjeżdżało się na zabawę złote towarzystwo Warszawy. Obecnie miejscowość ta nie ma
dawnego blasku.

< Skład Win L. Maringe
przy ulicy Marszałkowskiej Nr 1403 (nowy 58)
Poleca się z doborowymi i wystałymi Winami tak Szampańskimi Cliquot, Moet et Chandon, Mum, Roederer Ludwik i Teofil.
Francuskimi: Bordeaux i Bourgogne. Węgierskimi: Deserowymi
słodkimi Likworami Rumami, Arakami, Oliwą, Porterem i Piwem
angielskim, a to wszystko w różnych gatunkach, po cenach stałych
umiarkowanych, podług Cennika w Kantorze tegoż Składu wywieszonego.
„Kurjer Warszawski” 1870

Pod pięćdziesiątką siódemką mijamy Chmielna 57
niezabudowany plac, należący do Józefa
Hauke oraz podobny pod pięćdziesiątką ósemką, własność Katarzyny Marin- Chmielna 58
ge, która także posiada nieruchomość na
Zakroczymskiej 15. Pani Katarzyna jest wdową po
nieżyjącym już od dwudziestu pięciu lat Leonardzie

Ludwiku Maringe (1782-1845), Francuzie, pochodzącym z Mousy w regionie Île-de-France, uczestniku
kampanii napoleońskiej 1812 w Rosji, który raniony
w bitwie, kuruje się w Wilnie u rodziny Borettich,
gdzie zakocha się w córce gospodarzy, weźmie z nią
ślub i około 1815 przeniesie się do Warszawy.
Leonard MARINGE (MARĘŻ)
rodowity Francuz, obywatel Warszawy, kupiec osiadły tu przed
30 laty, prowadził znaczny handel hurtowy win, sędzia Trybunału
Handlowego, właściciel posesji przy ul. Zakroczymskiej, którą
niegdyś wystawił i zamieszkiwał hr. Gurowski, marszałek koronny, naczelnik policji warszawskiej; zm. 9 IV 1845 w domu przy ul.
Zakroczymskiej nr 1857 przeżywszy lat 62, eksp. 13 IV 1845 na cm.
Powązkowski, nabożeństwo żałobne dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. żona (z domu Boretti) wraz z czworgiem dzieci.
Pani Katarzyna z domu Boretti, jest córką Józefa,
architekta pochodzącego z Florencji, budowniczego
Warszawy. Leonard za pieniądze, które otrzymał od
rodziny z Francji założył w Warszawie przedsiębiorstwo handlu winami, które sprowadzał z Francji i Węgier. Dorobił się znacznego majątku, jego zakład był
znany w Warszawie. Tam śmietanka towarzyska spędzała czas przy winie (Krzysztof Jan Wojciechowski
Widziane z Cafe Gruz). Kupi pałac przy Zakroczymskiej, należący onegdaj do księcia Stanisława Lubomirskiego, podstolego wielkiego koronnego, mającego nieprzeliczone dobra i dochody, których nie znał
rozmiarów. Bogacz skutkiem tego ogromny, dumny
jak każdy ówczesny pan i lekkomyślny, otaczał się
wielką milicją nadworną, prowadząc wesołe i hulaszcze życie. Iluż to dziwacznych fantazji, uczt i bachanalii
były świadkiem tutejsze mury. W domu przy Zakroczymskiej Marige’owie prowadzą działalność charytatywną, zajmując się ubogą młodzieżą, potem internat
dla starców. Na nagrobku męża wyryje inskrypcję: Tu
spoczywają zwłoki ś. p. Leonarda Ludwika MARINGE;
Drogi Mężu i Ojcze spoczywaj w rodzinnej nam ziemi; [Leonard Maringe], który był chlubą i przykładem
stroskanej po Twej Stracie Rodziny; w żalu pogrążona
żona wraz z dziećmi, prosi przechodnia o westchnienie do Boga. W roku 1867 przy placu Zielonym (przy
zbiegu ulic Marszałkowskiej i Rysiej) powstanie dwupiętrowy, z trzydziestoma pięcioma pokojami Hotel
Maringe`a (później Francuski), wybudowany przez
syna Leonarda, Wiktora. Hotel zasłynie wyśmienitą
francuską restauracją, w menu z 1870 znajdziemy:
Potage à la Reine, et Consommé de Gibier Polenta,
et Bouchées Filet sauce madere, Petits pois de France, Poulets à la Polonaise, Salade et Compote, jako
deser Bombę Napolitaine, ale znawcy sądzą, że u Marenża jest najlepszy bifsztyk. Pani Katarzyna dokona
żywota mając lat 71, dnia 19 grudnia 1871. Wnukiem
Wiktora jest Leonard Witold Maringe (1890–1966),
aresztowany za udział w strajku szkolnym w 1905,

absolwent Instytutu Agronomii w Gembloux w Belgii, ziemianin, gospodarujący od 1918 na 376 hektarowym majątku Lenartowo w kujawsko-pomorskim,
w 1946 Stanisław Mikołajczyk, wówczas minister
rolnictwa, powierzy mu zadanie organizowania Państwowych Nieruchomości Ziemskich, Maringe tylko
trzy lata piastuje swoje stanowisko, w 1949 zostanie
aresztowany, a po dwóch latach śledztwa, skazany na
karę dożywotniego więzienia. Na wolność wychodzi
w 1956, zostanie zrehabilitowany i rok później, aż do
śmierci, będzie doradcą ministra rolnictwa.

< Widzieliśmy dnia wczorajszego przeciągającą przez
Aleję Ujazdowską bandę cyganów, składającą się z 30 przeszło
osób, a między tymi około 10 drobnych dzieci. Obóz ten umieszczony na 6 parokonnych wozach, udawał się poza miasto.
„Kurjer Warszawski” maj 1870

Właścicielami posesji pod sześćdzie- Chmielna 60
siątką są Jan Szuranowski i Naftal Wejnberg, który zanim stał się kamienicznikiem, kilkanaście lat wcześniej prowadził szynk na Bonifraterskiej
9. Wyraźnie zmartwiony, na pytanie pana Jana o strapienie, które rysuje się na jego czole, odpowiada: –
A czy jest powód do radości. Gdyby Bóg żył na zie-

Podczas wiosny

Podczas lata

Podczas jesieni

Podczas zimy
Chodniki w Warszawie, „Mucha” 1875

Nihil novi, rys. z 1878
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POŻAR w maju 1874 roku
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Powrót do Warszawy z majówki

Pogorzelisko po pżarze ulicy Zielnej, Wielkiej, Złotej i Chmielnej w 1874

rys. E. Lewi, 1879

mi, ludzie wybiliby mu szyby. Wobraź sobie pan, że
zaonegdaj, o godzinie piątej z rana, w domu Berka
Rubinszteina na Pradze, mojego znajomego, w zamkniętej niezamieszkalnej oficynie, wybuchł ogień,
który zaraz przez piątą część straży ogniowej, przy

Straż ogniowa warszawska dziś i przed półwiekiem, układ i rysunek Ksawery Pillati, 1886

wyrąbaniu części podłogi, ugaszonym został. Ogień
widocznie wynikł w skutku rozmyślnego podpalenia,
albowiem jedna z prycz kozackich w oficynie wspomnianej znajdujących się, oblaną była naftą i zapaloną,
a nadto znaleziono butelkę z tymże płynem. Co prawda
z tego powodu dla wykrycia winnych, ze strony policji przedsięwzięto energiczne środki i zawiadomiono
Sąd. Ale, jak mówi stare porzekadło: jeśli nie możesz
pomóc przyjacielowi groszem, pomóż westchnieniem.
Pan Jan pochyla się z troską i próbuje pocieszyć Wejnberga: – Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zrewanżuję się panu historią, którą niedawno zasłyszałem.
Podobno w tych dniach, do kasy Banku Polskiego przybył pewien pan po odbiór 250 tysięcy rubli. Wypłata
tak znacznej sumy zwracała uwagę obecnych, a między niemi szczególnie staruszka starozakonnego, który
przybył do kasy w towarzystwe jakiegoś innego interesanta. Starzec ten, blady z wrażenia rachował oczami
paczki banknotów, które kasjer układał na stole, i gdy
operacja liczenia zbliżała się do końca, rzekł drżącym
głosem do kapitalisty: – Chciałbym w życiu choć raz
mieć w ręku tyle pieniędzy. Niech Wielmożny Pan pozwoli mi dotknąć się tych swoich miljonów? Kapitalista,
spojrzawszy na starca, uśmiechnął się i przystał na jego
propozycję. I czy da pan wiarę? Stary wziął pieniądze
w obie ręce, potrzymał je przez chwilę upojony szałem
radości, i w końcu pocałowawszy jedną z paczek, rzekł:
– Niech Wielmożny Pan zabierze te miljony, bo mi się
słabo robi. Naftal Wejnberg unosi głowę: – Nie jest to
zrozumiały dla mnie humor, bo przecież z pieniędzmi
nie jest tak dobrze, jak jest źle bez nich.

Od dawnego już czasu nie widzieliśmy tak silnego pożaru jak
wczorajszy, jaki pomiędzy 7-mą a 8-mą godziną wieczorem wybuchł przy ulicy Zielnej w posesji przedsiębiorcy ciesielskiego Fry
deryka Kabla, dotykającej czterema długimi frontami czterech ulic,
to jest Zielnej, Chmielnej, Wielkiej i Złotej. Ogromne kłęby dymu,
a następnie łuna wzbiwszy się w górę, zwiastowały straszne
nieszczęście, które ściągnęło „liczne tłumy zatrwożonych mieszkańców, dążących ku pożarowi. Ogień wybuchł od razu w środku tego rozległego kwadratu, w którym obok kilku zabudowań
drewnianych, oraz budowli gospodarskich, jak komórki, stajnie
i wozownie, szopy itd., znajdowało się mnóstwo na składzie bali,
desek, murłatów, belek, suchej trzciny sufitowej itp., przyczyniających się do nadzwyczaj silnego podniecania pożaru. Wszystkie
części straży ogniowej przybiegły na ratunek, a o ile ten ratunek
był energiczny i zddumiewający w swych skutkach, dosyć powiedzieć, że pomimo szczupłości miejsca, a tym samym trudności
rozwinięcia wśród ścieśnionych zabudowań należytej obrony,
oraz pomimo nagromadzenia tylu razem materjałów palnych i na
koniec mimo wiatru południowego, który pędził ku ulicy Złotej
i z łatwością mógł przenieść na drugą stronę płomienie, nietylko
powstrzymano pożar w granicach kwadratu, ale jeszcze znaczną
ilość zapasów drzewnych ocalono od zniszczenia. Smutny był
zaiste widok owych nieszczęśliwych pogorzelców, których ruchomości stały się pastwą płomieni lub wyrzucone z domu na bruk
uległy zniszczeniu. Obok mebli okazalszych, widzieć było można
sprzęty klasy mniej zamożnej, która przeważnie dotknięte ogniem
domostwa zamieszkiwała. Jedni z mieszkańców pod wpływem
przerażenia tracili przytomność, inni znowu z płaczem przybiegali z miasta, widząc już prawie zgliszcza swoich siedzib i nie
wiedząc nawet, czy jaka pomocnicza ręka zdołała coś z ich dobytku ocalić. Przytłumianie ognia trwało noc całą i dotąd jeszcze
nie ustaje, maszyna parowa ciągle była w ruchu; a gdy niezmordowani strażacy dogaszają tlejące głownie, pogorzelcy znużeni
bezsennością i trwogą, wygrzebują niedopalone szczątki dobytku
i porządkują jak mogą pozostałe im mienie!
(„Kurjer Codzienny” 5 maja 1874)

O godzinie 7 po południu pokazał się gęsty czarny dym w stronie dworca kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Wszystkie oddziały
straży ogniowej pośpieszyły zaraz na miejsce wypadku. Pożar
tym czasem podsycany wiatrem szerzył się nadzwyczaj gwałtownie. Przybywszy na miejsce z 3 częścią straży z Nowego Światu,

która jako najbliższa, najpierwej też przyjechała na ratunek, zastaliśmy w płomieniach duże zabudowanie drewniane w podwórzu
domu Nr. 3 p. Fryderyka Kahla, przy ulicy Zielnej. Była to, jak
nam mówiono, stajnia dorożkarska, Na domu frontowym zaczynał się już palić dach. Pokazywał się też ogień na szczycie domu
frontowego murowanego Nr. 1 p. Galie i jego oficyny drewnianej,
na dachu oficyny w domu Nr. 2 od ulicy Wielkiej i na piętrowej
oficynie drewnianej równoległej od ulicy Zielnej a należącej do
posesji Nr. 6 od ulicy Wielkiej. Wzięto się przede wszystkim do
rozrywania parkanów i sztachet i zaczęto bronić oficyny drewnianej w dom u p. Galie i przytykającej doń szczytem oficyny
w posesji pana Kahla Nr. 2 od ulicy Wielkiej. Ratunek ten tak
był energiczny i skuteczny, że obie te oficyny chociaż drewniane
i dachy miały już w płomieniach, zdołano jednak ocalić, rozebrawszy tylko część szczytów i część dachów. Ocalono też tym
sposobem domy drewniano od ulicy Chmielnej Nr 36. Tymczasem wiatr przeniósł płomienie na składy drzewa budulcowego p.
Kahla. Długie deski ułożone do znacznej wysokości, bale i belki,
skupione na niewielkiej przestrzeni, zapalały się jedne po drugich, udaremniając wysiłki ratunku wszystkich pięciu części straży
ogniowej i kilkuset co najmniej osób cywilnych, które rzuciły się
do zasypywania ognia piaskiem i do usuwania desek. Żar tak
był silny, iż trzeba było niemałych trudów, by ocalić drewniane
domy stojące po drugiej stronie ulicy Wielkiej, pomiędzy Chmielną i Złotą. Dachy tych zabudowań i ściany frontowe zlewano
bezustannie wodą a mimo to blacha na dachach powzdymała się od gorąca. Gdyby dachy były gontowe prawdopodobnie
pożar byłby je objął. Brak w bliskości kranów wodociągowych
utrudniał niezmiernie ratunek, niedopuszczając działania sikawek
parowych. Była godzina 9 wieczorem kiedy cały czworobok zabudowań pomiędzy ulicami Wielką i Zielną, Chmielną i Złotą przedstawiał ogromną przestrzeń buchającą płomieniem. Ocalono dwie
ściany tego czworoboku to jest od Chmielnej i Złotej, dwie inne
z wyjątkiem posesji p. Galie i cały środek płonęły. Ogień jednak
był już opanowany. Ratunek zwrócono do tego, by nie dać szerzyć się pożarowi wśród składów i zagaszać ogień pokazujący
się od czasu do czasu na ocalonych domach. Trwało to do dnia
i jeszcze o godzinie 5 z rana ogień zagroził chwilowo oficynie p.
Galie. O tym czasie w skutek zepsucia się jednej sikawki parowej
sprowadzono trzecią taką sikawkę Zamkową i zaczęto zalewać
pogorzelisko.
(„Kurjer Warszawski” 5 maja 1874)

Wiosenne rozkosze, rys. Franciszek Kostrzewski, 1892

Piotr Możdzeński, posiadający restaurację, przytrzymuje za rękę Nusyna Landaua, szynkarza i mówi:
– Gdyby Alfons Karr [Jean-Baptiste Alphonse Karr
(1808–1890) – francuski pisarz, publicysta i humorysta – red. ] odbył u nas podróż po niektórych jatkach
mięsnych, handlach win, cukierniach, składach mąki
i tem podobnych przybytkach istniejących dla miłego
żołądka, z pewnością powtórzyłby wygłoszony aksjomat: Ludzkości ty się trujesz! Kiedyś Karr, rozchorowawszy się po szkaradnym obiedzie podanym sobie
w restauracji, postawił prokuratorowi królewskiemu
następującą kwestję: „Dlaczego restauratowi wolno
jest mnie truć bezkarnie, a gdybym ja kiedy otruł restauratora, toby mnie skazano na gilotynę?”. A u nas
tu w syrenim grodzie, pomimo
ścisłej kontroli służby zdrowia,
są przemysłowcy, którzy wydymają mięso, sypią do mąki gips
mielony, do wina dolewają spirytusu, do piwa wody, do wody
zaś zamiast sody, preparatów
nieco tańszych i tak dalej, i tak
dalej. W średnich wiekach fałszerzy wina strącano z mostów
do rzek lub jezior. Była to kara
surowa ale racjonalna: fałszerz
taki czyż nie jest skrytobójcą?
Pan Landau ze sceptycznym
wyrazem twarzy odwraca się do
Możdżeńskiego: – Gdybyś pan
zechciał doprowadzić to do porządku, to ten nasz jeden most
na Wiśle nie wystarczy, trzeba
by jeszcze ze cztery dobudować.

Warszawianka, kopia akwareli Juliusza Fałata, 1887

Ale po takich porządkach nie byłoby komu klientów
obsługiwać.
Jakub Niedźwiecki i Franciszek Krajewski, szczęśliwi posiadacze dorożek, rozprawiają o nowościach
w branży powoźniczej. – Widziałem ostatnio – referuje
pan Jakub – karetę, faeton [faeton: czterokołowy pojazd
konny z przesadnie dużymi kołami i bardzo lekkimi resorami oraz niewielkim pudłem – red.] i kilku welocipedów, które właściciel fabryki powozów, pan Władysław
Romanowski, wysyła na wystawę do Petersburga. Kareta na jest sześciu resorach, odznacza się wybornem
wykończeniem i elegancją kształtu. Cena jej rubli srebrem tysiąc. Faeton zbudowanym jest według najświeższego modelu wiedeńskiego. Welocipedy zaś, jedne są
przeznaczone do zabawy dla dzieci, inne do użytku dla
dorosłych. Ceny tych samochodów, są również bardzo
umiarkowane. Pan Romanowski w tych czasach zbudował według własnego pomysłu welociped-omnibus.
Na wózku tym w zeszłą niedzielę, prześcigało dorożki
i powozy, na Nowym Świecie i w Alejach, cztery osoby.
Welociped-omnibus, wykończonym jest prawie w całości z żelaza. Dwie osoby, siedzące na przodzie wózka, wprawiają go w ruch i kierują nim; dwie zaś mają
urządzony z tyłu bardzo wygodny koziołek. Czasby też
było, ażeby welocipedy, które są dotychczas zabawką
i dziwowiskiem, stały się rzeczami praktycznego użytku. Jeżeli drogi w mieście i na prowincji, doprowadzone zostaną u nas do stanu takiej doskonałości, jak we
Francji południowej, w Belgji, w Anglji i w niektórych
częściach Niemiec, welociped niewątpliwie oddawać
będzie usługi, o jakich nawet nie pomyślał jego wynalazca. Pan Franciszek marszczy brwi: – A czy nie uważasz, że welocipedy mogą dla nas stanowić zagrożenie
i konkurencję – mówi z obawą.

– I w korzystnym miejscu – dodaje Gomulczakiewicz
– przy Parowym Młynie i Garbarniach, na rogu Żelaznej i Leszna, z wystawą może być, i wozownia duża,
i stajnia. Suteryna duża i widna dla goździarza, albo
ślusarza. Sklep z mieszkaniem na kawiarnię lub inny
zakład można przerobić. W sam raz dla pana, panie
Abram. Szynkarz patrzy na nich badawczo, ale się nie
odzywa. – Mówię panu, okazja – wtrąca się Geniusz.
– Mieszkanie, dwa pokoje duże od frontu z balkonem
i z meblami. I obora dla krów się znajduje, a mleko
teraz w dobrej cenie można sprzedawać.
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< Jest do sprzedania Duży Wazon porcelanowy, wartujący sto pięćdziesiąt rubli, wygrany przez podpisanego na Loterii Fantowej, odbytej tego lata w Saskim ogrodzie na korzyść
żołnierskich dzieci, a ofiarowany na ten cel dobroczynny przez
NAJJAŚNIEJSZĄ PANIĄ. Ktoby sobie życzył za powyższą cenę nabyć ów piękny przedmiot, może óbejrzeć takowy każdodziennie
od godziny 2 do 5 po pułudniu pod Nr 3, przy ulicy Niecałej, a 9
mieszkania – Polakow
„Kurjer Warszawski” 1870

rys. E. Małyszycki, 1891
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Jan Gorajski, pomocnik maszynisty drogi żelaznej,
właśnie wybiera się na pogrzeb dalekiego ubogiego
kuzyna. Ale ponieważ czas mu na to pozwala, zatrzymuje się przed Kazimierzem Piotrowskim, majstrem
stelmaskim i mówi z oburzeniem: – Czy da pan wiarę,
że uboższa ludność tutejsza zmuszoną jest ciała umarłych przed pogrzebem przez trzy dni obowiązujące,
trzymać w mieszkaniu, opłata bowiem za wstawianie
ciał do kaplic lub kościołów dostępną jest jedynie zamożnym. Dla biednych, a głównie ze względów higienicznych, należałoby urządzić albo oddzielne kaplice,
albo dozwolić im bezpłatnego użytkowania z kaplic
szpitalnych.
Wojciech Gwiazda, dorożka stanowi jego utrzymanie, wciąż podkręcając wąsa, z przesadną uprzejmością zwraca się do znanej z ciętego języka Ruchli
Necelsztryk, handlarki: – W piątek przed południem
byłem na Przechodniej i na rogu ulicy jakaś starozakonna znalazłszy woreczek z pieniędzmi, czym prędzej
schowała go do kieszeni. Dostrzegło to jednak kilku
przechodniów i ci zniewolili starozakonną do oddania
pieniędzy z woreczkiem stójkowemu, który zgubę odniósł do cyrkułu, dokąd i znalazczynię zaprowadzono.
Pani Ruchla uśmiecha się szeroko: – Co pan powie!
– Necelsztryk bierze się pod boki. – A pamięta pan
jaki niemały rozgłos miało tu w swoim czasie morderstwo popełnione w dniu 21 października roku
zeszłego, przy ulicy Królewskiej pod trzynastką. Jak
wiadomo zamordowany wówczas został, a następnie
powieszony majętny obywatel Karol Wychowski liczący lat sześćdziesiąt. Podejrzenie o dopełnienie tego
morderswa padło na subiektów cukierniczych Michalskiego i Kapuścińskiego, którzy skutkiem tego uwięzieni zostali. Otóż w przyszły poniedziałek sprawa ta
sądzoną będzie w Sądzie Kryminalnym Warszawskim.
Akt oskarżenia ma czytać Podprokurator Seweryn Lutostański, adwokatem zaś, który stawać ma w obronie
obwinionych, niech sobie pan wyobrazi, jest Teodor
Wedeman z Tłomackiego. Sprawa ta ze wszech miar
ciekawa, towarzyszą jej bowiem dość zawiłe okoliczności. Gwiazda mruży oczy: – I co chce pani przez
to powiedzieć? Handlarka uśmiecha się jeszcze szerzej: – Nic wielkiego, tylko że woreczek mniej waży
niż morderstwo.
Wincenty Kacperski, ślusarz, do spółki z Janem
Aleksym Geniuszem, czeladnikiem ślusarskim i Józefem Gomulczakiewiczem, czeladnikiem kowalskim,
postanowili wynająć kuźnię. Nie mają kapitału, stoją
więc przed Abramem Grocharem, szynkarzem, próbując go przekonać, by im zaufał i albo wszedł z nimi
do interesu, albo częściowo „na uczciwy procent”
ich dofinansował. Gdy nas dostrzegają nieco zniżają
głos. – Kuźnia z mieszkaniem od dwudziestu przeszło lat w tym domu egzystowała – mówi Kacperski.

Historia mleka
• Pachciarz ulepsza mleko • Na pastwisku • Mleko „prosto od krowy” jedzie do miasta
• Kuracja mleczna • Mleczarnia w ogródku warszawskim • Mleko i produkta nabiałowe na Starym Mieście
• Majówkowicze raczą się mlekiem „poczciwego kmiotka”

Pod sześćdziesiątką dwójką w budynku miejskim, widzimy jak Grzegorz Jarczyk
i Antoni Ziółek, obaj posiadają krowy, które są ich
źródłem utrzymania, pan Antoni namawia Jarczyka,
by dali wspólne ogłoszenie do gazety, reklamujące ich
działalność. – Spójrz – pokazuje palcem odpowiedni
fragment w „Kurjerze Warszawskim” – w domu Bernstejna, wprost ulicy Przejazd, w mleczarni dawniej
na Lesznie, a obecnie na Tłomackiem oferują świeże mleko w najprzystępniejszych cenach, dostać tam
można w każdym czasie mleka od krów na miejscu
zbieranego i śmietanki, dojenie odbywa się o godzinie
siódmej rano, pierwszej po południu i siódmej wieczorem. Zakład poręcza, że nabiał wydaje rzetelny,
czysty i zdrowy, również przyjmuje zamówienia na rozsyłanie do domów, stosownie do umowy. My też damy
dobre ceny, a tu w okolicy na Chmielnej na pewno by
się znalazło sporo amatorów naszego mleka.
Józefa Schoene (utrzymująca się z własnych funduszów) i Władysław Kwapich (prowadzi garkuchnię)
słuchają podirytowanej, zawsze czułej na los dzieci
Ludwiki Jastrzębskiej (prowadzi szkółkę): – W jednym z licznych tutejszych zakładów gastronomiczno
-bilardowo-piwnych, zwanych w języku wyszukanym,
restauracjami, a pospolicie noszących miano bawarji,
rzecz jasna nie mówię o pańskim lokalu – zwraca się

jadłospisu czasami zdarza mi się umieścić w moim
menu coś ekstraordynaryjnego, a ukrytą moją pasją
jest ptactwo, jarząbki właśnie, pardwy i kamienniczki czyli korupatwy górne, dzikie gęsi, dropie i dzikie
kaczki.
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rys. Franciszek Kostrzewski, tekst Jan Chęciński „Przyjaciel dzieci” 1862

F. TRELLE.
Nowy Świat, Nr 1318 (76) wprost domu Zarządu Wojskowego
Trumny metalowe po zniżonej cenie w różnych gatunkach i wielkościach oraz kolorach, jako też wszelkie do tychże przybory:
Poduszki, Kapy, Materace, od najsutszych do najskromniejszych.
Osoby z prowincji dla prędszego wykonania, raczą telegramem lub
listownie miarę długości nadesłać, a obstalunek zaraz pierwszym
pociągiem wyekspedjowanem będzie. Ceny takichże Trumien z grubego materjału oraz bardzo trwałego koloru są następujące:
Dziecinne od rs. 9 do 30; Dla dorosłych od 30 do 75 i 90 rs.

< POD POMARaŃcZĄ
Skład Win, Herbaty i Towarów Kolonialnych, Owoców i Delikatesów W. CHOCISZEWSKIE&O, w domu Nr 412 a, Krakowskie Przedmieście, obok sklepu Rękawiczniczego p. Kunickiego.
Otrzymał znaczny transport Pomarańcz Mesyńskich słodkich,
oraz Cytryn i wszelkich Nowalji, jako to: Szparagi, Ogórki i takowe sprzedaje po cenach umiarkowanych, ma także zapasy wszelkich
gatunków Win Węgierskich od 50 kop. butelka do Rsr. 8 kop. 20.
Francuzkie Białe i Czerwone różne od 45 kop. do Its 4 Reńskie od
75 kop. do R-i. 4. Hiszpańskie, Cypryjskie, Szampańskie, w różnych gatunkach. Różne potrzeby dla kucharzy. Oliwa Francuska
najlepsza na butelki. Octy winne estragonowe na butelki i kwarty.
Musztardy Francuskie, Angielskie, Sarepskie i krajowe.

„Kurjer Warszawski” 1870

„Kurjer Warszawski” 1870

< PRZY FABRYCE LAMP I WYROBÓW METALOWYCH

Na Starym Mieście
– A cóż to imość pokładła we flaki?
– A może niesmaczne flaki, co?!
– No, smaku to nie psuje, ale ile miejsca zabiera!

do pana Kwapicha – codziennie wieczorem uprzyjemniają publiczności pobyt i zabawę trzy harfiarki, połączone ścisłym węzłęm pokrewieństwa. Dwie starsze
zdają się być siostrami, młodsza, dziewczynka może
dziesięcioletnia, jest córką jednej z nich. Ciemnowłose, blade dziecko siedzi potulnie przy matce, czekając
z drżeniem na każde jej skinienie. Harfiarka daje znak,
uderza w struny i rozpoczyna się muzyka. Dziewczynka
stara się drobnymi rączkami podążyć w ślad za towarzyszkami, a głosik jej melancholiczno-srebrny usiłuje
zdobyć sobie posłuchanie, pośród wrzaskliwego gwaru bilardowych graczy i rozweselonych kuflomanów.
Jeżeli przypadkiem braknie jej tchu w piersiach, matka
zachęca do śpiewania, dość wymownem uderzeniem
harfą. Tym sposobem biedna istota, pozbawiona od
dzieciństwa wszystkiego, pieszczot macierzyńskich,
swobody, zabaw i wygód domowych, zamienia się
powoli w maszynę próżniaczą, niezdolną do zarobkowania kiedyś na własne życie, a dziś pożyteczną tylko
do napędzenia w kieszeń swej życiodawczyni, kilku
trojaków więcej. Teraźniejszość smutna, przyszłość
okropna. Władysław Kwapich pokazuje pani Ludwice zawiniątko, które trzyma w dłoni. – To oczywiście
okropne co pani opowiada. Nic na to nie możemy
zaradzić, poza oczywistym oburzeniem, które trzeba
wyrazić. Mam tu – wymachuje pakunkiem – świeże
zamrożone jarząbki, kupiłem je w składzie Kucharkina na Nowym Świecie pod pięćdziesiątym siódmym
i zapraszam obie panie do siebie na skromny posiłek.
Niech panie wiedzą, że oprócz nieskomplikowanego

rys. Arkadiusz Mucharski, „Mucha” 1887
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znajdują się w tymże samym stanie, w jakim były przy
wkładaniu do trumny. Pan Koj z podziwem patrzy na
Guta: – Toś się pan wyuczył. Może i mnie pan, jak
przyjdzie pora, taki metalowy apartament przystroi.

Pod sześćdziesiątką czwórką oparty
o grabie stoi Jan Koj, ogrodnik i właściciel posesji (niedaleko, na rogu Żelaznej, znajduje się
skład wapna Romana Stephanidesa) i słucha naukowego wywodu Grzegorza Guta, majstra ślusarskiego:
– Ja się tym tematem od dawna interesuję. Bo widzisz
pan, najpewniejszym interesem jest śmierć, która nieprzerwanie spożywa wszystkich. Jeszcze nikomu przed
nią nie udało się uciec. I co każden jeden potrzebuje?
Trumnę! A teraz zwłoki wkładają się do trumny metalowej, ołowianej lub cynkowej, która powinna mieć
w środku dno drewniane dziurkowate, przez które
spływa wilgoć z ciałą na dół, zwłoki zaś same pozostają suchemi i w stanie niezmienionym. W niektórych
krajach przepisy nakazują, że zwłoki należy obłożyć
węglem sproszkowanym i dębiną garbarską. Trumna
metalowa po stronie wewnętrznej powinna być zaopatrzona w obrączki, przez które przewłóczy się taśmy,
aby zapobiec poruszaniu się zwłok podczas przewożenia. W wieku trumny, w miejscu odpowiadającym
twarzy, zwykle wprawia się szybę grubą kryształową,
wreszcie trumnę metalową starannie się ze wszystkich
stron zatapia, znaczy się lutuje, i wkłada się w drugą
trumnę z drzewa orzechowego lub dębowego oraz za
pomocą listew drewnianych umocowuje, aby podczas
drogi nie mogłą się poruszać. Wieka trumny, oznaczonego napisem lub innemi godłami zmarłego, zwykle
nie przybija się gwoździami, lecz za pomocą dwóch
zamków zamyka. Do przewiezienia trumnę tę wkłada
się jeszcze w skrzynię drewnianą sześcioboczną, okutą mocno obręczami żelaznymi i również za pomocą
listew drewnianych w tejże się przytwierdza. Zwłoki
zaopatrzone w ten sposób mogą bezpiecznie odbyć
nawet daleką podróż, a w kilka miesięcy otwarte,
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Wiosna warszawska, rys. Franciszek Kostrzewski, 1883
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Pod sześćdziesiątym szóstym małżeństwo Rosenów, Henrjetta i Szymon, prowadzi Ochronę, czyli przytułek dla dzieci. Podobny
przytułek ufundowany przez rodzinę Rosenów znajduje się na Wolskiej 18. Szymon jest jednym z siedmiorga dzieci Izaaka Szymona, powstańca listopadowego,
bankiera, jednego z najbogatszych XIX-wiecznych
warszawiaków, który dorobiwszy się uczciwą pracą
majątku, założył dom handlowy i firmie swojej potrafił
zjednać tak w kraju jak za granicą szacunek i poważanie. Szymon junior, pójdzie w ślady ojca i poświęci się
również finansom.
< Wczoraj odbyła się generalna wizyta w Ochronie imienia małżonków Rozenów, przy ulicy Chmielnej. Ochroną tą zajmują
się pp. Stanisław Bogowolski, Fr. Rutkowski, Róża Kronenberg, Natalja Bogowolska; lekarską pomoc oddaje doktor Orłowski. Dzieci
wszyskich było 150, z których czytających 52, sylabizujących 50.
Z religii egzaminował JX. Antoni Rogoski, wikary parafii WW. ŚS. […]
Pochwał udzielono 11, przytym p. Róża Kronenberg, złożyła na ręce p.
Preyssa Prezesa Ad. ogól. rs 100, za które przysposobiane zostaną
stosowne ubrania, oprócz tego, dziatki otrzymały 12 par pończoch,
10 bluzek i spódniczek, 28 kaftaników, 16 fartuszków, bardzo wiele
książek, a to wszystko z ofiar od p. J. Nejbaurowej, Rutkowskiego,
małżonków Bogowolskicb, księgarzy: Mertzbacha i Lessmana. Oglądaliśmy także słomiane wyroby wykonane przez dzieci, a mianowicie: 5 kapeluszy, 8 czapek, torebek 3 i patarafek 4. [daw. ozdobna
podkładka pod lampę lub lichtarz – red.] Po skończonym examinie,
obecni Członkowie oglądali czytelnię bezpłatną i kasę groszową,
zarządzane przez p. Adama Bułakowskiego i Marcellego Vogtmana.
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rys. Arkadiusz Mucharski

Srogie przekleństwo
– Kości kupuję, kości!
– A co pani robiła w młodości?
– A żeby cię łobuzie na zabawie dobroczynnej w Dolinie piórkami konfetowemi na śmierć załechtali!

rys. Franciszek Kostrzewski

rys. Arkadiusz Mucharski
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Teofil Gutowski, emeryt, cały swój wolny czas,
a ma go przecież dużo, spędza na spacerach po ukochanej Warszawie. Czasami dzieli się swoją wiedzą
o syrenim grodzie z sąsiadami. Tym razem jego słuchaczem jest Albert Kajzer, oficjalista drogi żelaznej
i oczywiście my, pan Teofil lubi rozszerzać grono swoich słuchaczy: – Sklepy pod znoszącą się obecnie kolumnadą w pałacu Dyzmańskich na Miodowej ulicy,
były kiedyś głównym i prawie jedynym punktem modnego handlu warszawskiego. Tutaj gromadziły się najzamożniejsze składy, tu po raz pierwszy przez okienko
sklepowe oglądały świat Boży najświeższe paryskie
nowości. Składy samego właściciela domu [Józefa
Dyzmańskiego] i [Józefa] Köhlera, nadawały prawo modzie, a rękawicznik [Michał] Gross gromadził
u siebie cały świat wykwintny ówczesnych elegantów
i elegantek. Nie było wprawdzie tak świetnych wystaw
jak dziś, ale jaka zamożność wewnątrz. Półki uginały
się pod towarem, który każdy za gotówkę przychodził kupować. Dziś stare owe filary, syte wspomnień
i chwały, że użyjemy wyrażenia dumki, upadają pod
ciężką ręką murarskich ostrogotów. Ma je podobno
zastąpić ganek o żelaznych podpórkach. Znika nawet ślad świętego Pergamu z pod filarowego kapitolu
bankierów, gdzie niegdyś mieścił się dom Rosena całej Warszawie znany. Tam zawsze przed południem,
dawniej ojciec założyciel domu, a po nim syn jego
Matias, wychodzili przed filary rozmawiając ze znajomymi zapytując o nowinki i sami je udzielając, kto
milszy sercu dostawał cygaro, a wybór cygar stanowił
miarę przychylności. Byli to ludzie popularni i lubieni
bo świadczyli wiele dobrego i umieli pożytecznie użyć
wielkiej fortuny. Dziś wszystko tam urządza się już po
nowożytnemu, niedługo owa nazwa „Pod filarami” pozostanie już w tradycji tylko. Miasto w inne strony się
rozciąga, a i handel znalazł dla siebie mnóstwo arterji,
które zniosły monopol filarów.

„Kurjer Warszawski” sierpień 1870
Pomyłka dowodząca postępu w Warszawie
– Pani zapewne z Paryża?
– Nie, bo sz Podwala.

– Mały, którędy najbliżej na Powązki?
– A ma pan przy sobie akt zejścia?

Józef Dyzmański w roku 1817 odkupił pałac od
Stanisława Sołtyka, byłego podstolego koronnego
i zachował dotychczasowy wygląd pałacu od strony
Podwala, natomiast pomieszczenia od ulicy Miodowej
przerobił na sklepy, istniejący zaś od czasów Jakuba
Fontany murek przed pałacem zlikwidował, tworząc
wzdłuż elewacji kryte przejście z daszkiem wspartym
na słupach, zwanych także filarami. Od tej pory pałac
zaczęto nazywać pałacem Dyzmańskich, „Pod Kolumnami” lub „Pod Filarami”. Filary te istniały do 1870
r., tj. do czasu, kiedy uległy rozbiórce. „Pod Filarami”
mieściły się sklepy bławatne, krawieckie, kantor bankierski, księgarnie, restauracja. Do najelegantszych
i najlepiej zaopatrzonych w Warszawie należały składy
Köhlera (Köhler przez wiele lat był „starszym” zgromadzenia kupców) i właściciela pałacu – Dyzmańskiego,
które stanowiły centrum ówczesnej mody. Mieli oni
„bławaty, suknie francuskie, kaszmiry, merynosy, dywany angielskie, bieliznę stołową itp.”, w godzinach
południowych zajeżdżały przed pałac Dyzmańskich
liczne powozy warszawskich elegantek, a złota młodzież, zgodnie z ówczesną modą, asystowała przy odwiedzinach magazynów (Aldona Bartczakowa, Irena
Kwiatkowska Pałac Branickich).
„Pod Filarami” pojawił się też pierwszy warszawski rękawicznik, Michał Gross, Francuz, który w 1770
przybył do syreniego grodu z Grenoble. Jemu też zawdzięczamy otworzenie pierwszej manufaktury: rękawiczki kolorowe damskie, przedtem z zagranicy

do Polski sprowadzane teraz u Grossa rękawicznika
500 do 600 szwaczek wyrabiają rękawiczki z 40000
skórek jagnięcych, doścignąć ten zakład usiłują: Nivet, Schipold, Sandmann i inni – pisze Gołębiowski.
Użytek rękawiczek jest starszy, niż cywilizacja polska,
mógł więc przyjść do naszego kraju w zaraniu jego
dziejów – czytamy w Encyklopedii staropolskiej Glogera – Mężczyźni do polskiego stroju dawniej nie używali rękawiczek, z wyjątkiem w podróży, w zimie i do
zbroi. Żeby nie dotykać gołą ręką ręki damy, kładziono
przez uszanowanie czapkę na swoją, a stąd poszedł
zwyczaj trzymania przy sobie czapki w tańcu.
W ostatnim stuleciu moda rękawiczek bardzo często się zmieniała – pisze (z pochodzenia krakowianin,
z wyboru warszawianin) Edward Lubowski w „Biesiadzie Literackiej” z 1909. – Noszono to długie, to krótkie, zależnie do kroju rękawa sukni, różnych barw, to
„palisandre” to „mais,” to „strohgelb”, to „pain brûlé”
wreszcie noszono to skórzane, to z drogich koronek,
to siatkowe. Być może, że zwrot artystyczny znów
wprowadzi modę malowania rękawiczek – może
będą przyozdabiane wypalaniem lub wyciskaniem,
co przyczyni się do zasilenia zbiorów muzealnych
nowymi okazami. Zaznaczyć należy, że obecnie krój
i forma rękawiczki ma większe znaczenie, niż wykonanie. Dawne przysłowie naucza, że do wykonania
rękawiczki bez zarzutu, potrzeba, aby Hiszpania dostarczyła na nią skóry i wyprawiła ją, aby następnie
Francja rękawiczkę skrajała, Anglia zaś ją uszyła. I dziś
jeszcze niektórzy wybrednisie poszukują rękawiczek
takiego pochodzenia. Szczególniej panie modne pamiętają o zasadzie: „Etre bien gantée” („Być dobrze
urękawicznioną”), gdyż, jak mówią Francuzi: „Le style
c’est l’homme – le gant c’est la femme. Le style trompe quelquefois, le gant-jamais!, co znaczy: „Styl daje
świadectwo o mężczyźnie, rękawiczka o kobiecie. Styl
czasami zawodzi, ale rękawiczka – nigdy”.
– Cierpienia zwykle na dwa działy się rozpadają
– mówi z powagą Salomea Kędzierska, emerytka, do
troszkę spanikowanego Jana Kryta, właściciela domu
– na cierpienie moralne i fizyczne. Że te ostatnie są
zwykle źródłem pierwszych, uczy nas dawne przysłowie, „mens sana in corpore sano” [w zdrowym ciele,
zdrowy duch – red.]. Leczenie więc dolegliwości ciała,
jest rzeczą arcyważną, a ustrzeżenie się od cierpień
jeszcze ważniejszą. Im cierpienia są częstsze i więcej
ogół trapiące, tem bardziej powinnyby zwrócić na siebie uwagę, dla wynalezienia odpowiednich środków
zaradczych, lecz czy tak jest w rzeczywistości, to rzecz
inna. Nie ma może bólu częstszego i przykrzejszego,
jak ból zębów, a jak mało dotąd zrobiono na polu
złagodzenia takiego cierpienia, lub zapobieżenia mu.
Każdy prawie człowiek doznaje udręczeń spowodowanych bólem zębów i ciekawem okiem szuka dokoła
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siebie, najczęściej na próżno, środka mogącego chociażby w części cierpienia usunąć. Trudność w wynalezieniu odpowiedniej pomocy lekarskiej, prowadzi
do ostatecznego kroku, mianowicie pozbycia się bolącego zęba, lecz czy w ten sposób usunięte cierpienie gwałtownym bólem, nie sprowadza w następstwie
złych skutków, to rzecz wcale inna. Ból zębów może
być wynikiem choroby w samym zębie swe źródło
biorącej, albo przy otoczeniu zębów czyli dziąsłach,
lub wreszcie powstać może w skutek nienormalnego
stanu całego organizmu. Do usunięcia więc rozlicznych rodzajów bólu zębów, nie można posługiwać się
zawsze jednymi i tymiż samymi lekarstwami, a co raz
nawet pomóc może, drugi raz cierpień jeszcze większych przysparza. Przede wszystkim powszechnie używany do czyszczenia zębów węgiel, popiół od cygar,
chleb palony jest nie wskazany. Najlepsza jest kreda
szlamowana, z dodaniem jakiego olejku lub korzenia
tatarakowego dla przyjemniejszego smaku. A niektóre
proszki sprowadzane z zagranicy są też nic nie warte.
Wreszcie szczoteczki elektryczne tak często używane
do czyszczenia zębów wymagają potępienia. Pan Jan
ma minę zbitego psa: – Pani Salomeo, litości. Znowu
była pani na jakimś wykładzie? Pani Salomea niemo
kiwa głową i nachylając się do ucha pana Jana szepcze: – W Sali Towarzystwa Dobroczynności na odczycie dentysty Aleksandra Schellera, traktującego „O lekarstwach od bólu zębów, środkach pielęgnowania ich
i o szarlatanizmie”.

rekl. z 1880

Sen obywatela warszawskiego
po przeczytaniu kroniki wypadków w „Kurjerze”
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Antoni Schabowski, ogrodnik, jest zawsze na Wystawie płodów rolniczych i gospodarskich w Warszawie. Konstanty Koisiewicz, oficjalista drogi żelaznej,
wprawdzie w swoim mieszkaniu ma kwiaty w doniczce, ale mechanikę przedkłada nad biologię. Musi jednak wysłuchać pana Antoniego. – Czy udana była wystawa? – właściwie sam siebie pyta pan Antoni, takoż
i sam sobie odpowiada. – Zanim przystąpię do opisu,
muszę zwrócić uwagę na ważną niedogodność, na
jaką naraziło wszystkich spóźnienie katalogu. Bez tego
przewodnika obyć się na wystawie niepodobna; wydanie go zatem w dniu ostatnim trwania wystawy, nadaje
mu wartość bieżącą, bardzo małą i chyba posłuży on
z kolei do porównania obecnej Wystawy z przyszłą.
Chodzenie po wystawie bez tego drukowanego przewodnika nie może zwiedzającym żadnej przynieść korzyści. Niech sobie pan imaginuje iż oddział pierwszy
płodów rolniczych i ogrodniczych podzielono na trzy
klasy, to jest płodów rolniczych, płodów ogrodniczych
i płodów leśnych i liczy na obecnej wystawie sześćdziesiąt wystawców, a więc mniej niż na poprzedniej,
na której liczba ta dosięgła osiemdziesięciu siedmiu.
Czyżby miało to znaczyć pewne zaniedbanie w naszym rolnictwie? Zwracały uwagę: zbiór różnych zbóż,
dostawiony przez Instytut Gospodarstwa Wiejkiego
w Nowej Aleksandrii, roślina „Tojeść syryjska” wystawiona przez panią Porębskę z Bujny, mająca, a raczej
mogąca zastąpić przędzę bawełnianą, wreszcie tytoń
pana Kurtza. Z warzyw, podziwiałem zbiór kapust
i kartofli braci Bardetów. Szczególniej oglądałem rodzaj kartofli zwanych w Japonii Yams i bardzo tam rozpowszechnionych, zwą je w Europie batatami, są dla
nas możebne tylko w inspektach. Obok Batatów leżały niby olbrzymie białe jaja, Melongeny, zbliżone do
pomidorów. Bracia Bardet wystawili także olbrzymie
cebule, banie i kalafiory oraz zbiór blisko trzydziestu
odmian fasoli. Koisiewicz brutalnie przerywa tyradę
Schabowskiego: – Panie Antoni, przepraszam, ale nie
mam czasu, mam umówione spotkanie.
Feliks Skorupka były, oficjalista rządowy, na widok Karola Tachelicza, brązownika, rozpromieni się:
– Świetnie, że pana spotykam – mówi – mam starą
ramkę, którą chciałem pozłocić, czy może mi pan dać
jakąś radę w tym względzie? Tachelicz chwilę się zastanawia: – Oczywiście sam się tym nie zajmuję, ale
jest na Nowym Świecie 24 przed niedawnym czasem
otworzony Zakład Pozłotniczy, w którym przyjmują się
wszelkie obstalunki dotyczące fachu pozłotniczego.
Rękojmią tego Zakładu może być okoliczność, że właściciel pracując przez lat osiem w najcelniejszj z zagranicznych fabrykach, nabył praktykę odpowiednią
i wszelkie ulepszające sposoby w tym fachu. Niech
się pan tam przejdzie. Są tam też do skupienia: sztychy angielskie w dużych rozmiarach, oprawne w ramy

Szkice i typy z wystawy rolniczej

i bez oraz najnowszego wydania piękne sztychy religijne i historyczne i brystole do fotografii, po przystępnej
cenie, jako też koloryzowane obrazki świętych, odznaczające się dobrym rysunkiem i naturalnym kolorytem,
w ramkach złoconych lub w kolorze drzew orzechu
i hebanu, sztuka tylko po kopiejek czterdzieści pięć.
Adam Świątyński, obywatel ziemski, w przeszłości
szczęśliwy posiadacz niewielkiej stadniny koni, z przyzwyczajenia bywa na końskich licytacjach. Ostatnio
wybrał się do Janowa Bialskiego, gdzie odbyła się
licytacja koni ze stada rządowego. – Pan – zwraca
się Jana Dobrzelewskiego, urzędnika drogi żelaznej
– poniekąd również w rumakach gustuje, co prawda
stalowych, ale za to jakich potężnych. A ja pomimo
niepogody wraz z licznie zebranymi z różnych stron
kraju właścicielami ziemskimi spędziłem poranek na
oglądaniu stadniny, poczym około południa rozpoczęła się długo oczekiwana licytacja od sprzedaży klaczy
stadnych, zbywanych dla podeszłego wieku, który
jednakże licytujących nie zraził, gdyż płacono za dziewiętnastoletnie klacze po sto pięćdziesiąt rubli i wyżej, następnie sprzedawano klacze czteroletnie z wadami mało znaczącymi, to już dosłownie wyrywano
sobie wzajemnie. Stare ogiery stosunkowo mniejszą
znajdowały ilość ochotników do kupna, chociaż także
znacznych cen doszły.

pijanego bez czucia, z odmrożoną twarzą, uszami i nogami, niewiadomego dotąd z nazwiska żołnierza St-Petersburskiego Króla
Fryderyka Wilhelma 3-go pułku Grenadierów, którego, po udzieleniu pomocy, odesłano do wojennego Ujazdowskiego szpitala.
Śledztwo z okazji tego zdarzenia prowadzi się.
„Kurjer Warszawski” 1870

rys. Arkadiusz Mucharski 1877
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Pod sześćdziesiątką ósemką (w pobliżu na Żelaznej znajduje się Skład Węgli
Kamiennych Adolfa Neüfelda) Hipolit Zachartowicz,
majster cechowy i właściciel domu, spogląda na obłażącą farbę z dachu domu: – Widzicie panowie – odwraca się do panów Radziszewskich, Jana organmistrza i Jana majstra stelmaskiego – przy wykonywaniu
rozlicznych reperacji i ozdabianiu domów, najważniejszą bezwątpienia gra rolę malowanie dachów z blachy żelaznej. Malowanie to jako nieobowiązkowe, jak
można najpóźniej bywa uskutecznione, rozumie się ze
szkodą dachu, a tym większą w rezultacie dla mojej

Chmielna 68

Bazar w Warszawie
na korzyść sprzedających naddatki przyjmują się we wszystkich formach
rysunek został zdjęty przed świętami Bożego Narodzenia

kieszeni. Używani w ogóle do tej czynności bywają
blacharze jako zręczniejsi, lecz dla mniejszej znajomości w malarstwie lub chęci wyciągnięcia większych
zysków, częstokroć używają farbę w złym gatunku, rozmieszaną terpentyną, ze zgręzami olejów, kartoflanką, co powoduje prędkie zmycie farby przez deszcz,
podczas gdy dach pociągnięty dobrą farbą trzy albo
cztery lata przetrwać może bez uszkodzenia. Wszyscy
mi radzą bym przy podejmowaniu takich robót udawał
się do majstrów zaufanych, dbających o swą reputację
i dających pewną gwarancję wykonanej roboty. Ale ja
wciąż znajduję tylko takich co dbają jedynie o własną
kieszeń. Widząc przechodzącego Grzegorza Nowowiejskiego, czeladnika kowalskiego, zatrzymuje go,
wita się z nim nad wyraz wylewnie i pyta, czy będzie
mógł w wolnej chwili poprawić reperowane wcześniej
przez niego rynny, oczywiście odpłatnie.
Karol Klette, maszynista drogi żelaznej i Maurycy
Klette, pomocnik maszynisty drogi żelaznej, na całe
życie związali się koleją i Chmielną, jedynie August
się wyłamał, co prawda na Chmielnej pozostał ale bliżej mu było do murarki niż do parowozów. Wszyscy
trzej stoją oparci o mur domu i słuchają krzywiącego
się ze złości Frydrycha Brońskiego, oficjalisty rządowego. – Bliskość świąt przypominają już roznosiciele kolędy. Opłatki zjawiają się codziennie w każdym
prawie domu, a przynoszący zgłaszają się w liczbie
przynajmniej cztery razy przewyższającej ilość parafii
w Warszawie. Zdaje się zatem, że niezależnie od osób
trudniących się z urzędu wyrabianiem opłatków, muszą istnieć jeszcze pojedynczy spekulanci, korzystający w ten sposób ze zwyczajów uświęconych wiekami.
Fabrykacja musi przynosić producentom znaczne zyski. Karol Klette, puszczając oko do Augusta, zwraca
się do Brońskiego. – Niechże pan nie będzie naiwny.
Natręctwo roznosicieli opłatków jest właśnie zyskiem
podyktowane. Prawda, że tak świętego zwyczaju zanadto nadużywają w naszym mieście. Mam domysł,
że oprócz osób trudniących się z urzędu wyrabianiem
opłatków, muszą istnieć niezależni spekulanci wyzyskujący grosz cd pobożnych warszawian. To nawet
w bieżącym roku spowodowało Władzę Duchowną
do wydania ustawy dla przełożonych kościołów tak
parafialnych jak i filialnych, aby służbie swej kościelnej udzielali piśmienne upoważnienia do roznoszenia
„Kolędy.” Wezwano także Władzę Policyjną, aby roznosicieli nieopatrzonych w takie świadectwa, aresztować poleciła i do odpowiedzialności pociągnęła.
Dlaczegóż jeszcze są nadużycia? Rzecz oczywista, że
te Władze bez współdziałania mieszkańców złemu
zaradzić nie mogą. Należałoby, aby publiczność sama
pytała się o takie dowody, a od nieposiadających rzeczonych kwalifikacji, gwiazdki nie przyjmowała. Ale
każdy woli zapłacić i mieć z kolędą spokój.

Alfons Semik, czeladnik ślusarski, pociesza Karola
Pawlika, czeladnika powroźniczego, o którego upomniało się wojsko. – Niedawno na prowincji dwóch
młodych ludzi – mówi Semik – ciągnęło losy do wojska. Na dolę ich obu wypadły czarne gałki, zastępców nie było czym zapłacić, musieli więc poddać się
konieczności. Wtem zjawiają się dwie pocieszycielki
w postaci młodych dziewic, niosących na wykupienie
potrzebne pieniądze. I jak myślisz, co owi młodzieńcy z powróconą im wolnością zrobili? Oto, złożyli ją
u stóp opiekunek, te ostatnie zaś, pomne na radę: iżby
dziewice przestały się skrywać z chęcią wyjścia za
mąż, ofiarę przyjęły. Pawlik próbuje zabić wzrokiem
Semika: – Chyba żeś zapomniał żem już żonaty!
Józef Dzięcioł, oficjalista rządowy, wraca do domu
z dwoma kuferkami w dłoniach. Idący za nim Karol
Hanke, mechanik drogi żelaznej, woła: – Panie Józefie, czyżbyś się pan przeprowadzał? Dzięcioł zatrzymuje się w miejscu: – Niech pan zapomni to słowo.
Ostatnio mój znajomy zmieniał mieszkanie, to istna
Sodoma i Gomora. Karol Hanke zanosi się chichotem. – Ja też w rodzinie miałem ten problem, i trochę się nad tym zastanawiałem. Niech pan pomyśli,
posłańcy publiczni coraz więcej znajdują zajęcia,
a liczba ich z początku zaledwie do trzydziestu dochodząca, dziś wynosi około sześćdziesiąt. Liczba ta
jest jeszcze zbyt mała, by można na pewno znaleźć
posłańca w główniejszych choćby miejscach miasta,
a w takim tylko dopiero razie będą oni mieli zupełne
powodzenie, a publiczność wygodę. Biuro powinnoby
koniecznie ogłosić punkta, w których obecnie stoją
posłańcy. Wymienienie ulicy nie wystarcza, trzeba by
wskazać nawet dom, sklep, róg ulicy, jednym słowem
należy ściśle oznaczyć punkt. Ogólna przeprowadzka w naszym mieście, da niemałe zajęcie posłańcom,
idzie jednak o to, aby służbę do togo dobrze urządzić.
Przede wszystkim należy ją zaopatrzyć w wozy do
przewożenia rzeczy. Wozy te powinny być urządzone
jednak zupełnie odmiennie od wozów tak zwanych
u nas meblowych, a tym bardziej od tych, jakie posiadają woziwodowie. Dobre wozy meblowe powinny
być zbudowane na niskich osiach. Koła zatem powinny być małe lub też wyginane. Platforma wozu szeroka i długa, nisko zawieszona, powinna być wyłożona
rogożą, również jak ściany wewnętrzne wozu, mającego w ogóle kształt wagonu. Jedna ściana na przykład tylna lub boczna, mogłaby być otwieraną i stanowić pomost niezbędny przy kładzeniu lub zdejmaniu
rzeczy z wozu. Obecnie używane wozy meblowe są
za wysokie, co utrudnia ładowanie na nich cięższych
przedmiotów. Wóz należycie urządzony nie kosztowałby zbyt wiele, a opłaciłoby się wkrótkim czasie.
Pewność zaś ludzi obsługujących skłoniłyby z pewnością każdego z przeprowadzających do użycia w tym

rys. Franciszek Kostrzewski, tekst Jan Chęciński „Przyjaciel dzieci” 1862

< W cyrkule Jerozolimskim znaleziono leżącego na ulicy

razie posługi biura posłańców. Oczywiście, że szkody zrządzone przez przenoszących, winny być wynagrodzone właścicielowi, podobnie jak się to dzieje
w wielu miastach zagranicznych. Zdarza się tam często, że jeśli ktoś zmienia mieszkanie, nie ma czasu
lub ochoty zająć się tą męczącą robotą, wówczas
układa się z biurem posłańców, oddaje mu klucze od
mieszkań i powraca do nowego już zamieszkania po
ustawieniu w nim rzeczy. Zdaje się nam, że nic nie
przeszkadza wprowadzeniu i u nas podobnego urządzenia, na którem zyskałaby publiczność razem i posłańcy. Z początku dla braku odpowiedniej ilości ludzi, możnaby użyć nie samych posłańców, ale razem
z wyrobnikami dobrze zarekomendowanymi, choć nie
kaucjonowanymi, nad którymi posłańcy mieliby jednak dozór. Pan Dzięcioł jest widocznie zawiedziony:
– A nie mógł pan tego wymyśleć kilka lat wcześniej,
zanim mój znajomy się przeprowadził.
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Władysław Brozdowicz, oficjalista rządowy, narzeka na warszawską biedę, a szczególnie na doraźność
pomocy zbiórek na rzecz ubogich i brak perspektywicznych rozwiązań. – Mylisz się pan – mówi do niego Antoni Czapiński, również oficjalista rządowy. – Są
już takie próby, a w liczbie zakładów przynoszących
prawdziwy pożytek ogółowi, zaszczytne należy miejce Instytucji świętej Marty, istniejącej od roku 1852.
Pożytek ten w dwojakim rozwija się kierunku. Publiczność znajduje w zakładzie dobrze wykończoną robotę, a pragnące zajęcia pracownice mają sposobność
uzdolnienia się i zarobku. Młode pracownice przyjęte
do zakładu uczą się pod okiem nauczycielki, szycia
i robót podobnych wszelkiego rodzaju, a przyzwyczajone do ciągłej systematycznej pracy sposobią się na
dobre robotnice. To też opieka zakładu o ile możności nie zapomina o nich w razie wyjścia której za mąż
i wyznacza jej w tej uroczystej chwili pomoc pieniężną. Hrabina Hortensja Małachowska, która szczególnie zajmuje się losem tej Instytucji pomyślała i o innej
dla pracownic przysłudze. Z przeznaczonego przez tę

dostojną panią funduszu udzielane są pracującym tam
kobietom pożyczki na ciepłą odzież lub na koszta w razie choroby. Pożyczki te spłacają się dwojako, to jest
albo po kopiejek piętnaście albo po kopiejek trzydzieści tygodniowo, stosownie do tego, czy pracownica
więcej lub mniej zarabia. Ilość zamówień w zakładzie
nie zawsze jednakowa, w czasie zatem nagromadzenia
się większej roboty, każda ze zgłaszających się znajduje tam zajęcie; jeżeli zaś ilość zamówień odpowiada
siłom zakładu, albo awet jeżeli zbywa czasu od prac
obstalowanych, natenczas osoby stale do zakładu należące, zajmują się robotami z materjałów umyślnie
kupowanych, a tym sposobem powstała robota stanowi zapas zakładu. Chociaż wszelkiego rodzaju robota jest tam prowadzoną, najwięcej jednak zajmują
się w zakładzie bielizną damską i męską. Wykończane
są także negliże rozmaite z haftami, koronkami i najstaranniejszym wypracowaniem ręcznym, a wszystko
podług najświeższych sprowadzonych z Paryża modeli. Samo już długoletnie istnienie tego zakładu dowodzi, że pomysł jego otwarcia można uważać za bardzo
szczęśliwy, bo wprost odpowiadający potrzebom ogółu. Niewątpliwie, że powodzenie to winna także Instytucja i opiece osób, które szczerze się nią zajmując,
umieją wybrać na kierownictwo zakładu odpowiednie
siły. Przełożona nie wypuszcza stamtąd żadnej roboty
bez zadosyć uczynienia wymaganiom sumienności,
dobrego smaku i trwałości. W tym właśnie czasie
zdarzyło się nam oglądać wiele takich robót i to pobudza nas do postawienia przed oczy publiczności,
tej wzorowej ze wszech miar Instytucji, która nietylko
wychowuje i kształci ubogie sieroty, zapewniając im
stały i niezależny sposób zarobkowania, ale nadto dostarcza zatrudnienia wielu kobietom utrzymującym się
z pracy rąk. Zakład wspierany jest przez hrabinę Małachowską i jej prawie winien całą swoją egzystencję,
istnieje on na Nowym Świecie w domu założycielki.
Zakład wyrabia od najtańszych do najwykwintniejszych przedmiotów bielizny. Koszula męska również
damska, może kosztować od rubla srebrem jeden
kopiejek pięćdziesiąt do rubli srebrem dziesięć. Brozdowicz kręci z dezaprobatą głową: – A ta koszula za
dziesięć rubli to chyba srebrną nitką tkana?
– No to żeście sobie poużywali – mówi z zazdrością Józef Grzesiński, czeladnik kowalski, do Karola
Janowicza, czeladnika stolarskiego. – Jacy my? – nie
rozumie Karol. – No, wy, stolarze. No i skąd się u was
to wzięło? – pyta Józef. Janowicz dopiero teraz miarkuje o co chodzi przyjacielowi. – Blisko sto lat upływa, jak pewien majster stolarski w naszym mieście
zamieszkały, umierając, zapisał testamentem na sławetny cech stolarski ówczesnych złotych tysiąc, zobowiązując tenże, aby z pobieranego corocznie procentu od tej sumy, to jest złotych polskich czterdzieści,

w każdy tłusty czwartek karnawałowy, zgromadzenie
odprawiło nabożeństwo żałobne za jego duszę, na
które przeznaczył jeden talar, resztę zaś, pięć talarów,
ofiarował dla braci cechowych, którzy znajdować się
mają na tych egzekwiach, zastrzegając wyraźnie w testamencie, aby nic innego na tej fecie żałobnej nie
spożywali, jak kiełbasy z kapustą, widać że był sam
wielkim amatorem tego przysmaku, zaś jako trunek,
miód albo piwo. Na owe czasy braci stołowych i niestołowych cech liczył nie więcej nad dwudziestu, procent więc z zapisanej sumy starczył na śniadanie bez
obciążenia funduszów zgromadzenia, później jednak,
kiedy coraz więcej przybywało majstrów, fundusz ten
okazał się za mały, więc rokrocznie, cech do tego zapisu dokładał i dokłada, a to dlatego, aby świętej woli
testatora i dobrodzieja cechu stało się zadość. Zdając
sprawę o ile cech dzisiejszy dołożyć musi do woli ofiarodawcy swojego, bo zwyczaju tego pod klątwą braci
cechu pominąć nie można. W miniony tłusty czwartek
odbyła się feta nie lada, która sporo kosztów przysporzyła zgromadzeniu. I tak po nabożeństwie od godziny
jedenastej do piątej po południu zebrało się majstrów
przeszło stu osiemdziesięciu, zjedzono na tym obiedzie dwieście sześćdziesiąt kiełbas, jeden kocioł duży
kapusty, dwieście pięćdziesiąt funtów pieczeni, pół
korca buraków, trzydzieści funtów słoniny, dwadzieścia funtów sera szwajcarskiego, sześćdziesiąt pięć
bochenków chleba pytlowego. Wypito dwadzieścia
pięć butelek goldwasseru, siedemset pięćdziesiąt kufli piwa. Wypalono dwa pudełka cygar po trzy ruble
srebrem i wyżyto tabaki cztery głębokie talerze. Ale
wiedz, że mnie tam nie było, tylko majstrowie mogą
takiego zaszczytu dostąpić.
Juljan Płocer, urzędnik, uśmiecha się szeroko do Justyny Kotulińskiej, która prowadzi restaurację i zwraca
się do niej z pewną poufałością: – Styl i wzrok – mówi, Pod słupem ogłoszeniowym, akwarela Franciszka Kostrzewskiego, 1897
poprawiając kosmyk włosów spadający mu na czoło. siły nerwowej trzy narkotyki: spirytualja, kawa i cyga– Styl, jak powiada Buffon to człowiek. Ale i wzrok to ra. Niech pani nie sądzi, że pragnę kogobądźkolwiek
człowiek, jak głosi Herder. Z kolei Cabanis twierdzi, że powstrzymywać od używania tych trzech roskoszy życzłowiek to nerwy. I myśliciel ów najjaśniej i najkonse- wota, Apostolstwo podobne byłoby śmieszne, bo bezkwentniej określa naszą indywidualność. Styl jest na- celowe. Lecz warto się zastanowić nad skutkami tych
turalnym systematem tworzenia się myśli, a we wzroku trzech przyjemnych jadów. Na stu mężczyzn, niewątwidnieją błyski lub cienie uczuć i namiętności, obie pliwie naliczyć by można siedmdziesięciu odurzonych
zaś te funkcje są wynikiem działalności siły nerwowej. dymem cygar, siedemnastu rozdrażnionych działaniem
Światem więc rządzą najpotężniej nerwy. Warunki kawy, a przypuśćmy tylko trzech żywiących się spirytużycia obecne, wytworzone przez cywilizację, są dla aljami. Dziesięciu więc zdrowych zupełnie, żyje wśród
organizacji moralnych i fizycznych, jedynie środkami dziewięćdziesięciu słabych i musi zdrowo za nich mywyczerpującemi ich siły. Życie w miastach mianowicie, śleć i działać. Tak więc światem rządzą napewno najprzestało być równoważną pracą ducha i krwi, a sta- potężniej dziś… nerwy. Pani Justyna przeciera dłonie
ło się stanem gorączkowym. Po drodze od powicia do koronkową husteczką: – Muszę przyznać – mówi – że
grobu już nie idziemy teraz, lecz cwałujemy. Marzyciele czasami pańskie myśli są nader zawrotne. A na zszargonią za ideałami, materjaliści biegną do celów swo- gane nerwy najlepszą receptą jest gustowny posiłek.
ich teorji. Dalej i prędzej! Oto hasła dnia dzisiejszego. Panie Julianie, zapraszam na skromny poczęstunek –
A najsilniej wpływają na zmiany porządku normalnego widząc podniesione brwi Płocera, dodaje – zaczniemy
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Z Wisły, rys. Arkadiusz Mucharski, 1887

od gorącego Vol-au-ventu, francuskiego pasztetu na
bazie z bażanta, następnie przejdziemy do zupy czekoladowej z winem i biszkopcikami, dla lekkości ducha
danie podstawowe okrasimy rybą, sztokfisz w piwie
z sosem muszkatołowym podlanym również czerwonym winem. Deser nieco skromny, kruche cytrynowe
ciasteczka wraz kawą powinny przynieść żądaną satysfakcję, kieliszek zmrożonej wódki i cygaro napewno przyniesie ulgę skołatanej głowie. I co pan na to?
– pyta pani Julia. – Nie omieszkam skorzystać z zaproszenia, wszakże damom się nie odmawia – mówi
rozpromieniony Płocer.
Nie jest jeszcze późno i po prawej stronie podwórza stoi czterech mężczyzn zajętych konwersacją. –
Pamiętasz Ejzerta? – Edward i Ludwik Hoffmanowie,
czeladnicy blacharscy, pytają Telesfora Sosińskiego,
czeladnika ślusarskiego. – Tego czeladnika piekarskiego ze Śliskiej w cyrkule Jerozolimskim. Jego żona
Amelja lat dwadzieścia osiem wieku licząca, podczas
nieobecności męża zamknąwszy się w mieszkaniu,
przez powieszenie pozbawiła się życia, przyczyna samobójstwa dotąd niewiadoma. O wypadku tym zawiadomiono Sąd i ze strony policji zarządzono dochodzenie. Telesfor spogląda chmurnie na kamratów: – To
smutne – mówi – a w dniu onegdajszym, o godzinie
drugiej po południu, Leonard Sadkowski, lat dwadzieścia siedem wieku liczący, stolarz, cierpiący na umyśle,
z mostu Aleksandrowskiego rzucił się w rzekę Wisłę,
lecz natychmiast przez ludzi z berlinki [rodzaj barki
– red.], jako to Ludwika Nockę i Fryderyka Szultza,
którzy puścili się łódką na jego ratunek, bez żadnego uszczerbku na zdrowiu, wydobytym został z wody
i oddany przez policję ojcu, a przez tegoż odwieziony
do domu obłąkanych. Na chwilę zapada kłopotliwa cisza. – Już to na orkiestrach podwórzowych u nas nie
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zbywa – nagle odzywa się Karol Burger, czeladnik ślusarski, do Konstantego Dworzyńskiego, maszynisty drogi żelaznej – codzień niemal
spotkać można jakichś grajków wędrownych
występujących po dziedzińcach większych domów i zarabiających w ten sposób skromne
grosze. Od dni kilku na przykład, widzieć się
daje dość oryginalna orkiestra złożona z trzech
górali, z których dwóch gra na dudach, trzeci zaś na dziwnym drewnianym instrumencie
zbliżonym dźwiękiem do kobzy. Wygrywają oni
skoczne tańce góralskie, dodając wykonaniu
expresji energicznemi ruchami. Maszynista,
nucąc jakąś melodię pod nosem, odpowiada:
– Ano żeś pan w samo sedno trafił, bo jeszcze jeden muzyk przybył do Warszawy. Jest to
kobziarz, który przywędrował z gór i od kilku
dni wygrywa już smętne melodje po ulicach
i podwórzach. Rodzinną wioskę, jak powiada,
musiał porzucić dla chleba, dla siebie i rodziny swojej.
Grać na kobzie nauczyła go dusza, a do tułania się
po bruku zmusza nędza. Kobziarz ten nazywa się Józef
Zając. Może stolica przyciąga, a górale szczególnie nie
są na jej powaby odporni.

< Aparat destylacyjny
do dystylacji spirytusu nowej konstrukcji, kompletnie w dobrym stanie i z całym przyborem jest do sprzedania w każdym czasie. Wiadomość przy ulicy Bielańskiej Nr 597 w sklepie wyrobów
srebrnych.
„Kurjer Warszawski” 1870

Pod siedemdziesiątką Piotr Krüger, Chmielna 70
który w odróżnieniu od słynnego żyjącego
na przełomie XVI i XVII wieku gdańskiego matematyka i astronoma, również Piotra Krügera, nauczyciela
Heweliusza, ucznia Jana Keplera i Tychona de Brahe, jest majstrem ciesielskim i właścicielem posesji,
krzyczy do swojego przyjaciela, także majstra ciesielskiego, Henryka Deubela żeby nie zapomniał odebrać
jego dwóch jedwabnych koszul z niedawno założonej
pralni na rogu Marszałkowskiej i Chmielnej numer
dwa na pierwszym piętrze, która przyjmuje bieliznę,
jedwabne i wełniane rzeczy, oraz rękawiczki, za bardzo przystępną cenę, zaręczając za piękne i dobre
pranie, bez dodania ostrych, bieliznę niszczących,
rzeczy, a właścicielka ponoć stara się zadowolnić Szanowną Publiczność.

< OMNIBUS MĘSKI
ogromny, do kąpieli, po Kop. 5 od osoby, który dla braku wody
stał naprzeciw Wodociągów, w dniu wczorajszym został przeprowadzonym wprost ulicy Bednarskiej.
„Kurjer Warszawski” 1870

Zostawiamy za sobą posesję numer
siedemdziesiąt dwa, należącą do Julii
Kalisch oraz siedemdziesiąt cztery, któChmielna 74 rej właścicielem jest Ksawery Kałczyński
i szczęśliwi, ale zmęczeni, z ulgą zbliżaChmielna 76 my się do numeru siedemdziesiąt sześć,
domu wieńczącego ulicę Chmielną, tuż
przy ulicy Twardej. To już koniec naszej wycieczki.
Z uśmiechem spoglądamy na Jana Leszczyńskiego,
właściciela budynku, który nas wita anegdotą, przywiezioną z Włoch. – Jeszcze przed kilku dniami byłem
w Mediolanie – mówi pocierając kilkudniowy zarost
– w mieście, w którym był zakochany święty Ambroży, policja aresztowała żebraka, którego stan przypominał biblijnego Joba. Kiedy mu oznajmiono, że będzie odstawionym do przytułku dla żebraków, zaczął
krzyczeć na całe gardło, że to zakłady dla hołyszów
[daw. biedak, nędzarz – red.] bez żadnych środków
do życia, a nie dla ludzi, którzy z łaski Boga posiadają
ładny majątek. – A gdzie masz ten majątek? – zapytano. – Gdzie mam? A gdzieżby, jeżeli nie w gotówce i listach zastawnych. – Dlaczegóż więc żebrzesz?
– Dla nieszczęśliwych bliźnich, to co wyżebruję, daję
biednym. Zrobiono u niego rewizję, która wykazała, że
ten żebrak filantrop, pięćdziesiąt lat mający, posiadał
majątek przeszło sto tysięcy franków, a żebrał już od
trzydziestu lat przeszło.
Z miejsca gdzie stoją: Weronika Pudłowska, swoje
dochody czerpie z dorożki, Balbina Piwarska, posiadająca furmanki, Szmul Popiół, dorożkarz i Karol Kasper, furman, dochodzi zachrypnięty głos kobiecy. Rej
wiedzie pani Weronika: – To już naprawdę przechodzi
pojęcie ludzkie. Nie dalej jak kilka dni temu Stanisław
Duszyński, dorożkarz numer 154, w domu na Prostej
zamieszkały, jako już niejednokrotnie karany z zanotowaniem kar w książce dorożkarskiej, rozporządzeniem
Policji pozbawionym został na zawsze prawa powożenia
dorożką. Komisarz cyrkułu Jerozolimskiego po uczynieniu stosownej adnotacji w kontroli, przestrzegać będzie,
ażeby Duszyński nie ważył się powozić dorożką pod
najsurowszą odpowiedzialnością. Naprawdę musisz
uważać – zwraca się do Szmula – to nie przelewki,
na poważnie się wzięli za wasze dryndziarskie nawyki.
Przyglądamy się przez chwilę grupce czeladników,
widać, że tworzą zgraną paczkę. W każdym stadzie
jest zawsze przewodnik. Józef Najberg, czeladnik ślusarski, dopala cygaro, i to jego słychać najgłośniej.
Poza nim stoją: Jan Hauzer, czeladnik kowalski, Leonard Brzozowski, czeladnik stelmaski, Dyonizy Grabowski i Ludwik Grużowski, czeladnicy ślusarscy oraz
Błażej Jezierski, czeladnik rzeźniczy. Najberg przygładza opadający na czoło kosmyk ciemnorudych włosów
i mówi: – Ruch panuje na mieście: torty, placki, baby,
odbywają peregrynacje z cukierń i piekarń w różnych
Chmielna 72
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Handlarz żydowski, akwarela Stefana Mucharskiego, 1887

kierunkach. Wczoraj wieczorem widziałem jak ulicą
Królewską niósł jakiś chłopak, z którejś cukierni wysoką babę, zdaje się baumkuchen, kokieteryjnie przystrojoną. Zdobiły ją wszystkie barwy lukru, i moc kwiatów.
Chłopiec szedł uważnie i powoli, pamiętny zapewne
otrzymanej w domu instrukcji, lecz w księgach przeznaczeń widać zapisane było, iż baba nie miała dojść
cało na miejsce przeznaczenia. Z bramy domu wypadł
pudel, jaskrawe kolory stroju baby musiały go zaintrygować, więcej zapewne z ciekawości, niż złych intencji
począł atakować małego jej opiekuna. Chłopiec nie
mógł się oprzeć pokusie podrażnienia pudla, zaczęły się więc między nimi zaczepno-odporne podjazdy,
lecz nie z jednym szczęściem prowadzone. Podczas,
gdy chłopiec chcąc silniej zastraszyć nieprzyjaciela
odwrócił głowę, stąpił nierówno i baba plasnęła jak
długa na ziemię, a w parę chwil później zapłakany
i przestraszony malec wracał napowrót ku domowi z silnie nadwyrężonym skarbem. Najberg, tak jak
szybko zaczął, równie szybko przerwał. Chwilę później
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Warszawski posłaniec, akwarela Franciszka Kostrzewskiego, 1891

gasi cygaro o podeszwę buta i zaczyna się śmiać.
Małgorzta Maciejewska, szwaczka, lubi się wzruszać, szczególnie reaguje na wieść o narodzinach
dzieci, widzimy ją jak stoi w drzwiach domu i pochlipuje. Do pani Małgorzaty podchodzi Piotr Fronio,
czeladnik w fabryce drutu i z troską zapytuje o stan
rzeczy. – Bo widzi pan, właśnie się dowiedziałam, że
w zeszłą sobotę, w cyrkule Jerozolimskim, Augustyna
Znajkut, żona czeladnika szewskiego, lat czterdzieści
cztery wieku licząca, w domu na Żelaznej zamieszkała, urodziła troje dzieci, jedno męskiej a dwoje żeńskiej płci, i matka i dzieci, znajdują się w pożądanym
stanie zdrowia – i głośno zanosi się płaczem.
Szmul Stokfisz, faktor, widząc Stanisława Sulikowskiego, dozorcę administracyjnego, nawet nie mówiąc
„dzień dobry” chwali się: – Przyjaźnię się z Herszem
Jeleniem. Sulikowski jest zdumiony, marszczy czoło
i pyta: – A kto to jest Jeleń? Stokfisz jest wyraźnie zawiedziony: – Nawet o nim w gazecie pisali – mówi.
– Onegdaj syn szewca, Adolf Kulik, mieszkający
w domu przy ulicy Nowolipie, dostrzegłszy, że kaczka

wpadła do zepsutej studni i chcąc ją wydostać, oderwał wierzchnią deskę i spuścił się po belkach w głąb
studni, około dwadzieścia arszynów wynoszący,
z powodu wszakże zbyt ciężkiego powietrza, omdlał
i krzyczeć zaczął. Usłyszawszy to Hersz Jeleń, czeladnik krawiecki, spuścił się tymże sposobem do studni
i znalazłszy Kulika już bez przytomności, przewiązał
go linką, z pomocą której obaj na wierzch wydobyci
zostali i obecnie stan ich zdrowia jest zadowalający.
O wypadku tym prowadzi się śledztwo formalne, dla
wyjednania Herszowi Jeleniowi ustanowionej nagrody, za uratowanie ginącego. Sulikowski podchodzi do
Szmula: – Muszę też panu coś powiedzieć. Co prawda
się nie przyjaźnię ale znam jednego Hersza. Rozenbauma. W cyrkule Sobornym mieszka i jest stróżem
w domu Maringa na Zakroczymskiej, kilka dni temu
w kłótni z Franciszką Starościelską, wyrobnicą, zostawszy przez nią uderzony parasolką i mając sobie
z tego powodu zrządzoną nieszkodliwą ranę na czole,
uderzył Starościelską w brzuch tak, iż ta ostatnia na
kurację do szpitala Dzieciątka Jezus odesłaną została.
Rozenbaum przyaresztowany i sprawa rozpoznaje się
w sądzie policyjnym – kończy i zostawia osłupiałego
Sztokfisza w miejscu.
Mordka Swica, krawiec, przeważnie siedzi w swojej pakamerze i przywraca pożądaną świetność starym
chałatom. Czasami odwiedza go sąsiad, Jan Osipowski, woziwoda, który dla Mordki jest nie lada światowcem. Osipowski lubi się rozerwać, cały swój wolny
czas chodzi więc po różnych tancbudach i rzuca się bez
pamięci w wir zabawy. Mordka z szeroko otwartymi
ustami słucha opowieści o jego wyczynach, Osipowski
zaś, znajdując w Mordce wielbiciela i oddanego słuchacza, starannie dobiera słowa, by jeszcze bardziej
wprawić w zachwyt swojego adwersarza. – Ostatnio
otworzono salę tańców przy Waliców – mówi woziwoda, siadając na wysłużonym zydlu. – Należy ona do
porządniejszych miejsc, w których się zbiera licznie
średnia warstwa ludności Warszawy. Zbudowano ją
umyślnie na cel zabawy, obszerna, żeby wiele par tańcujących pomieścić mogła, opatrzona jest nadto galerią, z której niebiorący udziału w ochoczej rozrywce,
swobodnie jej się przypatrywać mogą. Sala zwykle jest
przepełniona tłumnie i wirują tam pary tancerzy. Na
środku stoi z wyciągniętą ręką tak zwany „Wujaszek”,
który od każdej pary wysuwającej się do tańca, odbiera piętaka, czyli dwie i pół kopiejek, co idzie na opłatę
hucznej kapeli. Każdy taniec potrzeba taką sumą opłacić oddzielnie. Miejsce to słusznieby można nazwać
„Resursą ludową”, bo tu jedynie i wyłącznie właściwe
mieszczaństwo naszego miasta jest reprezentowane.
Rzemieślnicy, ich żony i córki, służący, kamerdynerowie, lokaje, kucharze, młodsze i podmłodsze, zarówno jak kucharki, dostarczają w dnie świąteczne liczny

< Dziś pierwszy dzień kwietnia — Prima aprilis! Zwyczaj odwieczny nakazuje zwodzić się wzajemnie w tym dniu wyjątkowym. Należy się spodziewać, że z takiej tradycyjnej licencji
skorzystają kochankowie i dłużnicy — dlatego ani słodkich zapewnień ani obietnic zapłacenia należności, w dniu dzisiejszym
przyjmować nie należy!
„Dziennik Warszawski” 1870

Na Waliców, 1870

zawsze poczet wesołych i niezmordowanych tancerzy i tancerek, co po tygodniowej pracy, w otoczeniu
tak właściwym dla siebie, z całą swobodą oddawać
się mogą gwarnej a przyjemnej zabawie. Niemasz tu
wyfrakowanych dandysów, ani bia
łych rękawiczek;
młodzież w kapotach lub surdutach, z rękoma zgrubiałymi i narobionymi od młota, topora i hebla, u tancerek dłonie nieaksamitne i niealabastrowe, ale serca
równie jak pod atłasem jednakowo bijące na odgłos
muzyki i jednaka ochota do tańca! Świat tu inny,
ale w gruncie nie wiele odmienny od wyższego, bo
jedne uczucia tu i tam żyją, tylko na Walicowie przy
szorstkości zewnętrz
nej, więcej prawdy i prostoty;
bo tu nikt się nie kryje z myślą, która się obudzą, ani
z uczuciem, kiedy wstrząsa sercem. Na tych zebraniach najwięcej kojarzy się małżeństw, bo młody tanecznik gdy upodoba sobie jaką pannę, nie długo się
ociąga z wynurzeniem jej swojej miłości, a bogdanka
jego ze szczerą i otwartą odpowiedzią wcale nie zwleka. Bywają tu czasem i burzliwe sceny, szczególniej
gdy bawar w głowach zaczmyrze, a zazdrość miłosną, lub dawne niesnaski obudzi. Wtedy poważniejsi
wiekiem starają się perswazją właśnie te uśmierzać,
lubo nie zawsze im to udaje się szczęśliwie. W pomoc
nieraz łagodnym słowom musi przyjść i ręka żylasta
– i ta przeważnie, gdy siłę wyższą ukaże, wzburzone
żywioły uśmierza. W pośród grona tancerek nierzadko znajdziesz tak powabne twarzyczki i tak ujmujące
prostotą w obejściu, że nieraz żałujesz, iż podobnych
nie spotykasz na bogatych salonach. W tej dusznej
atmosferze, która czasami zrazić może, nie znają co
nudy. Jak się zaczną bawić, ochota wzrasta z każdą
chwilą – i  prawie zawsze dopiero świt poranny i znużenie całonocne, nakłaniają ochoczych tancerzy do
rozejścia się do domów. Mordka Swica kiwa głową
z niedowierzaniem i mruczy pod nosem: – Dem is
lebn (To jest życie – jid.).

Obok nas przechodzi, trzymając za łokieć Jakuba
Grünfedera, handlarza wiktuałów, rozpachniony Wincenty Krantz, były oficjalista rządowy. – Bo widzi pan
– słyszymy delikatny głos Krantza – ja jestem higienista. I pan to powinien zrozumieć, przecież w pana
branży czystość również nie powinna być obca. Niech
pan wciągnie powietrze w płuca, czuje pan?! Przecież
ta woń jest porażająca! I czy naprawdę nie można
temu zaradzić? Pan Wincenty jest ubrany w ciemną tweedową marynarkę, a w kieszonce na piersi
tkwi jedwabna nieskazitelna biała poszetka. W ręku
trzyma starannie złożoną kartkę: – Na ten przykład
wychodek jest jednym ze złych koniecznych przy każdym domu mieszkalnym. Najważniejsze warunki jakie
dopełnić należy przy budowie onych, są następujące:
winny być wygodnymi, nie znajdować się daleko od
sypialni i mieszkań, nie być na przeciągach i zimnymi,
nie być zbyt widocznymi, a jednakże do znalezienia
łatwymi np. w hotelach i banhofach, i na koniec, rzecz
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Nowa klapa klozetowa, 1870

najważniejsza, niewydawać nieprzyjemnych odorów.
Temu ostatniemu warunkowi zadość uczynił pewien
amerykanin, niejaki Taber, przez wynalezienie klapy
kształtu odwróconego stożka – Krantz z pieczołowitością rozpościera kartkę. – Niech pan spojrzy, jest
to jedno z najprostszych urządzeń tego rodzaju, służące do wstrzymywania nieprzyjemnych odorów, wychodzących z kloaki. Klapa ta składa się z pierścienia
i dość szerokiego kołnierza, którym się o siedzenie
klozetu opiera. Od dołu opatrzony jest ów pierścień
krótką szyją, do której przytwierdzone są ruchomo za
pomocą nitów przy widzialnych, dwa lejkowate worki,
które złożywszy się z pomocą własnego ciężaru, stanowią hermetyczne zamknięcie, przeciwko wznoszącym
się z dołu gazom i odorom. Jak tylko w otwór pierścienia wlejemy jaką ciecz lub ciało stałe wrzucimy,
otwierają się natychmiast klapy, a skutek nastąpionego ciśnienia, zamykają się wszakże zaraz, skoro wrzucone ciała ustąpiły.
Do neutralizowania czyli zobojętniania nieprzyjemnych
zapachów z odchodów
ludzkich pochodzących,
zalecają także użycie
petroleum. Kilka łutów
tego oleju, wystarcza
do zobojętnienia odoru z ekskrementów
całej familji – kończy
triumfalnie. W oczach
Jakuba
Grünfedera
widać przerażenie: –
Chyba nie chce mnie
pan zmusić do budowy
stożków! – wykrzykuje.
– A co do petroleum, to
czytałem, że kąpiele w nim
stwardnienia stawów zmiękczają, no i lampa dzięki niemu
Pod Monopolem na Miłej, Franciszek Kostrzewski, 1892

SZKICE OBYCZAJOWE
pomysł i rysunek Leona Kunickiego

CHARAKTERYSTYKA WĄSÓW

Wąsy modne

Wąsy propinatorskie, ekonomskie
lub mniejszych dzierżawców

Wąsy ex-wojskowe

Wąsy artystyczne

Wąsy in spe ( w nadziei)

do właściciela, powiada mu, że ma szczególnie dobry
interes do zrobienia, i że dlatego do niego, a nie do
kogo innego z nim się udaje. Pewna dama, której on
faktor szczególne posiada zaufanie, uzbierawszy kilkanaście tysięcy fundusiku, cbce go umieścić na bardzo
umiarkowanym procencie, że jednakże nie chce aby
familja się o tem dowiedziała, więc woli pieniądze sub
sekreto złożyć w pewne ręce, szukając więcej moralnej niż realnej ewikcji. Krawiec człowiek potrzebny,
rad ze sposobności z ochotą przyjmuje propozycję.
Stanęła zgoda, w skutek której faktor przyprowadza
na drugi dzień właścicielkę kapitału do magazynu, dla
porozumienia się osobistego. Gdy się już o warunki
ułożyli, faktor bierze na stronę krawca chcąc wymódz
na nim odpowiednie za swe trudy honorarjum. Podczas tej konferencji, ze sklepu w którym nikogo więcej
nie było, fałszywa kapitalistka kradnie kilka sztuk kortów i pożegnawszy właściciela do wieczora, w którym
mu pieniądze miała wypłacić, znika wraz z faktorem.
Rozumie się, że oboje ci państwo więcej się nie pokazali, i że nie byli znani właścicielowi magazynu, który
w ten sposób od fikcyjnego kapitału nieproporcjonalny musiał zapłacić procent. Przez to, że do takich
wydarzeń dochodzi, zła opinia i na nas spada. Motel
Nadel kiwa głową ze zrozumieniem: – Masz pan rację,
nie wpływa to na poprawienie interesów handlowych.
A i tak jest coraz gorzej. Dajmy na to dłużnicy. Coraz
częściej opierają się, by w terminie oddać zaciągniętą należność, a mam takiego co mi wmawia, że dług
jest niższy niż realny. Unger uśmiecha się i podnosi
do góry palec: – To zawsze przykra okoliczność. Ale
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stęchłego powietrza, wśród dymów z fajki i cygar, kto
wąsy nosi, ten błogich skutków tej obrony zaznaje. Tak
więc urzędnicy, literaci, podróżni, żołnierze, górnicy,
fajczarze i wszelacy mieszkańcy miast, jak piekarze,
kamieniarze, młynarze, knapy, murarze, kominiarze,
garbarze, siodlarze i… – Beder spogląda znacząco na
Ferenberga – faktorzy, nosić powinni wąsy, gdy im na
zdrowiu zależy. Szlama Ferenberg przestaje gładzić
brodę: – Genug!!! (Dosyć – jid.) – krzyczy wzburzony.
– Lozn mir aleyn! (Daj mi spokój – jid.) To moja broda
i moją pozostanie, i żaden meszuge (szaleniec – jid.)
nie będzie mi jej odcinał!
Tuż przy bramie Natan Unger, faktor, kiwa ręką na
Motla Nadela, faktora handlującego zbożem. – Rozumiesz pan, i w naszej branży czarne wilki znaleźć można, a psują nam interes do reszty. Nie dalej jak kilka dni
temu do jednego z magazynów krawieckich przyszedł
faktor. Wiadomo ile się ich u nas kręci. Zwróciwszy się

rys. Franciszek Kostrzewski 1881
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blask daje, ale co do gubienia odoru to mam jedyną
pewność, że moje miętówki skutecznie się mu opierają. Wincenty Krantz patrzy ze złością na pana Jakuba: – Tu nawet i tona pańskich miętówek wrzucona
w gardziel kloaczną by nie pomogła.
W Ilustrowanym przewodniku po Warszawie
z 1880 Wiktor Gomulicki pisał: Ażeby określić rzecz
krótko a dosadnie, powiemy, iż Warszawa dzisiejsza
podobną jest do pięknej kobiety, która, przez roztargnienie czy też przez lenistwo, zaniedbała umyć się.
Trudno zaprzeczyć, iż zaniedbanie podobne szkodzi
wielce zarówno kobietom jak miastom, ale… któż
z nas nie przełożyłby Wenery z usmolonym noskiem
nad jędzę Makbetową, choćby z różanej wychodzącą
kąpieli? Warszawa zatem jest nieumyta ale piękna,
i ma w sobie coś z legendowego „Kopciuszka", który, mimo zaniedbanego stroju, gasił urodą księżniczki
i królewnę. Podobnie jak Francuzi zowią Paryż „poczciwym miastem”, tak my nazywamy Warszawę „wesołą Warszawką”, w czym nie mylimy się wcale, bo
istotnie jest to miasto pełne życia, dobrego humoru
i „fantazji”. A przecież humor może dopisywać nawet
przy zatkanym nosie.
Nieopodal widzimy Eliasza Bedera, pisarza prywatnego, który bacznie obserwuje Szlamę Ferenberga, faktora, gładzącego gęstą, długą i zmierzwioną brodę. – Czego mi się pan tak przygląda? – pyta
podirytowany Ferenberg. – Bo uważa pan, pańska
broda, choć przyznam, imponująca, niekiedy może
wprawić w osłupienie – spieszy z wyjaśnieniem Krantz. – Chociaż, jak pisał poeta: „Każą nam brodę nosić
i szanować, brodom dziś muszą poczciwcy hołdować.
Brody są zbiorem rozumu, znaczenia, broda częstokroć człowieka odmienia”1, to, według na ten przykład
Miecznika Sanockiego, wąsy „są ozdobą Polaka”.
A często wygląd decyduje o naszym sukcesie. Dajmy
na to, gybyś pan zgolił brodę i tylko wąsy stanowiły
pańską ozdobę? Czyż nie zyskałbyś pan na zaufaniu?
Może na horyzoncie pojawiliby się nowi klienci. Już
sławny imć Twardowski rzekł, że brodę goli, ale od
wąsów wara. Jak kobietę zdobią włosów piękne sploty, tak mężczyzny naturalną ozdobą są wąsy, nadają
mu urok prawdziwej męskości, godności i powagi
rycerskiej. Niektórzy zaś znachorzy twierdzą, że wąs
zdrowiu służy. Tak jak włos na głowie broni mózg od
przepalenia słonecznych promieni w lecie, od odrętwienia mrozem w zimie, nadaje tęgość i elastyczność
skórze, utrzymuje wilgotność tej skóry i jest pośrednikiem siły elektrycznej między całą istotą człowieka
i parokręgiem, tak wąs na górnej wardze położony
między ustami a nosem, utrzymuje tęgość i elastyczność twarzy, jest ochroną dla oddechu, czy ten otworem ust czy otworami nosa wciągamy, zatem wąs
broni od kurzów, prochów, mrozu. Szczególnie wśród

Porządny człowiek
– Nu, dobrze, co pana spotkałem, bo byłem już trzy razy, ale nie zastanawiałem pana w domu.
I kiedyż mi pan odda moje trzysta rubelków?
– Idź do diabła! Mówiłem ci już, że nie dam, a porządny człowiek raz danego słowa zawsze dotrzymuje.

„Drapacze nieba”
Największy zegar będzie w Polsce, a nie w jakimś Jersey-City,
najwyższy drapacz nieba w polskie śmignie chmurki, wszystkie rekordy
amerykańskie się potrzaska.
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Panorama Warszawy, widok z praskiego brzegu, Maurycy Scholtz, 1840

niech pan uważa. O Rotszyldzie chyba żeś pan na
pewno słyszał. W pewnym towarzystwie złożonym
z dość różnolitych żywiołów, jakiś negocjant skarżył
się na złą wiarę dłużnika, który mu nie zwracał przed
kilku laty zaciągniętej należności. – A wiele się panu
należy?, zapytał ktoś. – Dwadzieścia tysięcy franków,
ale i tego szkoda. – Rozumie się, że szkoda, a rewers
masz? – Ani śladu rewersu i to mnie właśnie trapi.
– No! no! no! to rzeczywiście odebranie tej sumy
będzie trudne. – Żebym przynajmniej rewers mógł
uzyskać, tobym przedsięwziął stosowne kroki. W tym
sztuka. – Nie tak wielka sztuka jak się zdaje, odezwał się Rotszyld, który dotąd w milczeniu przysłuchiwał się rozmowie – potrzeba tylko list napisać.
– Jak to list? —Tak jest, list prosty. – I jakiż on ma być?
– Napisałbym oto tak: Szanowny Panie! Ponieważ nie
mogę się od Pana doczekać wiadomości, upraszam
Go o odesłanie czterdziestu tysięcy franków, które
mi jesteś dłużny. – Ale on mi tylko winien dwadzieścia tysięcy! – W tym właśnie rzecz. Kiedy się dowie
o czterdziestu tysiącach franków odpisze i zaprzeczy,
że winien jedynie połowę tej sumy, będziesz Pan więc
miał w ręku dokument do procesu – kończy swoją
opowieść Unger. – Napisz, namaluj to ja! – wykrzykuje Nadel. – Niebo mi pana przysłało, zaraz przygotuję
stosowny list, wpiszę, że mi pięćset, co ja mówię, dwa
tysiące jest winien. A o jaką kwotę pan się starasz? –
pyta Unger. – Sto rubli – odpowiada Nadel. – Oj, że-

byś pan tylko, panie Nagel nie przesadził – przestrzega
go Unger. Rozalija Rosenbus, prowadząca kawiarnię,
przysłuchuje się rozmowie: – A ja sama, na własne
życzenie dałam się nabrać. Wiadomo że jednorublowe bilety bankowe z zielonym giloszem już są wywołane z kursu, tułają się jednak mimo to gdzieniegdzie
pomiędzy ludźmi. Niedawno jakiś spekulant najadłszy
się ciast i zakropiwszy je sowicie kawą, zapłacił za to
wszystko zielonym biletem. Naturalnie poznawszy się
później na oszustwie zalałam się łzami, ubolewając, że
mój zarobek odszedł na marne wraz z spekulantem.
Z żalem opuszczamy ulicę Chmielną roku 1870,
chętnie wrócilibyśmy tu za lat kilkadziesiąt, a narazie
idziemy na Nowy Świat wprost Świętorzyskiej do „Café
Restaurant” pod numer 1318, gdzie pani Teofila Zwolińska ma honor polecić Szanownej Publiczności kolację wigilijną z bakalją i winem po rublu srebrem jeden
od osoby, którą wydawać będzie w swoim lokalu od
godziny szóstej wieczorem, zaś osoby życzące wspomnianą kolację brać do domów, muszą zamówienia
nadsyłać dwa dni wcześniej. My zdecydujemy się na
pieczeń wołową z rożna, a może polędwicę z rożna,
chociaż jest wiele innych pieczystych jadłospisem objętych. Poza tym jest piwnica dobrze zaopatrzona we
wszelkie gatunki win, oraz piwa krajowe i zagraniczne.

Panorama Warszawy, widok z praskiego brzegu (druga połowa XIX w.)

W porównaniu do innych stolic Zachodu, Warszawa wygląda jak skromne miasto – pisał dziennikarz
„Kurjera Warszawskiego” w 1908 roku – stojące
zdala od gościńca, zdala od ognisk ruchu i życia, od
pędzących kolei, od kotłujących zgromadzeń; miasta, w którym wprawdzie wie się o wszystkim, co się
dzieje na szerokim świecie, lecz które samo w życiu
wszechświatowym czynnego udziału nie bierze. Jeszcze pod koniec XIX wieku kościoły i pałace, należące do arystokratycznych rodów, wyznaczały
architektoniczny kurs stolicy. To one przykuwały
wzrok, reszta stanowiła tylko szare tło syreniego
grodu. Nie do końca miał rację dziennikarz „Kurjera”, miasto było wprawdzie prowincjonalne, ale
żywo reagowało na wszelkie światowe nowiny.
Pod koniec XIX wieku na pensji pani Later
w Warszawie profesor Dębicki, safanduła, ale za to
wybitny matematyk i filozof, toczył spór ze Zdzisławem, młodzieńcem o suchotniczych skłonnościach
i pesymistycznym nastawieniu do życia, który spekulo-

wał, że zarówno nicość wieczna, jak i jego suchoty nie
są pewnikami, pytanie zaś o duszę pozostaje otwarte,
a ów drążony przez tuberkulozę młodzieniec chciałby
naprawdę w nią uwierzyć, ale… nie potrafi.
Zapewne słyszał pan
o dwu nowych wynalazkach w dziedzinie akustyki – odparł mu bez namysłu profesor. – Jednym
jest jakiś telefon, rodzaj
telegrafu, który przenosi
nietylko szmery, ale tony,
śpiew i ludzką mowę. Drugim ma być – fonograf –
cudacka machina, która
jakoby utrwala artykułowane dźwięki na cynfolji,
przechowuje takowe i… odtwarza w razie potrzeby!…
Wyznaję panu, że każda

Wacław Gąsiorowski (1869 -1939) – powieściopisarz, dziennikarz, publicysta, autor powieści historycznych, przez 9 lat przebywał w Stanach Zjednoczonych; Ach, te „chamy” w Ameryce! (1935) to
reportaż i krytyczny felieton zarazem, opisujący amrykańską polonię.
2
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nasz”! i w telefonie dały się słyszeć wyrazy tej powszedniej modlitwy, które osoby zaproszone na próbę chciwym uchem chwytały.
Oprócz tego wymieniono wiele innych jeszcze zapytań i odpowiedzi, które jak najlepiej przekonały nas o możności przesyłania
dźwięków mowy ludzkiej za pomocą elektryczności, nawet z punktów
o 10 mil oddalonych. Wprawdzie głos przesyłany jest słaby, twardy,
metaliczny i jakby z za ściany przechodzący – ależ to dopiero początek. Mamy dopiero telefony w zarodku, które tak się mają do telefonów jakie za lat kilka, za rok mieć będziemy, jak pierwsze żniwiarki lub machiny do szycia, do maszyn dzisiaj używanych. Chodzi
tylko o zasadę, o podstawę; ulepszenia muszą przyjść po licznych
próbach, jakie się z budową telefonów dokonywają. Doświadczenie
wczorajsze było wykonane w nader niekorzystnych warankach. Na
drut telegraficzny, do którego telefony były przystosowane, przepływały ciągle prądy telegraficzne, z innych drutów, po których
depesze przebiegały. Zdaje się, że przyczynę tego przypisać należy już to wilgości, która uczyniła słupy telegraficzne dobrymi
przewodnikami i pozwala prądom spływać z jednej linji na drugą,
już też indukcji galwanicznej. W skutek tego słychać było ciągle
w telefonie pukanie przyrządów telegraficznych Morse’a. Wpływ
powyższy a nadto odpływ elektryczności wysłanej w nadzwyczaj
małej ilości przez telefon, w powietrze, sprawdzono już w Niemczech. Chcąc rozmawiać przez telefon należy przedewszystkim dać
sygnał stacji centralnej, z którą każdy abonent jest połączonytego też do tych prób używają tylko liny telegraficznej podziemnej
doskonale odrobionej.
Dalej… telefon za pomocą którego rozmawialiśmy, nie tylko
jest jednym z pierwszych przyrządów tego rodzaju, ale nadto jest
pierwszym telefonem warszawskim, zbudowanym przez p. Petscha
według rysunku przysłanego z Berlina na karcie korespondencyjnej. Czytelnicy pojmą, ile to jeszcze zostaje pola do ulepszeń
i choć dzisiaj telefon jest tylko zabawką, ciekawym aparatem,
jest tylko jednym z największych cudów naukowych – to niezadłu-

XIX-wieczne aparaty telefoniczne

go stać się może niezbędnym przyrządem oddającym człowiekowi
znaczne przysługi w wielu okolicznościach potocznego życia.
Telefon p. Petscha, jest tak dobrym jak berliński, na którego
wzór jest zbudowany, próby więc z berlińskim nie byłyby ciekawe.
Ale słyszeliśmy, że przywieziono do Warszawy telefony angielskie. Postaramy się zobaczyć, i usłyszeć je i damy jak najprędzej
sprawozdanie z ich działania. W końcu nadmieniamy, że telefony
z którymi robiono doświadczenia w Berlinie i w Warszawie nie są
podobne do pierwszego telefonu, wynalezionego przez Bella, o którym już przed kilkoma miesiącami zawiadomiliśmy czytelników.
Różnica polega na tym, że w dzisiejszych telefonach odbieracz
i przesyłacz są identyczne i że tak w jednym, jak i w drugim jest
magnes stały, gdy w odbieraczu Bella był elektromagnes z miękkiego żelaza.
O północy powtórzone próby, wobec składu dyrekcji drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, wypadły o wiele lepiej, z powodu
usunięcia w znacznej części przeszkód, napotykanych przy pierwszej próbie. Można już było usłyszeć tony skrzypcowe i pozytywki;
lubo niewyraźnie, dźwięki zaś aryj granych na trąbce w Skierniewicach, dochodziły do Warszawy doskonale. Powtórna próba przez
całą godzinę utrzymała zaciekawienie obecnych.
Prócz p. Petscha wyrabia też telefony w Warszawie fabryka G.
Gerlacha, w której ciekawi o skuteczności tego wynalazku na
znacznej przestrzeni przekonać się mogą. Fabryka pana G. mieści
się na Tamce pod nr. 30.
„Kurjer Codzienny” 28 listopada 1877

W 1880 roku Międzynarodowe Towarzystwo
Telefonów Bella („The Telephone Bell Company”)
uzyskało od administracji rosyjskiej koncesję na
budowę i eksploatację sieci telefonicznej w Warszawie na okres dwudziestu lat. Rok później „Telephone Bell” zainstalowało pierwszą ręczną centra-

Rekl. z 1896 r.

< TELEFON W WARSZAWIE
A więc można rozmawiać z osobą będącą w Skierniewicach
nie opuszczając Warszawy, i to rozmamiać w ścisłym znaczeniu
tego wyrazu, głosem, nie zaś umówionymi znakami. Dowiodła tego
próba telefonu, wczoraj o godzinie 10 i pół wieczorem odbyta na
stacji telegraficznej drogi warszawsko-wiedeńskiej, na której
byliśmy obecni. Po daniu sygnału, że osoby wyprawione do Skierniewic przystosowały już telefon, p. Prauss rzucił kilka zapytań,
na które otrzymał od pana Wessely’ego ze Skierniewic stosowną
odpowiedź.
Zawołał potem: – Niech mówi p. Krajewski, i p. Krajewski dawał
odpowiedzi. – Proszę liczyć, rzekł następnie.
Przez telefon było słychać: jeden, dwa, trzy itd.
– Proszę wyliczać stacje drogi warszawsko-wiedeńskiej, rzekł
znowu p. Prauss, i oddał telefon autorowi niniejszego artykułu, który
usłyszał cicho, z dźwiękiem metalicznym wymienione wyrazy: Pruszków… Ruda Guzowska… a po zapytaniu „Czy pan Chmieliński jest w biurze?”, przejął własnymi uszami idącą ze Skierniewic czysto i nader
wyraźnie wymówioną odpowiedź: „Chmielińskiego niema.”
Potem p. Prauss przesyłał następujące zdania:
– Jeśli macie jaką muzykę to zagrajcie.
Usłyszeliśmy w telefonie
jakieś uderzenia w takt, ale
muzyki niepodobna było
odróżnić.
– Muzyki nie słychać!, zawołał p. Prauss, proszę więc
zmówić modlitwę „Ojcze
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tych wiadomości w pierwszej chwili rozśmieszyła mnie.
Ale gdy przeczytałem opisy tych aparatów, zobaczyłem
rysunki, zastanowiłem się… już nie zdumiewają mnie.
I nie zdziwiłbym się, gdybym zobaczył na własne oczy
ów telefon przenoszący i fonograf – przechowujący
mowę ludzką. To samo z każdą nową prawdą. Z początku przeraża nas, odurza, zdumiewa… A w końcu
przyzwyczajamy się do niej i nawet dziwimy się, że
można było wątpić…2
Wydawałoby się, że gdy 10 marca 1876 Aleksander Graham Bell wypowiadał do tubki słynne słowa: Panie Watson, proszę przyjść, potrzebuję pana, to
wynaleziony przez niego telefon będzie służył tylko komunikacji i chyba Bell nie spodziewał się, że
w miasteczku gdzieś na końcu świata (o którym zapewne nie słyszał), jego odkrycie fajtłapowaty profesor wykorzysta jako argument w egzystencjalnej
dyspucie. Fikcyjny profesor Dębicki jest bodajże jedynym znanym warszawianinem, któremu telefon
posłużył do uzasadnienia filozoficznego wywodu,
bo sama Warszawa szybko przyswoiła sobie telefoniczną rewolucję i zaczęła ją stosować zgodnie
z przeznaczeniem.

lę telefoniczną na 800 numerów (w Warszawie
było tylko 600 aparatów telefonicznych).
W 1883 roku w Warszawie wydano pierwszy
poradnik dotyczący rewolucyjnej technologii:
Telefony i zastosowanie ich w praktyce autorstwa
rosyjskiego inżyniera Nikołaja Pisarewskiego. Aparaty składają się z przesyłającego mikrofonu, przed
którym się mówi, z jednego lub dwóch odbierających
telefonów, przez które się słucha, z jednego elementu
wytwarzającego prądy elektryczne i z indukcyjnego
dzwonka do dawania sygnałów – informuje nas
vademecum. Wszystkie te składowe części złączone
są pomiędzy sobą za pomocą drutów miedzianych
izolowanych, których końce ściskają mocno szrubki.
[…] Chcąc rozmawiać przez telefon, należy przede
wszystkim dać sygnał stacji, z którą każdy abonent
jest połączony. W tym celu należy nacisnąć palcem
jednej ręki guzik (jeżeli takowy znajduje się przy
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< Telefony (systemu Bella). Biuro, Próżna 10
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Wiktor Czajewski „Ilustrowany przewodnik po Warszawie” 1896

induktorze), a drugą ręką w tym samym czasie pokręcić korbką, nie zdejmując telefonu z haczyków;
po danym w ten sposób sygnale należy wyjąć z widełków telefon ręczny i przyłożywszy go do ucha,
słuchać dopóki stacja centralna nie da odpowiedzi.
[…] Gdy zostaniemy przez odpowiednią stację powiadomieni, że połączeni zostaliśmy z abonentem
żądanym, to zawieszamy znowu telefon na widełkach i dajemy sygnał już wprost do abonenta. Przy
rozmowie należy być oddalonym mniej więcej o 1
stopę od błonki mikrofonu wystawionej na drgania.
Rozmowę należy prowadzić głosem zwykłym, bacząc
jednak, aby każde słowo było dobitnie wymówione.

Po dwudziestu latach koncesja Międzynarodowego Towarzystwa Telefonów „Bella” wygasła, na
horyzocie pojawili się Szwedzi i „Bell”, w obliczu
inwazji dziarskich wikingów, musiał się wycofać.
W listopadzie 1900 roku na stołecznej scenie telekomunikacji zadebiutowała szwedzka firma Telefonaktiebolaget H. T. „Cedergren”1, która wygrała
przetarg na modernizację i rozbudowę warszawskiej sieci telefonicznej i przyjęła oficjalną nazwę
„Szwedzko-Rosyjskie Towarzystwo Telefonów H. T.
Cedergren” (Rusko-Szwedskoje Obszczestwo Tieliefonow). Jeszcze w tym samym roku „Cedergren”
przystąpił do budowy gmachu (niższy) przy ul.
Zielnej 35 (później 37) przeznaczonego na centralę telefoniczną. Szybko też w grze telefonicznej
znalazła się firma Larsa Magnusa Ericssona, już
wówczas potężnej szwedzkiej firmy telekomunikacyjnej, która dostarczyła sprzęt do centrali na
Zielnej.
Telekomunikacja była bisnesową przyszłością i w końcu okazała się też „złotym” interesem. Popularność, a w konsekwencji – popyt,
rosły w ogromnym tempie. Żeby nie być gołosłownym, spójrzmy na beznamiętną statystykę:
w 1904 Warszawa posiadała około 5200 czynnych telefonów, w końcu 1906 roku ponad 7
tysięcy, w kwietniu 1907 przekroczyła 10 tysięcy numerów (w tym samym czasie w Ameryce
było ich sześć milionów), w końcu 1910 roku
osiągnęła już 22 tysiące, by w 1937 przekroczyć
77 tysięcy.
Liczby liczbami, a życie życiem. W 1904 roku
pismo tygodniowe „Ziarno” zadało tajemnicze pytanie: Czy z winy wiatru? Odpowiedź była mniej

Warszawskie telefonistki
1.

Cedergren Henrik Tore (1853- 1909) – szwedzki inżynier komunikacji telefonicznej, założyciel spółki akcyjnej Stockholms Allmänna Telefon AB, wynalazca – skonstruował pierwszą centralę telefoniczną, która zaczęła działać w Sztokholmie już w 1884.

§ 9. […] Aparat telefoniczny wraz z przewodnikami i innymi akcesorjami, umieszczonymi u abonenta, stanowią własność Towarzystwa i winny być zachowane w całości. […]
§ 13. Minister Spraw Wewnętrznych ma prawo pozbawiać abonentów korzystania z telefonu, a także zamykać funkcjonowanie
całej sieci lub niektórych jej części i to na czas nieokreślony.
W podobnych wypadkach abonent nie ma prawa wymagać od Rządu
jakiegobądź odszkodowania. Towarzystwo zaś nie zwraca pobranej
już opłaty abonamentowej.

Rekl. z 1905

Przez cały czas rozmowy należy telefon ręczny trzymać szczelnie do ucha przyłożony, ążeby nie stracić
nic z rozmowy i wiedzieć kiedy takowa się kończy.
[…] Jeżeli rozmowa nasza nie dochodzi wyraźnie
do osoby, z którą rozmawiamy, wówczas próbuje
się mówić w otwór telefonu ręcznego, lecz znacznie
podniesionym głosem. Po skończeniu rozmowy, należy wymówić wyraz: „koniec”, zawiesić telefon na widełkach i następnie pokręcić raz korbką, ażeby tym
sposobem dać znać stacji centralnej, że rozmowa
skończona. […] Uważamy za właściwe dodać, że na
mocy kontraktu zawartego przez koncesjonariusza
z Departamentem Telegrafów (§18), koncesjonariusz
jest obowiązany przedsięwziąść wszelkie środki, aby
wiadomości przesyłane przez telefon pozostały w zupełnej tajemnicy.

„Rocznik Warszawski” 1904

enigmatyczna: Żadne chyba przedsiębiorstwo użyteczności publicznej nie prowadzi spraw swych tak
niedbale, jak towarzystwo telefonów „Cedergren,” operujące w naszym mieście. Codziennie prawie słyszeć
się dają w prasie głosy, użalające się bądź na kłopoty
przy łączeniu, bądź na zupełny brak możności korzystania z instytucyi telefonów. W ubiegłym tygodniu
przez parę dni kilkadziesiąt aparatów w mieście było
nieczynnych, gdyż wiatr zerwał około tysiąca drutów.
Winien więc tutaj oczywiście wiatr… A jednak wartoby się nad tym zastanowić poważniej, gdyż niektórzy biorą w obronę wiatr ów i pytają, czy czasem nie
wiatr był zbyt silny, ale druty za słabe! Pomijając
zresztą ten wypadek, przyjmując nawet z dobrodziejstwem inwentarza działanie «vis major», nie wiemy,
czym tłumaczyć sobie wiele innych przykrości, na jakie narażeni są abonenci telefonów. Dochodzi do tego,
że gdy jesteś nieco zdenerwowany, unikasz jak najstaranniej zetknięcia się z telefonem, gdyż wiesz z góry, iż
czynność ta pogorszy jeszcze twój stan zdrowia. Narzekaliśmy na zarząd telefonów „Bella”, obecnie trudno
nam dojść do ładu z inspekcją „Cedergren.”.

< Opłaty za telefony są następujące:
Za aparat telefoniczny w mieszkaniu prywatnym do użytku osobistego 62 rubli rocznie [przeciętna płaca robotnika w Warszawie
pod koniec XIX w. wynosiła miesięcznie 15–20 rubli – red.]. Za
aparat telefoniczny do użytku zbiorowego: w klubach, instytucjach rządowych, kantorach handlowych, agenturach itp. rub. 69
rocznie. Za aparaty do użytku publicznego w hotelach, restauracjach, giełdach, dworcach kolejowych, teatrach, kursalach itp.
rub. 89 kop. 70 rocznie.
„Przewodnik po Warszawie na rok 1905”

< Warunki korzystania z warszawskiej sieci telefonicz-

nej towarzystwa akcyjnego telefonów „cedergren”
§ 4. Aparat telefoniczny umieszcza się w lokalu, wskazanym
przez abonenta, który jest obowiązany uzyskać uprzednio pozwolenie właściciela domu na zaprowadzenie telefonu i na wykonanie
niezbędnych do tego robót. […]
§ 5. Nie dozwala się abonentowi odstępować za opłatą umieszczonego u niego aparatu do użytku osób obcych. W razie przekroczenia tego zastrzeżenia Towarzystwo ma prawo zdjąć aparat i,
prócz tego, nie zwracając pobranej już opłaty abonamentowej, wyegzekwować ją do końca terminu obowiązującego.
§ 6. Zabrania się podawania za pośrednictwem aparatów telefonicznych wiadomości, którychby treść sprzeciwiała się prawu,
porządkowi publicznemu, moralności lub zawierała wyrażenia nieprzyzwoite. […]
§ 7. Towarzystwo obowiązuje się przedsiębrać środki, aby rozmowy abonentów nie były rozgłaszane. […]
§ 8. Osoby służące w Towarzystwie mają prawo wolnego wstępu,
o każdej porze, do lokalu abonenta, w razie potrzeby wypróbowania,
albo naprawy aparatu lub przewodnika telefonicznego. […]
Gmach „Cedergrenu”, początek XX wieku
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Lewicujący „Przegląd tygodniowy” przy ocenie
„Cedergrenu” nie brał pod uwagę warunków atmosferycznych, natomiast w artykule z 1904 roku
„Z państwa Telefonii”, skupił się na ludzkiej stronie
firmy czyli telefonistkach, które wedle powszechnej opinii miały miast duszy – arogancję, miast serca – arogancję, a miast sumienia – także arogancję.
[…] Po przeczytaniu rozmaitych bardzo dowcipnych,
średnio dowcipnych i mało dowcipnych, a zawsze nader podmiotowych kawałków o telefonistkach, każdy
przeciętny telefonujący warszawianin nabiera przekonania, że „te telefonistki,” to kobiety pobierające
bardzo dobrą pensję miesięczną i zupełnie, ale to zupełnie, lekceważące sobie wypełnianie przyjętych na
się i dobrze opłacanych czynności; tymczasem zaś kiedym przed tygodniem zwiedzał stację telefonów, cała
sprawa w zupełnie innym i absolutnie odmiennym
przedstawiła mi się świetle – relacjował dziennikarz
„Przeglądu”. Oględziny rozpocząłem od starej stacji,
t.zw. głównej (ulica Próżna), na której panuje jeszcze
stary system łączenia. Na stacji tej pracuje stale 25
pań, a pracuje ciężko, za bardzo małym wynagrodzeniem i w jak najgorszych warunkach. Wyobraźmy
sobie długi, bardzo wąski i nadzwyczajnie niski korytarz, w którym jest taki rozgwar, taki piekielny hałas,
że trudno doprawdy wytrzymać, a będziemy
mieli pojęcie o tym, czym te panie się raczą codziennie po sześć godzin najmniej.
Każdemu z nas telefonujących, zdaje się,
że wtedy, kiedy on dzwoni i, dzwoniąc,
wścieka się przy aparacie, telefonistka
najspokojniej sobie rozmawia z koleżanką – a ja przekonałem
się, że przedewszystkiem każda
z pań telefonistek obsługuje
100 aparatów i że na stacji rozmawianie podczas spełniania
czynności należy do rzeczy, jeśli nie zupełnie niemożliwych,
to przynajmniej bardzo, ale to
bardzo przykrych. […] W dal-

< Najsroższe przekleństwo
A bodajeś był zmuszony tłoczyć się po odbiór listów rekomendowanych na poczcie warszawskiej.
„Mucha” 1898

W wyjątkowej powieści paradokumentalnej
Wzgórze błękitnego snu Igora Neverlego, główny
bohater, Bronisław Najdarowski (niejako alter ego
pisarza), socjalista i rewolucjonista skazany na
wieczne zesłanie na Syberię, opowiada: po długich
staraniach udało mi się dostać do Cedergrena na pomocnika montera. Cedergren to była firma szwedzka,
która zakładała wówczas telefony w Warszawie. Zarabiałem wtedy pięć rubli tygodniowo. Dla porównania powiem, że inżynier u Cedergrena zarabiał 60
rubli, a telefonistka 15, potem 18 rubli. […] Za pokój
przy rodzinie płaciło się 8-10 rubli miesięcznie, za
mieszkanie dwupokojowe 15 rubli. Obiad domowy
kosztował 20 kopiejek, a w restauracji u Wróbla na
Mazowieckiej 50 kopiejek. Kolacja, kotlet schabowy,
15 kopiejek, i piwo 7 kopiejek, to 22 kopiejki, i chłopakowi 3 kopiejki, razem 25 kopiejek. Mięso wołowe
– 15 kopiejek funt, funt szynki 25-30 kopiejek. Ka-
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szej części artykułu opisane są fatalne warunki
płacowe pracownic „Cedregrenu”, oczywisty wyzysk! – krzyczy dziennikarz, ale już zupełnie inaczej
przedstawiają się warunki higieniczne i pracy samej
na nowej stacji przy ulicy Zielnej, pisze dalej, nieco
zmieniając ton artykułu, do której teraz stopniowo
starą stację przeprowadzają. Przede wszystkim przy
nowym systemie łączenia – alarmowanie za pomocą
lampek, a raczej światełek sygnalizujących – niema
zupełnie szumu, a następnie – co jest najważniejsze,
stacja mieści się w olbrzymiej sali o wysokości normalnych naszych trzech pięter. Przy tym zarząd telefonów bardzo słusznie pomyślał o urządzeniu dla
pań nader gustownej i wytwornie umeblowanej bawialni i jadalni. Słyszałem, że dla pań ma być zaprowadzony bufet, wydający śniadania i obiady po
bardzo umiarkowanych cenach. […] No, ale udogodnienia dla pracującego personelu swoim porządkiem,
a swoim porządkiem należałoby panie telefonistki
trochę lepiej wynagradzać – byłaby to najwłaściwsza inauguracja nowego gmachu, któryprzedstawia
się okazale choć ma i olbrzymią wadę: jedną tylko
windę na tyle pracujących, skutkiem czego, przypuszczamy, panie nie będą mogły z niej korzystać, i a to
byłoby grzechem, bo stacja mieści się aż na piątym
piętrze. Na zakończenie parę słów prawdy pod adresem zarządu: kto tyle pieniędzy od nas do siebie
wywozi, ten nie tylko mógł, lecz powinien był meble
do nowego gmachu u nas stalować, a nie sprowadzać
je za 20,000 koron ze Szwecji.

maszki 2-3-5 rubli. Garnitur 20-40 rubli. Gazeta 1
kopiejka. Serdelki 3 kopiejki, czyli 6 groszy.
Z początku robiłem ze starym majstrem, który
wszystko wykonywał sam i nie dopuszczał do fachu.
To samo z napiwkami, brał wszystko sobie. Majster
dostawał ekstra od klienta za szybkie założenie telefonu, ale ze mną się nie dzielił. Wszystko się zmieniło,
kiedy stary zachorował i na jego miejsce przyszedł
młody, Weiss. Ten wszystko pokazywał i objaśniał,
ja mu mogłem pomóc, robota szła prędzej na cztery
ręce, tak że robotę dzienną kończyliśmy w pół dnia
i szliśmy na odpoczynek do Ogrodu Saskiego, gdzie
on odpalał mi coś z tego, co dostał. Napiwki należały
do rzeczy ogólnie przyjętych. Kiedy przychodziliśmy
z rana po skierowania, to monterzy z pomocnikami
chwalili się, kto gdzie ile dostał. Przede mną otwierała się możliwość awansu na montera, ale wszystko
rzuciłem i poszedłem w rewolucję…
Bronisław Najdarowski nie musiał szukać rewolucji, to ona skutecznie tropiła wyznawców i werbowała w swoje szeregi. Pierwsze lata XX wieku
były szczególne. Bezrobocie, wyzysk, głodowe pensje zaczęły kształtować świadomość „mas pracujących”. Wszystko pęczniało jak wrzód w oczekiwaniu na jeden konkretny ruch, który by go przeciął.

Zaczęło się 22 stycznia 1905 roku w Petersburgu.
Prawosławny duchowny Gieorgij Gapon, obrońca
uciśnionych robotników, w rzeczywistości współpracownik ochrany, został oddelegowany przez
swych mocodawców, by obłaskawić rewolucyjne
wrzenie w związkach zawodowych. Nie mamy
pewności co kierowało Gaponem1 – czy wyimaginowany, jemu tylko znany, szatański plan, czy też
naprawdę się przejął losem robotniczej braci, ale
w niedzielny mroźny zimowy poranek, odziany
w szaty liturgiczne i z krucyfiksem w dłoni poprowadził wśród ikon, flag i portretów cara ponad stutysięczną pokojową manifestację pod Pałac Zimowy z zamiarem wręczenia władcy petycji żądającej
ośmiogodzinnego czasu pracy i płacy minimalnej.
„Apel do Cara” zawierał również postulaty reform
politycznych. Pokojowy przemarsz przerodził się
w rzeź, którą urządzili manifestantom carscy żołnierze. Gdy rozległ się trzask kartacza, wspominał
socjalista Bolesław Drobner, wyrzuconego z gardzieli
armatniej przed Pałacem Zimowym przeciw bezbronnym masom, kierowanym przez prowokatora popa Gapona, byliśmy wszyscy do głębi poruszeni. Prawie sto
osób zostało zabitych, a kilkaset rannych. Echo tych
wydarzeń, nazywanych „krawą niedzielą”, rozniosło
się po całym imperium rosyjskim i dotarło do Polski. Na terenie całego kraju zaczęły wybuchać strajki solidarnościowe, dochodziło też do ulicznych
demonstracji. Józef Kwiatek, działacz socjalistyczny
i dziennikarz żydowskiego pochodzenia, który już
w 1904 na wieść o planowanym poborze do armii
rosyjskiej zorganizował 13 listopada na placu Grzybowskim w Warszawie zbrojną manifestację. Rok
później (29 stycznia) pisał: To, co widziałem i słyszałem, nie da się inaczej nazwać, jak rewolucją. Cały
dzień odbywały się wszędzie masowe zgromadzenia
polityczne, na których przemawiali socjaliści wszelkich odcieni. […] Co będzie jutro, nie wiemy. Fala nas
nas nosi. Broni nie mamy, a lud się rwie do boju. Niestety, rewolucja nie była bezkrwawa. W Warszawie

G ieorgij Gapon (1870-1906), rosyjski duchowny prawosławny pochodzenia ukraińskiego. Wielka siła, ale demagog i nieociosany facet – opisywał go polski działacz lewicowy Witold Jodko-Narkiewicz. Po wydarzeniach w Petersburgu Gapon uciekł z Rosji i przez rok brylował na emigracyjnych salonach. W 1906
powrócił do Rosji i podjął współpracę z Ochraną, której zaproponował wydanie przywódców eserowskich, zdemaskowany, otrzymał od eserowców wyrok śmierci, 28 III (10 IV) 1906 r. został zwabiony do ustronnej willi w Ozierkach niedaleko Petersburga i powieszony.
2.
„Mucha” drukowana była w drukarni A. Michalskiego na Chmielnej 27.

1.
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Strajk roznosicieli „Kurjera Warszawskiego”, Krakowskie Przedmieście 40, listopad 1905

w styczniu 1905 w starciach demonstrantów z Kozakami ginie około stu osób, a pierwszomajowy
pochód z okazji Święta Pracy zostaje rozbity przez
wojska rosyjskie i kończy się śmiercią trzydziestu
dwóch manifestantów. Śmiało podnieśmy sztandar
nasz w górę śpiewano na ulicach stolicy. To wtedy Warszawianka, pieśń napisana pod koniec XIX
wieku przez działacza socjalistycznego, Wacława
Święcickiego, w słynnym X pawilonie warszawskiej Cytadeli, stała się hymnem robotniczym.

Oddajmy głos naocznemu świadkowi tamtych
wydarzeń, Władysławowi Reymontowi, który rozpoczyna swój dziennik w sobotę 28 października
(Notatki – rewolucja 1905): Ulice ogłuchły, sklepy
zamknięte, gazety nie wyszły, życie jakby zamarło,
a raczej, jakby przytaiło oddech i zbiera w głębiach.
[…] Niedziela. Przykry i smutny dzień, deszcz mży
bezustannie, posępne niebo przygniata niby taflą
ołowiu, miasto w grobowej ciszy, sklepy zaparte, ani
jednej dorożki, mgły, jak przegniłe łachmany, przysłaniają świat, zimno i jakoś strasznie na ulicach,
ale na trotuarach tłumy – ponure, czarne rojowisko
mrowi się pod ścianami bez śmiechów, bez zwykłej
wrzawy, prawie bez słowa...
Nabrzmiałe gniewem milczenie przepływa nieskończoną falą, nieme usta drżą, a rozgorzałe oczy
błądzą przyczajone po sznurach patroli, krążących
ulicami; bagnety połyskują złowrogo; niekiedy, środkiem pustych ulic przelatują kozacy; niekiedy, jak
wicher, niosą się całe szwadrony dragonów, lub bryzga błotem „linijka”. […] Co kilka kroków patrol
ogarniał jakąś gromadkę, łowił przemykających się
pod ścianami, wyciągał z bram, nastawiał więcierz
na nadchodzących, zaciskał się kręgiem i jakieś specjalne ręce, z żarłocznością a niesłychaną wprawą,
Z dziejów pedagogiki – język polski, 1905, rys. Henryk Nowodworski, „Mucha”
obmacywały kieszenie i dziwnie miłośnie błądziły po
Masakra, jaka miała miejsce w „krwawą niedzielę” 22 stycznia 1905 r. w Petersburgu, wyzwoliła
w Polsce namiętności, które z początku wydawały się przechylać szalę na stronę zwolenników zbrojnego czynu. Bezpośrednia reakcja przybrała formę strajku szkolnego, który trwał przez bliskoo trzy lata.
Tysiące nauczycieli i uczniów odpowiedziało na appel o boojkot zajęć mający trwać dootą∂, aż w Polsce
zostanie przywrócone prao nauczania w języku polskim (Norman Davis Boże igrzyska).

Ofiary manifestacji ulicznej 1905 roku – Pochód, rys. Witold Wojtkiewicz

ludzkich kształtach, co chwila zrywały się przekleństwa, czasem śmiech urągliwy, czasem tylko pioruny spojrzeń, a niekiedy krzyk zduszony, szamotanie
i głuchy, tępy odgłos bijących kolb. Żelazny płot obciskał złowionych i wywodził na środek ulicy.
Od hotelu Europejskiego do placu Aleksandra pięć
razy musiałem pokazywać pasport. Puszczali mnie
jakoś, ale kto nie miał legitymacji, lub kto ją nawet
miał, ale nie podobał się z miny, kto szedł w pelerynie, kto miał zbyt wielki kapelusz, lub za długie włosy – podejrzany! Brać go! Tylko cylindry znajdowały
łaskę, czyste rękawiczki były prawomyślne, a karety
nietykalne. […]
Poniedziałek. Idę na krańce miasta. Dzielna, Smocza, Chłodna, Żelazna – sam prawie lud roboczy,
spokój zupełny, wiara bezwzględna, twarze zacięte,
blade, uśmiechy zdecydowania, nastrój walki, a nędza wstrząsająca.
– Wytrzymamy! – mówi mi ktoś o zielonej twarzy
głodomora.
Straszliwe napięcie nerwów; w przerażającej cichości; bez gestów, bez wrzawy, bez chwalb, wiedzie się
ta walka skutych, którzy w najgłębszem milczeniu,
smagani nędzą, mocują się z kajdanami.
– Zabiją – to i cóż? Stracę tylko te puste kiszki.

– A może naszym dzieciom będzie lepiej – mówią
mi spokojnie.
Dziwni ludzie: oczy jasne, twarze poczciwe, łachmany na grzbietach, głodni, wynędzniali, a królewsko hojni, bo gotowi ceną krwi i życia zapłacić za
wspólną sprawę. […] W jakiejś suterenie, na środku
stał garnek, pięcioro dzieci cisnęło się, wyjadając
z niego zimne kartofle, w kącie na barłogu siedziała
matka, ledwie przyodziana w łachmany.
– Mojego utopili mi jeszcze w maju, a teraz pan
widzi... – rzekła, wskazując nędzę, wyjącą z każdego
kąta.
Dzieci podniosły na mnie oczy, zrobiło się cicho,
że dały się słyszeć krople wilgoci, padającej z sufitu.
– Zdychamy z głodu... niezadługo... I co to komu
zaszkodzi?... przecież dziura w niebie się nie zrobi! –
zaśmiała się strasznie. […]
A potem, przed Europejskim, spotkałem znajomego. – Wiesz?... już od tygodnia niema ostryg – skarżył
się żałośnie. […]
W cukierni, przy sąsiednim stoliku, jakieś dwie
panie, dwie strojne, pachnące i cacane papużki
o ufryzowanych łebkach piesków pokojowych, żaliły
się przed sobą: – Okropność, co wyrabiają ci ludzie!
Przecież płacę i od trzech dni nie mogę dostać świeżych bułek.
– Straszne czasy... I znowu przepadł cały sezon!... –
jęknęła druga. – Bo policja powinna ich zmusić do
roboty. […]

Krwawa wydarzenia w Polsce 1905, okładka „La Domenica del Corriere” z 14 maja 1905
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Kozacy na Senatorskiej, 1905
Cukiernia Vincentiego przy Miodowej po wybuchu bomby dnia 19 maja 1905 r. (pocztówka wydana przez Polski Ruch Robotniczy)
W kwietniu 1904 PPS utworzyła Organizację Bojową (OP PPS), zbrojnę ramię partii, 19 maja w Warszawie zdemaskowany podczas przygotowań do zamachu na generał-gubernatora warszawskiego
Konstantina Maksymowicza Tadeusz Dzierzbicki z Organizacji Bojowej rzucił bombą w agentów Ochrany, zabijając dwóch z nich i siebie oraz ciężko raniąc trzeciego. Ponadto ranne zostały 24 osoby,
w tym jedna ciężko.

Środa, 1 listopada. Wszystko pozamykane, ani jednej dorożki, nieskończony sznur wojsk sinym łańcuchem bagnetów przegradza wyloty ulic, otacza place,
strzeże gmachów publicznych i jakby w ciężkie kajdany zakuwa całe miasto.
Na Złotej jakiś trybun ochrypły, blady, wyczerpany,
krzyczy, wstrząsając pięściami:
– Precz z Polską! Śmierć burżujom! Śmierć katom!
A tłum, jakby zahipnotyzowany, wtóruje potężnie:
– Śmierć! Śmierć! – I podnosi groźne pięści, i ciska pioruny oczyma, i śpiewa z uniesieniem „Warszawiankę“1, ale skoro trybun skończył, dojrzawszy
pochód narodowy, tam hurmą wali, tam znowu krzyczy: – Niech żyje Polska!
Jak człowiek, którego wypuszczono z lochu na
światło i powietrze, że w pierwszej chwili szaleje, nieprzytomny ze szczęścia. […]

Chodzę pewien czas za jakimś starszym panem,
który zapłakany, spotniały, nieprzytomny, biega od
pochodu do pochodu, zakłada ciągle binokle, osłania
dłonią ucho i pyta:
– Co śpiewają? „Czerwony sztandar“! Dobrze, bracia! Śpiewajcie z Bogiem! Ja z wami!
I drepcze, potyka się co chwila i śpiewa z całej
mocy, ale zostaje coraz bardziej; tłum go znosi pod
ściany, że przystaje, nabiera tchu, ociera czoło; ściera
łzy, ledwie już dyszy, ale gdy posłyszy nową gromadę,
do niej się przyłącza i również z całego serca śpiewa:
„Jeszcze nie zginęła...“ […]
Od Wierzbowej wybiegł jakiś człowiek z okropnym
krzykiem, a za nim drugi, trzeci, dziesiąty, uciekali już całemi kupami, biegli z porwaną odzieżą,
zakrwawieni, bez czapek, z obłąkaniem w oczach,
niektórzy przysłaniali głowy rękoma, uciekając ze
strasznym wrzaskiem, padali z wyczerpania, pełzali
na czworakach, gnani przerażeniem i rozpaczą.
– Mordują na placu Teatralnym! – rozniosło się
lotem błyskawicy. […]
A oto spis z tego dnia do zapamiętania:
Mordowali na Złotej!
Mordowali na Przechodniej!
Mordowali na placu Bankowym!

Tak się oto zakończył ten pierwszy dzień wolności.
Śmierć zmówiła nad nim swoje krwawe pacierze. […]
Byłem na ogólnym wiecu i nie pójdę już na żaden
więcej. Targowica próżności, popisów i ambicyjek. Tragiczna farsa, prowadzona przez tych, którzy mogą przekrzyczeć tłumy. Wielka licytacja frazesów i obietnic.
Stu mówców, a wciąż to samo, te same gesty, te same
liczmany, te same pozy, i te same brawa i krzyki wyjców, zapychających sale...
Wolę ludowe wiece pod gołym niebem, są bowiem
czynem uświadamiania, pełnym godności i powagi.
Prawda: tam przemawia sam lud, tam woła sama
krzywda i ból serdeczny, nie zaś tonografy ludzkie,
obżarte broszurkami i pijane żądzą popisów. […]
Godziny przechodzą, a pieśń ta ciągle płynie, wzbija się, leci na całą ziemię, wskrzesza, przypomina,
płacze, żali się i spowija Warszawę w amarantową
wstęgę, przetykana białymi orłami, jakby w wiecznie żywą strugę krwi przelanej za wolność przez całe
pokolenia.
Józef Dąbrowski-Grabiec (1876-1926), prawnik,
publicysta i działacz społeczny, brat Mariana, męża
Marii Dąbrowskiej, jest autorem notatnika z 1905
roku (Pierwszy tydzień listopadowy Warszawy przed
dwudziestu laty, publikowany w 1925 w odcinkach w tygodniku „Świat”), który jest wnikliwym
i krytycznym dokumentem tamtych wydarzeń:
Przykrą scenę mieliśmy z kochanym naszym Prusem
– notuje Dąbrowski. – Przyszedł dziś do nas z „Ilu-

strowanego” rozentuzjazmowany, jak w ostanich czasach rzadko. Chce zapoczątkować zbieranie funduszu
stypendialnego dla studentów moskali, którzy opuścili Warszawski Uniwersytet i Politechnikę, nie chcąc
uczyć się w rosyjskich uczelniach na polskiej ziemi.
Napisał odezwę i przynosi dziesięć rubli. Patrzyliśmy
nań zdumieni. Apostoł trzeźwości, proponujący wyrzucenie kilkunastu tysięcy rubli – moskalom, którzy
dość zresztą późną spełnili obowiązek – i to w chwili,
gdy kilkanaście tysięcy naszej strajkującej młodzieży
potrzebuje pomocy?… Oględnie też, lecz z całą stanowczością przekonywaliśmy go o niemożliwości jego

Pl. Żelaznej Bramy – aresztowani manifestanci eskortowani przez Kozaków w drodze do cytadeli, 1905
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Patrol Kozaków, Stanisław Masłowski (1853-1926), 1906
Stanisław Masłowski był świadkiem warszawskich wydarzeń 1905 roku, być może widział podobną scenę: czterech kozaków eskortujących aresztowanego robotnika i studenta, obraz wystawiony
w Salonie Kulikowskiego nosił tytuł Patrol kozaków, ale po interwencji cenzury i wycofanie go z wystawy, zmienił na: Świt 1906 lub Wiosna 1905

projektu… Z ogromną przykrością schował swoje dziesięć rubli, podarł odezwę i wyszedł. Dziwne to typy
ci nasi pozytywiści! […] Na ulicach demonstracje…
Policja i patrole bezsilne… Na placu Witkowskiego
podobno mityng monstre. Śpieszę. Rzeczywiście tłumy
nieprzejrzane… […] Kozacy wśród rozstępującego się
i wiwatującego tłumu przejechali wspaniałym półkolem. Stojąc na podwyższeniu widzę wszystko wybornie i nie mogę ani rusz pojąć celu tej defilady.
Nagle o moje uszy odbija się sygnał trąbki: „marsz
– marsz”… w oczach błysnęły wydobywane momentalnie szaszki i cała półsotnia (na tyle mniej więcej
obliczyłem „na oko” przed chwilą oddział) w szalonej szarży rzuca się na zbity koło skweru ratuszowgo
tłum. Widok był straszliwy i wspaniały w swej grozie… Wrażenie… wręcz piekielne… Dobra chwila przeszła, nim publiczność z dalszych szeregów zrozumiała
całą grozę sytuacji i przestała napierać na tratowane i rąbane „s plecza” (na odlew) pierwsze szeregi.
Panika ogarnęła tłumy. Dzikie wrzaski, jęki, gwizd
zlały się w jedno. Tłum, jak oszalały, rzucił się do
sień, pod filary. Cisnąwszy kobiety za filary – z trudnością – za pomocą lasek, utworzonego łańcucha
i wołania: „W lewo!” – „Na Wierzbową”! […] „Starzy”
w PPS z „Ziukiem” [pseudonim Józefa Piłsudskiego
Sztandar z orłem i napisem „Polskiemu Robotnikowi Cześć”, listopad 1905

– red.] idą na szmelc. Przegrali sprawę ostatecznie
– a przez co? – przez brak cywilnej odwagi i niezdolność pochwycenia chwili. Urągam dziś sobie za swoją
naiwną lojalność partyjną. Zdawało mi się, że nieuczciwym byłoby rozbijać partię i zwalczać ludzi, co
całe swe życie poświęcili sprawie. Dziś widzę, że był
to obowiązek. Partia się rozlatuje. „Starzy” – znikli.
„Jowisz” [Witold Tomasz Jodko-Narkiewicz, działacz
socjalistyczny, publicysta, dyplomata, redaktor
i główny publicysta „Przedświtu”, organu PPSu –
red.] robi poważne miny i czeka. „Ziuk” gdzieś przepadł – jeden Filip czynny i rzuca się – „Młodzi” górą.
Idelogia burżuazyjno-żydowska bije na łeb na szyję
polsko-szlachecką. A co najgłówniejsze, moment stracony. Ulica dziś, z wyjątkiem Woli, Pragi i dzielnic
żydowskich – pełna „Boże coś Polskę” – zjawiają się
konfederatki, orły, Pogonie. – Jutro na jej czele stanie
Narodowa Demokracja – a może i kler…
Ogłoszono strajk powszechny. Strajk miał się
rozpocząć od fabryki Gerlacha na Woli i objąć tę
dzielnicę, a potem przenieść się na całą Warszawę
od Mokotowa do Powązek. Plan ten został całkowicie wykonany. Poczynając od piątku 27 stycznia,
stanęły w Warszawie wszystkie fabryki, nie wyłączając gazowni, zaprzestały pracy piekarnie, warsztaty
szewskie, zakłady kamieniarskie, ogrodnicze. Stanęły
warsztaty tramwajowe, pralnie. Do strajku powszechnego przyłączyły się telefonistki ze stacji Cedergrena

Rekl. z 1905

Pochód narodowy zorganizowany przez Narodową Demokrację, Krakowskie Przedmieście, 5 listopada 1905
Narodowa Demokracja nigdy nie była entuzjastką ruchów lewicowych i rewolucyjnych, była zachowawcza i raczej skłonna do kompromisów z okupantem rosyjskim, a rewolucję 1905 roku wręcz potępiła, Precz z ruchawką, precz
z niedołężnymi porywami, precz z międzynarodową agitacją, pisał „Przegląd Wszechpolski”, gazeta Romana Dmowskiego; w 1905 powstał Narodowy Związek Robotniczy (proaustryiacki), dla którego ważniejszym była kwestia
narodowo-niepodległościowa niż tragiczna sytuacja środowisk robotniczych: My, robotnicy Polacy uznajemy, że najpierwszą spójnią, w jedno koło nas łączącą jest solidarność narodowa, że najświętszym naszym obowiązkiem
jest przede wszystkim tę solidarność uznawać. Wzywamy więc Was, bracia robotnicy, do nieprzerywania zajęć w fabrykach, do stanowczego oporu w razie nacisku ze strony agitatorów, do powstrzymania się od wszelkich
manifestacji, pochodów i wreszcie zbrojnych wystąpień, bacząc na to, jakie klęski takie wystąpienia na nas by sprowadziły.

na na Zielnej, więc umilkły telefony w całej Warszawie. Zastrajkowały drukarnie warszawskie, prasa
nie wyszła z wyjątkiem rządowych organów: „Gazety Policyjnej" i „Warszawskiego Dniewnika”. Głośny
stał się w sferach dziennikarskich Warszawy fakt,

Rekl. z 1908

sposób powiększyć! No i ceny mieszkań
rosną, rosną, rosną… Niezależnie jakie
były tego przyczyny, trzeba odnotować
fakt, że Warszawa zaczyna się naprawdę piąć w stronę nieba.
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Największy w Imperium. W 1908 roku,
w skromnym mieście Warszawa, nie gustującym
w strzelistej zabudowie (dominowały dwu-, trzypiętrowe kamienice), rozpoczęto budowę przy ul.
Zielnej 39 pierwszego „wysokościowca” – gmachu
inspirowanego średniowieczną gotycką architekturą. Był to drugi gmach, przylegający do pierwszego, wybudowanego w 1904 i kompozycyjnie do
niego nawiązujący – wewnątrz oba budynki były
połączone, a całość traktowano jako jedną kamienicę. Budynek ten był pierwszym „wieżowcem”
w Warszawie. Oczywiście inwestorem było szwedzkie Towarzystwo Akcyjne Telefonów „Cedergren”.
W tamtych czasach wystarczyło, by ten ośmiopiętrowy gmach o wysokości 51 m (niektórzy doszukiwali się w nim dwunastu, inni czternastu pięter) był najwyższy w całym Imperium Rosyjskim,
a zarazem najwyższy mieszkalny w Europie. Drugą nowością Warszawy, prócz Koła Sportowego na
Agrykoli, było założenie fundamentów pod pierwszy
„drapacz chmur” Warszawy – zanotowała Karolina
Beylin. Będzie nim gmach Towarzystwa Telefonów
Cedergren przy ulicy Zielnej. Mówiono więc przy tej
okazji o architekcie Rogóyskim, który sporządził plany tego gmachu wysokiego na 12 pięter. – Dwanaście
pięter! – zawołała jedna z pań – ależ to zawrotna
wysokość. Warszawa staje się Nowym Jorkiem. Do
Nowego Jorku było nam jeszcze daleko, ale trzeba
przyznać, że urosła też Warszawa nie tylko wszerz,
a osobliwie wzdłuż, lecz i – wzwyż, pisał dziennikarz „Tygodnika Ilustrowanego” w 1910 roku. Przyczynę tego nagłego wzrostu stolicy widział w coraz droższych placach. Tedy nadbudowywanie pięter
generalnie weszło w modę. Trzypiętrowych kamienic
już nie szukać; kto wczoraj jeszcze był właścicielem
trzech (tylko!) pięter, ten albo ma ich dziś już pięć,
albo też jutro może nawet sześć mieć będzie. Pnie się
Warszawa «ad astra». A może tylko ku coraz większej dochodowości kamienic? A może tylko dlatego,
że opodatkowanie domów staje coraz uciążliwsze.
[…] Przeto trzebaż dochód z kamienicy w jakikolwiek

ŻYJE

Nie złamała go moc dzika, ni żołdak zuchwały
Choć skrwawiony – poraniony – żyje Orzeł Biały!

że w dzienniku „Goniec” jeden z wydawców gazety
na wieść o strajku w drukarni zawezwał Kozaków,
którzy zmusili zecerów do pracy, i numer „Gońca”
wyszedł – pisała Karolina Beylin. Rewolucyjne
wrzenie skończy się w 1907. Była to próba walki o elementarne zasady równości społecznej
i o ludzką godność. Ludwik Krzywicki (18591941), jedna z czołowych postaci przedwojennej
polskiej lewicy, w 1905 zwracał się do polskiej
młodzieży (Takimi będą drogi wasze): Dokąd będziesz zmierzał! – Inni dają ci tablice przykazań,
zadowoleni, że usta twoje będą je powtarzały. Ja
pragnąłbym treść ich wyryć w sercu twoim, bo nie
chciałbym, abyś jako łuku używał języka swego do
wyrzucania z siebie rzeczy, które nie są w tobie ani
tobą. Tamci poprzestają na tym, ażeby zrobić z ciebie rzemieślnika, który, jak jaskółka lepi bezwiednie
gniazdo swoje, tak on kształtowałby życie dokoła
siebie. Ja zaś chciałbym abyś był świadom dróg swoich i celów, a znalazłszy się na wyłomie sam jeden
bronił pozycji, choć inni z niej zeszli, bo bez rozkazu
nie wiedzą, co czynić. Rewolucja1905, jedna z najważniejszych w historii Polski, przez późniejsze
pokolenia zostanie właściwie zapomniana.
Rekl. z 1912

Rys: Henryk Nowodworski „Mucha” 1905

Pochód narodowy, Nowy Świat, 5 listopada 1905
Czoło pochodu dochodzi do numeru 22, kamienicy, w której wówczas mieścił się bar Strycki

< Z budownictwa
Dziś zaczęto zakładać fundamenty betonowo-żelazne pod budowę drugiego gmachu dla Towarzystwa
telefonów warszawskich przy ul. Zielnej. Ostatecznie zadecydowano wznieść gmach do wysokości 50
metrów. Na parterze będą się mieściły składy aparatów
telefonicznych i materiałów surowych. Na 1-ym piętrze centralna
sala telefoniczna 9 metrów wysoka. Tych samych rozmiarów sale,
tylko o metr niższe, na 2-im i 3-im piętrze, wyżej zaś, aż do 8-go
piętra, będą urządzone lokale na pomieszczenie biur technicznych
rzeczonego Towarzystwa, oraz mieszkania dla stałej służby telefonicznej. Będzie to więc gmach o 12-tu piętrach normalnych, przy
ośmiu kondygnacjach, z powodu wysokości 3 sal, zabierających
przestrzeń 25 metrów. Na dachu płaskim będzie urządzony taras.
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„Kurjer Warszawski” 11 maja 1908

Gmach PAST-y – pierwszy „drapacz nieba” w Warszawie („baszta Cedergrena”), przylegający z lewej strony do „średniowiecznej wieży” budynek (mieściła się tu centrala telefoniczna) nazywany był „małą PASTą”, lata 20. XX wieku.

Główna sala centrali telefonicznej w niższym gmachu przy ul. Zielnej, 1904

mieszkalny zajęty przez wspólników firmy oraz oficyna mieszkalna zamieszkała przez administrację
fabryki. Do realizacji „Biura” należy między innymi państwowe gimnazjum im. Batorego na Rozbrat, gmach dla firmy „Ericsson” w Alejach Ujazdowskich 47 czy gimnazjum im. Zamoyskiego na
Smolnej 30. Początkowo firma zatrudniała trzysta
osób, w 1925 już tysiąc pięćset.
Nie ma zapewne mieszkańca Warszawy – pisano
w 1925 – któryby nie znał imponujących gmachów
byłego „Towarzystwa Akcyjnego Telefonów Cedergren”,
z których wyższy czternasto piętrowy „drapacz chmur”
dominuje nad całą okolicą śródmieścia (w 1922 roku
budynek przejęła Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna i to od niej przyjęła się potoczna nazwa
gmachu, stosowana do dzisiaj – PASTa). Gmachy
te zwracają ogólną uwagę zarówno oryginalnością
budowy, estetycznym frontem, jak i solidnością i dokładnością wykonania.
Ale zanim przejdziemy do pierwszego warszawskiego „drapacza nieba”, przez chwilę zatrzymajmy
się w niższym budynku: słówko o tym gmachu. Na
zewnątrz wygląda on co najmniej oryginalnie. […]
W ścianie fasadowej parteru okna weneckie, następnie drzwi wejściowe, za nim znów dwa okna wenec-

szwedzkiego personelu. Ponieważ abonenci warszawcy dają się strzyc żywcem jak owce Tow. Cedergren,
a całe morze swych niezadowoleń z obsługi wylewają jedynie w potokach obelżywych słów pod adresem telefonistek, istotnie w tej mierze bezsilnych na
zmianę warunków. W dalszej części artykułu Proca
opisuje praktyki Towarzystwa zmierzające do stale
obecnej gry na zniżkę płacy roboczej, przez to i na
nieustanną zmianę personelu. Każda telefonistka
pierwszy miesiąc pracuje za darmo, choć od pierwszego dnia obsługuje publiczność, wprawdzie kosztem
jej cierpliwości i straty czasu, ale Towarzystwo pobiera zawsze wysoką taksę opłaty abonamentowej.
Paragraf 1 Regulaminu powiada: Po upływie miesięcznego okresu nauki, w czasie której nie pobiera
się żadnego wynagrodzenia, telefonistka wstępuje na
służbę Tow. jako nadetatowa, otrzymując wynagrodzenie w kwocie 13. kop. za godzinę i 2 kop. dodatku
za utrudnioną pracę na starych komutatorach, do
czasu przebudowy sieci i urządzenia nowej centrali.
Owe 2 kopiejki dodatku figurują tylko na papierze,
gdyż wymagane normy ustalone przez pracodawcę, które pozwalają ten dodatek uzyskać, przekroczyło zaledwie kilka telefonistek i te właśnie są
z Cedergrenu usuwane. Za dyżury od 7 do 8 rano
i od 10 do 11 wieczorem dopłaca się dodatkowo 5
kop. za godzinę. To również jest mitem, godziny te
są zarazem wliczone w porę i taksę dyżuru nocnego.
[…] Każda telefonistka pozostająca na służbie Tow.
po upływie 2 lat służby (jeżeli w przeciągu ostatniego

Rekl. z 1905 r.

Realizacji gmachu według projektu szwedzkiego
profesora Politechniki Sztokholmskiej Isaka Gustafa Clasona i secesyjnych wnętrz architekta Ragnara Östberga, też Szweda, podjął się Bronisław
Brochwicz-Rogóyski (1861-1921), polski architek,
który studia we Lwowie i Brunszwiku uzupełnił
w Szkole Sztuk Pięknych w Paryżu i we Włoszech,
a dyplom uzyskał na politechnice w Warszawie.
W 1903 założono firmę „Biuro Architektoniczno
-Budowlane Rogóyski, Bracia Horn i Rupiewicz”
(Rogóyski był głównym projektantem) i – jak pisano w reklamówce firmy z 1925 – postawiwszy
sobie za zadanie prowadzenie robót budowlanych
w najobszerniejszym zakresie i pragnąc stworzyć
placówkę o charakterze wybitnie
fachowym założyciele rozwijali
stopniowo i uzupełniali wszystkie
działy, zgromadziwszy zespół sił
wzorowo wykształconych w technice budowlanej. Firma posiada
własną fabrykę przy Ludnej numer
6, na placu zajmującym przeszło
trzydzieści pięć tysięcy łokci kwadratowych [ok. 21 ha – red.]… Ponadto na posesji znajduje się dom
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kie i brama wjazdowa. Fasadę zdobi kilka dziwnych
kariatyd, wykutych w granicie. Wyżej cztery piętra
nierówno rozmieszczone, każde o siedmi oknach frontu, a ponad tym wszystkim olbrzymie piętro piąte
z całym szeregiem wielkich i szerokich okien, wypełniających prawie obie podłużne ściany. […] Jesteśmy na piątym i ostanim piętrze. Piętro to stanowi
istotny kunszt techniki. Jest to olbrzymia, jednolita
bez sklepień i przęseł o wysokości 12 metrów sala,
cała z żelaza, właściwą stację centralną stanowiąca. Głos niknie tu w przestrzeni i pomimo ciągłych
rozmów, jakich połączenia wymagają, panuje tu
zupełna prawie cisza… Przez środek ciągnie się długie, wąskie, otwarte połączenie z czwarym piętrem;
nad nim zaś wznosi się cienka ścianka drewniana.
Przez owo urządzenie przewodniki doprowadzone są
do stolików połączeniowych. Tuż przy ściance drewnianej stoją owe stoliki rozdzielcze, przy których siedzą telefonistki tzw. nieme. Każde zdjęcie mikrofonu
z widełek aparatu przez któregokolwiek z abonentów
oświetla maleńkie otwory w tablicy stolika. Telefonistki nieme przekazują za pomocą specjalnych urządzeń otrzymywane wezwania siedzącym przy ścianie
przeciwległej telefonistkom mówiącym i od tych dopiero słyszymy to wszystko, co należy do regulaminu
obowiązującego, a czasem… co do regulaminu nie
należy. Wszystko to dzieje się bardzo szybko, tak że
tylko zbyt niecierpliwemu abonentowi może się wydać kilkunastosekudowe czasami opóźnienie w połączeniu rzeczą karygodną. Sprawiedliwość i bezstronność przyznać nakazuje, że dziś pod względem
sprawności w obsłudze telefonicznej Warszawa nie
stoi w tyle poza innymi miastami Europy Zachodniej.
Składają się na to trzy zasadnicze czynniki: wybitne
zalety telefonów systemu Cedergren, energia zarządu
i należyte wyćwiczenie personelu administracyjnego („Ogniwo” 1903). Zachwyt na skutecznością
i niezawodnością oraz energią zarządu Cedergrenu nie do końca był uzasadniony, a twierdzenie,
że pod względem sprawności w obsłudze telefonicznej Warszawa nie stoi w tyle jest mocno naciągana. Dziennikarz „Ogniwa”, podpisujący się Proca,
w artykule „Rugi szwedzkie w telefonach warszawskich” z 1904 zauważył, że osiedziałe już u nas
na dobre Tow. Akcyj. Telefonów Cedergren, dopiero
obecnie w pełni rozwijać zaczyna swoją wewnętrzną gospodarkę. Budowanie nowej centralnej siedziby
stało się dla zarządu miejscowego wygodnym konikiem, na którym harcując, mile uspokaja krewkich
abonentów, że jak tylko budowa ukończona zostanie,
zapanuje idylla w obsłudze publiczności – a znów
pozorne ukończenia pewnej serji robót daje temuż
zarządowi pretekst do wydalania lu
dzi, zaprowadzania zniżki płacy i konieczności sprowadzania

„Kuryer Narodowy” 1905

Pan cedergren rozdzielający stanowiska przy telefonach
Szwedzi okazali się kapitalistycznymi krwiopijcami, dla których jedynie liczył się zysk
i bezlitośnie wykorzystywali swoją pozycję na warszawskim rynku.

Rekl. z 1912

bezład, jaki odczuwają abonenci telefonów, poza
wewnętrzną gospodarką, wynika jeszcze z oszczędności, z małej ilości linii połączeń starej stacji z nową.
Jest ich tylko cztery, skoro więc 7 osób naraz wypada
łączyć z nową linią, to już 3 osoby muszą czekać
swej kolei, otrzymując fatalną odpowiedź: „zajęty”.
Poza tym jest zamało specjalistek do przyłączania
aparatów; cztery na starej, a dwie na nowej stacji
wprost nadążyć nie mogą nieustannej robocie uciążliwej, gdyż ciężki aparat trzymać muszą stale na gło
wie, a słuch w nerwowym napięciu. W Sztokholmie
uznano czynność tę za najcięższą i tam dopłacają
takim pracownicom 5 kop. nad normę za godzinę.
W Warszawie jednak jest nadmiar białych murzynek, które ogłupiają się bezkrytycznie tą czynnością
przy opłacie 15 kop, za godzinę. […] „Cywilizacyjne”
urządzenia nowej stacji świadczą również o wyjątkowej pieczołowitości zarządu. Stacja umieszczona na
piątym piętrze. Dwa razy dziennie telefonistki wchodzić i schodzić muszą, windy bowiem pozostają tylko
pożądaniem i nadzieją. Zarząd telefonów warszawskich pozwala telefonistkom pić w biurze, przynoszoną przez nie, ich własną herbatę. Na wypicie daje
im tylko 10 minut przerwy w robocie i każe schodzić
o dwa piętra niżej. […] Pobieżne nawet zapoznanie
się z techniką nowej stacji wykazuje naiwną bezcelowość domagania się koniecznie Numeru telefonist-

ki, w razie złego funkcjonowania aparatów celem
jakoby przyłapania winnego na gorącym uczynku.
Obsługa bowiem aparatów na nowej stacji polega
na tak skompli
kowanym podziale pracy, że kilka
osób z kolei dopełnia czynności jednego połączenia.
Samo zdjęcie słuchawki z nowego aparatu przez abonenta sygnalizuje ukazaniem się światełka w odnośnym aparacie na stacji, że przypuśćmy Numer 100
pragnie połączenia. Specjalistka od tych sygnałów,
tzn. rozsyłaczka, widząc znak, nie wie jednak, (bo
to do niej nie należy) z kim pragną połączenia, na
tychmiastowo obowiązana jest przesłać prądem życzenia interesanta do wolnego aparatu, przy stole dy
żurnych telefonistek. Jeżeli jednak zbieg okoliczności
sprawia, że naraz kilkanaście takich zgłoszeń ma
przed sobą telefonistka, to może danego interesanta
przesłać ponownie innej wolniejszej koleżance. Często więc druga albo i trzecia ostatecznie załatwia
abonenta i ta słyszy z kim ma łączyć, ale znów nie
wie, kto do niej mówi, bo otrzymała już gotowe z nim
połączenie; gdy zaś w trakcie rozmowy prąd zostaje
przerwany, to na ponowne wezwanie już znowu odzy
wa się inna telefonistka. Otóż, taki podział pracy,
jak również brak poprzednio omawianych czynnych
linii połączeń sprawia, że dowiedzenie się Numeru
telefonistki, nie wyświetla sprawy: kto zawinił? czy
brak polączeń? czy i która właściwie telefonistka
zmarudziła? przez opieszałość – czy nieumiejętność?
Wmawiana jednak rada domagania się owego Numeru wywołuje wprost komiczne epizody. Np. krewki
abonent, zniecierpliwiony milczeniem aparatu (nie
wiedząc, że żądanie jego koresponduje od jednej do
drugiej) nawołuje: – Dlaczego pani marudzi? Jaki
pani Nume-r? 15-ty – odpowiedź spokojna. – Od godziny domagam się połączenia z X? – Nic o tym nie
wiedziałam, pierwsze słyszę. – Cóż to za kpiny, czy
pani spała? Proszę o połączenie z biurem reklamacji, niech wiedzą, że telefonistka Numer 15 jest leniwa… i niegrzeczna! – Ależ, panie, mój Numer 40!
– Ja kto?, przed chwilą pani mówiła 15-ty? itd. itp.,
zachodzą komedje pomyłek przy nieustannej zamia-

nie osób w obsłudze. Przyczynia się także do obała
mucania opinji o utartym
niedołęstwie telefonistek
jeszcze i taktyka postępowania kontrolerek. Nadzór biurowy telefonistek
stanowią główna naczelniczka dla obu stacji,
kontrolerka na starej
stacji i po dwie dodane im pomocnice.
Otóż zwykle na uzasadnione skądinąd
reklamacje abonenta, panie te mają
stereotypową od
powiedź: „zwrócę
uwagę telefonistce”. Urabiają tą
odpowiedzią przekonanie w interesancie o winie telefonistki, a jednocześnie ukrywają, że bądź aparat
jest zły, bądź też zaszły komplikacje, na które one nie
umieją znaleźć rady w tej chwili. Telefonistki mają
wzbronione tłu
maczenia się abonentowi, gdyż rozmowy ich z publicznością są bacznie strzeżone przez
kontrolerki. Służą ku temu w ich rękach specjalne
aparaty „podsluchacze”aby śledzić, czy rozmowy telefonistek nie ujawniają za wiele tajników oszczędnej gospodarki zarządu telefonów.
Jednocześnie pp. naczelniczka
i kontrolerki mają z nich broń na
urabianie sobie powolnych służebnych. Dodać należy, że tą drogą
zebrane zarzuty przeciw telefonistkom służą władzy jako dowody icb
spra
wowania się, skrzętnie są też
rejestrowane w pamięci pań nadzo
rujących. – Pani przed chwilą niechętnie się odzywała do abonenta!
– Pani za wiele mówiła z intere
santem! – Pani za kokieteryjnie wesoła! – niemal codzienna zwrotka
mentorska. Taka więc, zaprowadzona do po
tęgi, akustyka na stacji
telefonów, coś na jezuicką modłę,
musi za
sadniczo wrogo wpływać
na wzajemny stosunek telefonistek
między sobą i do kontrolerek. Panie
nadzorczynie dziwnie pojmują swoją rolę w stosunku telefonistek – ulegly jakiejś zaraźliwej szczepionce
samowładzy, ich ideał – to wywoływanie w telefonistkach postrachu
– Panie pryncypale, kasjer uciekł!
– Z kasą?
– Nie, z panią pryncypałową.
– To po co mnie pan straszysz?
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„Mucha” 1904

„Mucha” 1904
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roku pracowała dziennie od 6 do 7 godz.) ma prawo otrzymania dwutygodniowego urlopu, z zachowaniem pobieranej przez nią za czas pracy pensji.
[…] Liberalne zaś prawo (§ 7) możność nieprzyjścia
nazajutrz po nocnej służbie z «wytrąceniem płacy» za
ten dzień wolny, jest istnym kwiatkiem humanizmu
szwedzkiego. Co prawda po dwu latach służby telefonistka zdobywa prawo dwutygodniowego urlopu,
który jednak w rotacji na nią przypada co 4 lata,
zawsze w tej samej porze, a więc jesień lub zima dla
jednych. System rugów nie dozwala jej dosługiwać się
tego błogostanu! […] Dnia l czerwca 1904 cztery dawniejsze telefonistki (chyba zdolniejsze, skoro doszły do
wyższej normy owych dodatkowych 2 kop. dopłaty)
otrzymały jednobrzmiące wymówienie tej treści:
„W-na X. Ponieważ z przełączeniem abonentów ze
starej stacji na nową okaże się nadmiar personelu
telefonistek, postanowiono zrobić wybór z pomiędzy
najodpowiedniejszych do nowej służby i na ostatnim
posiedzeniu dyrekcji zadecydowano, aby W. Pani,
zgodnie z § 3 umowy, wymówić zajmowane przez
nią miejsce z dniem 1 lipca 1904 r. Jednocześnie
uważam za stosowne zaznaczyć, że o ile spełnianej
przez W. Panią służbie w ciągu ostatniego miesiąca
nie będziemy mieli nic do zarzucenia, to oprócz wkładów, złożonych przez Tow. w Banku na jej rzecz, wypłacona będzie jeszcze miesięczna pensja.
Naczelniczka stacji Marja Wołoszowska”
Jako charakterystyczny komen
tarz wyświetlonego
faktu dymisji czterech telefonistek z nadmiaru personelu jest dowód przyjęcia w tymże samym miesiącu czerwcu sześciu nowych kandydatek. […] Obecny

< PrzY telefonie
– Czy zakład leczniczy?
– Nie, pogrzebowy…

„Mucha” 1904

Nasz przyjaciel „Cedergren”, tak
Stanisław Leszczyński z ul. Ordynackiej 8 zatytułował swój list otwarty
do Towarzystwa Akcyjnego Telefonów: W lipcu 1903 prosiłem
zarząd tutejszy o zaopatrzenie
mnie w telefon, poczynając od dnia
pierwszego października. Na kilka dni
przed terminem przysłano pracownika Towarzystwa, lecz z powodu mojej
nieobecności przystąpiono do in
stalacji
po moim powrocie w dniu 30 września
i w ciągu kilku dni aparat ustawiono. Następnie kilkakrotnie telefonicznie, oczywi
Aparat Ericssona z 1897

ście z innych aparatów, upomniałem się o połączenie
ze stacją, gdyż aparat nie działał. Odpowiadano mi
z numeru 1414, to, że czas jakiś musi upłynąć, to
znów, abym nazajutrz telefonował w tymże przed
miocie, wreszcie, że połączenie nastąpi jutro. Nie doczekawszy się, zwróciłem się do Towarzystwa listownie (odbiór listu pokwitowano), ponawiając prośbę
o niezwłoczne połączenie. List ten pozostał bez skutku
i bez odpowiedzi. W dniu 18 października, na nową
z mojej strony reklamację telefoniczną, otrzymałem
odpowiedź, że połączenie nastąpi z pewnością „jutro”,
ja zaś zastrzegłem, aby w razie nowego zawodu, następnego dnia aparat z mojego mieszkania usunięto.
Dnia 21-go października zawiadomiono mnie przez
oficjalistę, że aparat „dzisiaj” działać będzie. Dzisiaj,
dnia 22-go października (godz. 2), telefon nie działa, aparat nieodebra
ny, żadnego wyjaśnienia nie
udzielono. Wstrzymuję się od komentarzy, zrzekam
się korzystania z dobrodziejstw Tow. „Cedergren” do
chwili, w której zmieniwszy dotychczasowy tryb postępowania, umożliwi ono zawiązanie z nim stosunku,
i poprzestaję na podaniu tych faktów do wiadomości
publicznej.

< Przez telefon
– Allo! Allo! Panie Goldman!
– A co tam takiego?
– Która u pana godzina?
– T o pan o pierwszej w nocy potrzebuje mnie budzić, żeby się
o godzinę pytać?
– A naturalnie! Przecież u pana mój zegarek w zastawie, to godziny nie wiem!

„Mucha” 1898

Telefony już były za moich sztubackich czasów, ale
w pewnym momencie zmieniono skrzynki oznaczone
wiązką promieni na skrzynki z syreną, wspominał
Melchior Wańkowicz w Tędy i owędy.
Kiedyś zwichnąłem nogę i leżałem w łóżku przez
trzy tygodnie. Odwiedzali mnie koledzy i wyprawialiśmy harce z telefonem. Pewnego razu o głębokiej północy dzwoniliśmy do „Foki”, dyrektora naszej szkoły
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Na ulicy Warszawy

Szofer: – Czaszkę panu odłupałem i rozum się wylał. Co pan teraz pocznie?
Przejechany: – Mała szkoda! Mnie rozum niepotrzebny! Jestem posłem na Sejm.

poprzedzających pourparlers mówił: – Ty, łobuz, ty...
Zdarzyło się, że z głębokiej wsi przyjechał do mnie
stryjaszek dobrodziej. Ważył dziesięć pudów, a kołnierzyki nr 58 musiał robić na obstalunek.
– Tak cóż, Melas, pójdziem jutro na operetka?
– Obawiam się, że bilety będą rozkupione – zerknąłem na godzinę, właśnie dobiła szósta – połączę stryjaszka z biurem zamówień. Drrr... Stryjaszek wziął
telefon i spurpurowiał.
– Ty, łobuz, ty… – zaaplikował pan Łabędź stryjaszkowi. Obaj panowie długo i wytrwale krzyczeli na siebie, tym bardziej że powoływanie się na chęć kupna
biletów powodowało u pana Łabędzia nawroty szału,
na które stryjaszek dobrodziej począł się ostrzeliwać
z takim rykiem i argumentami tak grubego kalibru,
że spłoszona pani Miotłowska, właścicielka „stajni”,
przyfrunęła pode drzwi i pacyfikowała.
Po latach Melchior Wańkowicz został naczelnikiem Wydziału Prasowo-Widowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jedną z jego
pracownic była dyrektorka Centralnego Biura
Filmowego… pani Łabędź. Kiedy po raz pierwszy

Rekl. z 1912

zależności, gnębienie ich szkolnymi obostrze
niami:
prostego siedzenia, cichego wycierania nosa, niemożnością rozmawiania ze sobą itp. Kierują się prywatą,
bijącą w oczy i sympatjami pochlebstwa. Podobna
taktyka postępowania tłumi w zarodku objawy życia
ko
leżeńskiego wśród telefonistek, sprzyja rozwijaniu
się wśród słabszych jednostek: sobkostwa, pochlebstwa,
zatracania godności a nawet ambicji. Główna naczelniczka stacji telefonów, jedyna stypendystka, Polka,
wysłana przez Tow. do Sztokholmu dla obznajmienia
się z urządzeniami w rodzinnej siedzibie telefonów,
przedstawia jakiś atawistyczny typ z czasów pańszczyźnianych. Jak humor dopisuje, pragnie i umie być
dobrą panią dla służebnych swoich. Zupełnie jednak
już zapomniała, że sama niedawno była telefonistką… […] Zupełny jednak zanik wszelkiego instynktu
społecznego i solidarności zawodowej w paniach nad
zorczyniach telefonów warszawskich jest za
dogodny i pożyteczny dla wewnętrznej gospodarki zarządu telefonów, aby łudzić się, że
wkrót
ce odmienny wiatr powieje dla ich
roli nadzorczej.

„Mucha” 1925

Rekl. z 1912
Rekl. z 1914
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Chrzanowskiego (późniejsza Zamoyskiego). Zbudzony
ze snu dyrektor Sznuk dopytywał: – Proszę, jednym
słowem (to było jego porzekadło), słucham.
– Tu dzwoni Towarzystwo Akcyjne Telefonów Cedergren. Zapytujemy szanownego abonenta, czy ma
już na telefonie syrenę?
– Zaraz, jednym słowem – mówił zaspany głos –
proszę poczekać, jednym słowem, tylko światło zapalę. Tak, owszem, mam już syrenę. – W takim razie
– grzmiał młody pierwotniak najbardziej oficjalnym
głosem – Zarząd Towarzystwa Akcyjnego Telefonów
Cedergren prosi, aby szanowny abonent pocałował ją
w dupę.
Dzwoniliśmy do Korpusu Kadeckiego imienia generała Suworowa, mówiąc groźnie: – Dzwoni generał
-lejtnant Komarów. Generał Komarów, komendant
garnizonu warszawskiego, był postrachem wojska.
Szło za nim zawsze dwu podoficerów kozackich: doński w czerwonych i uralski w błękitnych lampasach.
Komarów wskazywał im wojaka źle salutującego
albo oficera gwardii, który się odważył nieść choćby
najmniejszą paczkę, albo kadeta, prowadzącego matkę pod rękę itd. Kozak zapisywał numer legitymacji
lub przepustki. Zobaczywszy go z daleka, wojskowi
skręcali w inne ulice. Za to za kozakami podążał rój
nas, sztubaków czyhających na widowisko. Zdarzyło
się, że paniczyk z gwardii, przybywający ze stolicy,
przesiedział się w pace. W odwecie jeden z Wielkich
Książąt przyhaczył Komarowa w Petersburgu za „niewłaściwe salutowanie” aresztem domowym.W Warszawie jednak Komarów był jedynodzierżcą. Nic
tedy dziwnego, że dyżurny telefonista mdlał ze strachu i wrzeszczał służbiście: – Tak toczno, Wasze
Prewoschoditielstwo. Czując, że jest ugotowany, wydawaliśmy srogi rozkaz: – Wołać niezwłocznie do telefonu generała Suworowa. Po czym radowaliśmy się
na niewydarzone jęki w słuchawce.
Nie wiem, czy łabędzie ulegają tresurze, ale jednego wytresowaliśmy znakomicie. Znalazłszy to ornitologiczne nazwisko w księdze telefonicznej, codziennie
punktualnie o szóstej informowaliśmy się, czy pani
Łabędź zniosła już jajko. Po kilku ćwiczeniach efekt
był wyrównany i niezawodny: na drugim końcu linii telefonicznej czekał już godziny szóstej rozjuszony pan Łabędź i zdjąwszy słuchawkę bez żadnych
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stanęła przed jego obliczem, zapytał wstrzymując
dech w piersiach:
– Czy pani mieszka na Marszałkowskiej 152?
Pani Łabędź była wielce pochlebiona: – Tak… Skąd
pan naczelnik wie?
Pan naczelnik był również zachwycony, korciło go
zapytać, czy po tylu latach zniosła wreszcie jajko.
Ale i my wówczas, za czasów sztubackich, znaleźliśmy swego pogromcę – Ćwiklińską. Zapytana najbardziej urzędowo, czy ma na telefonie syrenę, spytała
melodyjnym głosem: – Czy panowie chcą mi powiedzieć, gdzie mam ją pocałować? Rzuciliśmy jak oparzeni słuchawkę i spojrzeliśmy po sobie. Uwielbialiśmy Ćwikłę i taką nam dała nauczkę! Czy Ćwikła
pamięta wśród powodzi otrzymywanych kwiatów
skromny wiechetek ze starannie wykaligrafowanym
biletem: „Za głupie kawały z syreną”… To – my…

Gmach Telefonów T-wa Cedergren, budowę wykonywał W. Czosnowski – biuro budowlane, cegły
cementowo-piaskowe do tego domu wukonywane na maszynach Leona Barwickiego, 1910

Warszawa szybko podąża za przykładem Ameryki.
Mamy już telefony, oświetlenie i tramwaje elektryczne – obecnie przystępujemy do budowy niebotycznych
gmachów, które z powodu ich wysokości w Ameryce
nazywają „drapaczami nieba”. Pierwszy „drapacz
nieba”, już budujący się, stanie z inicjatywy szwedzkiego Towarzystwa Telefonów Cedergren. Z powody
nadspodziewanie szybkiego wzrostu abonentów telefonów, gmach stacji centralnej telefonów, chociaż
potężny, okazał się już po trzech latach za szczupłym, zaszła przeto konieczność wzniesienia gmachu
znacznie większego. Ponieważ warunki lokalne nie
pozwoliły powiększyć gmachu wszerz, postanowiono
wznieść się w górę. […] Będzie to olbrzym najwyższy,
jak się zdaje, w Europie, nie biorąc oczywiście w rachubę wież kościelnych. […] W piwnicach umieszczone będą machiny, a więc: pompy do utworzenia
większego ciśnienia wody, gdyż wobec znacznej wysokości budynku, nie dochodziłaby ona bezpośrednio
z wodociągów do wyższych pięter; aparaty ogrzewania centralnego i wentylacyjnego, dynamo-maszyny
itp. Parter, o wysokości 4,30 metrów, przeznaczono na
składy; pierwsze i drugie piętra (4 metry) – na biura
techniczne; piętro trzecie (3,60 m.) – na garderoby
i szatnie urzędniczek; piętro czwarte (3,45 m.) – na
krosy i akumulatory; piąte (9,40 m.) – sale połączeń;
szóste (3 m.) – szatnie dla urzędniczek; siódme i ósme
(po 8 m.) – dwie rezerwowe sale połączeń. Parter
licowany będzie granitem, reszta gmachu cegłą szamotową. Dwa piętra najwyższe będą wyrzucone na
konsolach i będą wystawały ponad pion o 45 centymetrów. Wszystkie piętra zaopatrzone będą w windy
elektryczne. Koszt budowy wyniesie trzysta tysięcy rubli srebrem („Lechita” nr 30, 1908).
Już w 1918 inny szwedzki potentat – Ericsson,
przejmuje prawa do spółki Telefon AB Cedergren,
14 listopada 1919 wygasała koncesja przyznana
Towarzystwu Cedergren przez władze miejskie
Warszawy, wprawdzie Ministerstwo Poczt i Telegrafów zgodziło sie na przedłużenie eksploatacji sieci
Towarzystwu (już Ericsson), ale w 1921 wprowadzono tymczasowy zarząd sieci i po długich pertraktacjach rok później utworzono Polską Akcyjną
Spółkę Telefoniczną (PAST) z koncesją na 25 lat.
Nowe technologie przyniosły też rewolucyjne zmiany. Automatyzacja połączeń zmieniła strukturę
zatrudnienia – niewidzialne panny, jak nazywał
telefonistki Kornel Makuszyński w swoim felietonie z 1933, zastępują automaty. Jakkolwiek wyglądają owe panny niewidzialne, wielką mam dla nich
sympatję, która, teraz gwałtownie podskoczyła w górę,
pomnożona przez żywe współczucie, kilkaset bowiem
tych panienek skazano na wygnanie ze szwedzkiej
warowni, ze srogiej wieży Babel. Jednego dnia zalud-
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Warsztaty centrali telefonicznej przy Zielnej, 1927

ni się ulica Zielna tłumem niewieścich istot, bardzo
dziwnych, bo każda będzie miała łzy w oczach. Po
raz pierwszy tego dnia ujrzymy żywe głosy, a po załzawionych oczach odrazu je poznamy. Wyjdą ze srogiej
wieży i pójdą na poszukiwanie pracy, nowe, nieszczęsne ofiary przemądrej maszyny, która suchym głosem
wypędza człowieka. Biedne, bardzo biedne panny…
[…] Bądźcie zdrowe, dobre panienki z wysokiej wieży! W imieniu Warszawy, chociaż nieupoważniony,
żegnam was serdecznie. Pracowałyście ciężko dla nas
wszystkich i dlatego wszyscy wam dziękujemy. Może
wam będzie lżej w twardej i zimnej niedoli, kiedy odejdziecie z naszego życia z wiadomością o tem, że zostałyście uczciwie pożegnane, najserdeczniejszem słowem.
To od wielkiego zautomatyzowanego miasta. A że ja
nigdy własnego serca nie pozwolę zmienić na automat,
więc życzę ludzkim głosem każdej z tych panienek,
aby szybko znalazła połączenie z jakimś szlachetnym,
męskim abonentem, aby każda mogła oznajmić wesoło o swojem sercu: – „Zajęte! zajęte!” – aby nigdy jej nie
połączono fałszywie, aby po szwedzkich tarapatach,
była po polsku szczęśliwa. Młodym dżentelmenom, szukających dobrych żon, najusilniej doradzam te panny
niewidzialne. Każda z nich, wdrożona do ścisłych zapytań i odpowiedzi, nigdy w gadaniu miary nie przekroczy, mężowi dłużej niż przez przez trzy minuty bredzić
nie pozwoli, numery komisarjatów, straży pożarnej

właśnie Kornel Makuszyński, który tak wielką
cieszy się u nas sympatią. Kornel Makuszyński to
nasz stary znajomy i przyjaciel; mamy wszystkie
niemal książki jego w naszej bibljotece; tyle razy
śmiałyśmy się i płakałyśmy nad jego utworami.
A kto czytał jego „Bezgrzeszne lata" lub „Słońce
w herbie", ten musiał odczuć ciepło promieni słonecznych, płynących z kart książki. Takie same
promienie słoneczne przesyła nam K. Makuszyński
w swym feljetonie; jesteśmy jemu i Redakcji „Kurjera Warszawskiego” bardzo wdzięczne za te dobre i ciepłe słowa; gdy się je czyta, to tak jaśniej
się robi na duszy i nadzieja wstępuje w serce, że
może więcej jest takich dobrych ludzi na świecie,
których na drodze życia naszego spotkamy i którzy
nie dadzą nam zginąć. Serdecznie, więc dziękujemy Kornelowi Makuszyńskiemu z zapewnieniem,
że jego ciepłe i miłe słowa zachowamy w swych
niezautomatyzowanych sercach na całe życie.
Z poważaniem zarząd Komisji kulturalno-oświatowej przy Związku telefonistek – Wanda Nawrocka,
przewodnicząca Henryka Barańska, vice-przewodnicząca. Warszawa, dn. 28 .X 1933 r.
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W warszawskiej restauracji, lata 30. XX w. fot. Leon Jarumski

i Pogotowia zna na pamięć, pracować umie przez
kilka godzin bez wytchnienia, punktualna jest jak
zegarek, cierpliwa jak anioł. I nigdy nie potrzeba wobec niej ani krzyków, ani wrzasków; wystarczy nagły
błysk oczów, co się zaświecą jak telefoniczna lampka
w centiralM, a w niej się czujność obudzi. A złoty, ciepły błysk oczów tak na nią podziała, że serce zacznie
w niej dzwonić długo, długo i nieprzerwanie. Bo to są
przecie dobre, strasznie dobre panienki.
Zarząd Telefonów Warszawskich PAST zwraca się do pp. Pracodawców z gorącym apelem o obsadzanie wolnych posad przez telefonistki, które są redukowane w związku z automatyzacją telefonów, i między któremi znajduje się dużo uzdolnionych w różnych
zawodach pracownic. Obecnie odchodzą najlepsze pracownice
i pp. Pracodawcy, dając im zajęcie, otrzymają personel wyrobiony
pod względem punktualności, dokładności i sumienności. Zgłoszenia przyjmuje Zarząd Telefonów. Zielna 37/39, I-sze piętro,
w godzinach od 8 m. 30 do 16-ej (telefon Nr. 600-00)

W publicznym automacie, lata 30. XX w. fot. Leon Jarumski
Dotychczas w różnych publicznych miejscach: restauracjach, kawiarniach, mleczarniach, aptekach itp., założono 70 automatów telefonicznych, które z opłatą 20 gr. są dostępne dla wszystkich interesantów. Liczba automatów z każdym dniem stale wzrasta (1933).
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W drugiej Rzeczypospolitej szwedzkie firmy zakotwiczyły się na dobre. Absurdalne czynności. Elektrolux
– słoń – Ssącą trąbą wyje, pisał Julian Tuwim w wierszu „Sprzątanie”. Opisywany przez poetę szwedzki „słoń” stał się nazwą odkurzacza w ogóle. W 1928 Electrolux kosztował ok. 500 zł, co stanowiło
równowartość miesięcznej pensji pracownika umysłowego. Korzystano też z dobrodziejstw wówczas
niezwykle popularnej gimnastyki szwedzkiej, która została przyjęta obecnie prawie przez wszystkie cywilizowane kraje europejskie, a nawet pozaeuropejskie, jak w szkole, jak w wojsku i stowarzyszeniach
gimnastycznych. W Polsce pierwsze próby wprowadzenia systemu szwedzkiego przypadają na lata 90-te
XIX w. Zasługa w tym względzie przypada Helenie Kuczalskiej-Prawdzic (1854-1927) pedagog, pionierce
wychowania fizycznego i sportu kobiet w Polsce. Gimnastyka szwedzka opracowana została przez Pehra
Henrika Linga (1776-1834) i oparta została na ćwiczeniach bez przyrządów.

< telefon
Nie raz się już mówiło o skasowaniu w domu telefonu, ale zawsze
jakoś bez skutku. Bo gdy pan Adam dowodził, że z chwilą usunięcia
telefonu wytworzą się luzy budżetowe, małżonka protestowała:
— Nie wyobrażam sobie, jak moglibyśmy obyć się bez telefonu.
— Dawniej go nie było w domu i jakoś się żyło. A w każdym razie
wydatek…
— Przyzwyczaiłam się do naszego numeru. Zresztą coby ludzie
powiedzieli, gdybyś skasował telefon? Pomyśleliby z pewnością,
że już u nas ostateczna bieda.
I po takiej rozmowie przedłużało się zwykle istnienie telefonu na dalszy miesiąc. W tych dniach pani Adamowa odezwała się
nagle:
— Co to znaczy, że do nas nikt nie dzwoni?
— Całkiem proste, nie opłaciłem telefonu i przerwano nam połączenie.
— Co ty mówisz? — zawołała i podbiegła do aparatu, by pochwycić słuchawkę.

LIST DO REDAKCJI,
Szanowny Panie Redaktorze!
Dnia 23 bm przeczytałyśmy w „Kurjerze Warszawskim” serdeczne pożegnanie telefonistek
w feljetonie, zatytułowanym „Niewidzialne panny”. Wzruszone do głębi tymi z serca płynącymi
słowami, byłyśmy jednocześnie uszczęśliwione,
że w tej przykrej dla nas chwili pomyślał o nas

Pracownik telefonów przy ulicznej szafce telefonicznej, Zielna, luty 1927

Ze spisu abonentów warszawskich1939
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W telefonie panowała grobowa cisza.
— Więc nie zapłaciłeś? Czemu?
— Nie mogłem. Zawiódł mię wpływ gotówki, no i nie było na telefon.
— I co teraz będzie?
— Gdy odbiorę pieniądze, natychmiast tę sprawę ureguluję.
—No, pamiętaj. Bo bez telefonu to tak jakoś...
Ale już nazajutrz odezwała się do męża przy obiedzie:
– Czy zauważyłeś, jaki u nas spokój panuje w domu?
— Aha, rozkoszuję się tą ciszą. Mam wrażenie, że jesteśmy na
wsi, że używamy spokojnych wywczasów, że znaleźliśmy się zdała
od ludzi.
— I ten Cipczykowski, co dzwonił kilka razy na dzień po swoją
ratę, zamilkł nareszcie.
— A firma „Redyskonto" nie przypomina o zaległych wekslach?
Prawda?
— Panna Berta nie piszczy o należności za przeróbkę futra.
— Raj, niebo prawdziwe!
— Ktoby pomyślał…
— Wobec tego, moja droga, postanowiłem wogóle za telefon nie
płacić. Niech go sobie zabiorą.
„Kurier Warszawski” 1931

W Powstaniu Warszawskim PASTa stała się areną niezwykle ciężkich i zażartych bojów. Obiekt
był obsadzony przez silnie uzbrojoną 120-osobową
załogę dowodzoną przez oficera SS Junga. Stanowił
wielkie zagrożenie zarówno dla powstańców, jak
i dla ludności cywilnej, stały bowiem silny ostrzał
nie tylko paraliżował akcje bojowe, ale praktycznie
uniemożliwiał wszelką komunikację, szczególnie na
skrzyżowaniu ulic Mokotowskiej, Kruczej i Piusa XI
oraz na osi Marszałkowska — Al. Ujazdowskie. Ze
względu na duże znaczenie strategiczne Niemcy dokonywali licznych prób przyjścia z odsieczą oblężonej
załodze (Ryszard Celejewski Oddziały Powstania
Warszawskiego). Już 2 sierpnia podjęto pierwszą,
nieudaną, próbę opanowania PASTy, ale dopiero
osiemnaście dni później atak na centralnę telefoniczną zakończył się sukcesem.
Pasta zdobyta
„Biuletyn informacyjny”,
poniedziałek 21 sierpnia 1944
Wczoraj, dn. 20 b. m. (sierpnia) o godz.13-ej został
zdobyty gmach Pasty przy ul. Zielnej. 116 ludzi liczyła załoga tej twierdzy niemieckiej, ckm-y, rkm-y i około 50 pistoletów maszynowych, ponadto działko i stokesy. Większość załogi stanowili SS-mani i niemiecka
policja. Oni bronili frontu gmachu i obsadzili najważniejsze posterunki ogniowe. 16 żołnierzy Wehrmachtu, element dla SS-ów niepewny, przerzucono na mniej
odpowiedzialne stanowiska. Ponadto było w Paście
kilku pocztowców i trochę personelu urzędniczego, w
tym dziesięciu Polaków, których wybuch Powstania
zaskoczył przy pracy. Silna obsada, wykorzystując
masywną konstrukcję gmachu z kamienia i żelaza
oraz jego dominujące położenie nad okolicą, szachowała od pierwszych dni Powstania setki domów, wiele
u1ic i placów. W tym stanie rzeczy Pasta była postrachem cywilnej ludności, nękanej jej ogniem oraz poważną przeszkodą w działaniach naszych oddziałów.
Oddziały AK próbowały zdobyć gmach kilkakrotnie
bez kompletn. zniszczenia go. Kilka jednak wypadów,
składających się na „bitwę o Cedergren” mimo dużych
wysiłków i ofiar, nie doprowadziło do opanowania
gmachu. Pasta pozostawała jakby wysuniętą redutą
niemieckich stanowisk w ogrodzie Saskim. Stamtąd
przychodziły posiłki i zaopatrzenie, dostarczane czołgami. Od pięciu dni jednak Polacy zamknęli Pastę
szczelnym pierścieniem placówek. Nie dopuszczono
żywności i amunicji. Odcięto dopływ wody i elektryczności. Wreszcie 19 b. m. przerwano łączność telefoniczną. Dn. 20 b. m. o godz. 2-ej minut 30 w nocy
oddziały nasze przystąpiły do natarcia. Poprzedziło je staranne przygotowanie minerskie, w którym
wzięły m.in. udział kobiety – żołnierze z oddziałów
specjalnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych.

To wstępne działanie wykonane brawurowo w trud- czyniła się wspaniała postawa ludności, która przez
nych warunkach bojowych, zadecydowało w znacz- cały okres „bitwy o Cedergren” wspomagała wysiłki
nym stopniu o powodzeniu całej akcji. Teraz przy- żołnierzy, m. in., ofiarowując znaczne ilości benzyny
stąpiono do wykurzenia Niemców pożarem. Pod i nafty. Zdobycie Pasty to piękny przykład wytrwałogwałtownym ogniem nieprzyjaciela polewano otwory ści, woli i uporu. To zarazem duży sukces taktyczny.
i ściany gmachu mieszanką benzynową z sikawek
Dwudziestojednoletni starszy strzelec Zbigniew
strażackich. Użyto też miotaczy ognia. Akcję zapa- Gracki pseudonim „Graf”, który wraz z bataliolania rozpoczęto od III piętra, przechodząc poźniej nem „Kiliński” brał udział w szturmie, w gmachu
ogniem raz na niższe raz na wyższe piętra. Jednocze- PASTy znalazł porzuconego mausera i hełm z wyśnie przez wyłomy, powstałe od min i granatów, oraz pisanym nazwiskiem „K. Heller”, jak się później
przez i sforsowaną bramę rozpoczęto szturm. Pożar okazało, należącego do żołnierza Wehrmachtu
objął wreszcie gmach, tak trudny do podpalenia. z Monachium, Kurta Hellera. Dla Hellera PASTa
W kłębach dymu Niemcy uciekli zrazu na najwyższe była ostatnim przystankiem w jego życiu, poza
piętra, aby później zbiec w popłochu do schronów. porzuconym hełmem i martwym ciałem pozostaKorzystali przytym z izolowanej od ognia studzienki, wił kieszonkowy kalendarzyk, w którym dzień po
prowadzącej od szczytu gmachu do piwnic, zaopa- dniu opisywał koszmar wojny widziany z drugiej
trzonej w specjalną drabinkę ratowniczą. Nastąpiła strony barykady:
ostatnia faza natarcia: wykurzanie miotaczami pło1 VIII. Po południu początek walk ulicznych
mieni i ogniem broni maszynowej Niemców, zabary- w Warszawie. Jesteśmy odcięci w gmachu telefonów
kadowanych w podziemiach Pasty. Jeszcze przedtym warszawskich.
część ich próbowała przebić się przez polski pierścień
2 VIII. Bronimy się. Jesteśmy jeszcze ciągle odcięci.
– daremnic. Jeden tylko zdołał wyjść cało z pod ognia
3 VIII. Ulrich padł. Poległ SS-Sturmführer i wielu
naszych peemów… do niewoli. Około 13-ej akcja do- innych.
biegła końca. Przystąpiono do oczyszczania terenu,
4 VIII. Nadal odcięci. Nie ma odsieczy z zewnątrz.
które trwało do wieczora. Wyprowadzono z pod ziemi Spodziewamy się dziś lub jutro pomocy. Nie mamy
Pasty okołe 80 jeńców, w tym znakomitą większość żywności. Brak nam wody.
żandarmsko gestapowskich oprawców. W schronach
i zakamarkach tkwiła jak szczury reszta (około 20)
Niemców, czekając na ostateczną – porządkową już
likwidację resztek oporu. Jeńcy niemieccy wychodzą
z wielkiego bunkru, jakim była Pasta, kompletnie załamani moralnie i pełni naiwnego podziwu dla bezmundurowych młodych żołnierzy AK. W czasie ostatniego natarcia na Pastę, Niemcy – nie mogąc jak
przedtym korzystać z telefonu i nadawać szyfrowych
wiadomości – nawiązali własnymi siłami łączność
sygnalizacyjną. Krążącemu samolotowi i kolegom
z ogrodu Saskiego nadawano SOS, wywleszając żółtą
flagę rozpaczliwy znak skrajnego niebezpieczeństwa.
Ta żółta płachta nad Pastą – i brak niemieckiej pomocy okazuje słabość nieprzyjaciela; jego niezdolność
do przełamania naszych linii. Niemcy z Ogrodu, oddaleni ledwie o paręset metrów, nie potrafili dopomóc załodze Pasty. Zdobycie Pasty to nie tylko ulga
w położeniu bojowym Warszawy, nietylko wyzwolenie grupki Polaków, uwięzionych w gmachu, nie tylko
dostanie w ręce gromady zbirów z niemieckiej policji. Ta akcja, której powodzenie opłaciliśmy śmiercią pewnej liczby kolegów (także kobiet), nie była
błyskawiczną, efektowną improwizacją powstańczą.
Była owocem ciężkiego zbiorczego wysiłku mózgów,
serc i rąk dowódców i żołnierzy. Do zwycięstwa przyczynili się konstruktorzy broni – użyto bowiem m.in.
miotaczy ognia własnego pomysłu i wykonania. Przy- Przed PASTą, 1940
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5 VIII. Rudolf zabity. Prócz niego kilku kolegów.
Niedługo będę u kresu sił. Luttewitz padł. Hollweg
ciężko ranny.
6 VIII. W południe ostrzeliwała nas własna artyleria, ale bez strat. Próba wypadu nie udała się: jeden zginął, czterech ciężko rannych, z których jeden
zmarł. Pochowaliśmy dziś o ósmej na dziedzińcu naszych zabitych w liczbie czternastu. Ich ciała już się
rozkładały; zaduch był straszny.
8 VIII. Nasze wojska stoją o 100 metrów od nas,
ale blokada bandytów jest silna.
9 VIII. Z żywnością bardzo skąpo.
11 VIII. Resztki zapasów zabrała nam policja; nawet papierosy. Nasz opór jest beznadziejny.
12 VIII. Jestem bardzo głodny. Dostajemy raz dziennie trochę zupy i sześć papierosów. Policja zabrała
nam wszystko. Nie zostawili mi nawet odrobiny marmolady. Kiedy skończy się ta męka?
13 VIII. Ciężki ogień czołgów na pozycje bandytów.
Pociski często szczerbią mury naszego gmachu, ale
nie ma strat w ludziach. Czołg, który przedarł się ku
nam, przywiózł żywność na pięć dni. Kiedy nastąpi
wyzwolenie?

16 VIII. Straszny głód. W nocy ogarnia nas strach.
Gdy pierwsza gwiazda wschodzi na niebie, myślę
o domu, żonie i o moim chłopcu, który spoczywa
w ziemi niedaleko Szczecina. Może wkrótce i ze mną
będzie to samo...
17 VIII. Polacy usiłują nas wykurzyć ogniem. Wrzucają przez okna butelki z płonącą benzyną. Znów
kilku ludzi popełniło samobójstwo. Straszliwy smród
ciał poległych, które leżą na ulicy.
18 VIII. Jesteśmy zupełnie izolowani od świata zewnętrznego.
19 VIII. O oswobodzeniu nie ma co myśleć. Dokoła
nas Polacy. Kto z nas z kolei pójdzie do masowego
grobu na dziedzińcu?
17 stycznia 1945 roku do opustoszałej stolicy
wkraczali spóźnieni „wyzwoliciele”. Witało ich
wymarłe miasto, pod gruzami spoczywały niezliczone ciała ofiar wymieszane z ciałami oprawców,
jedyna możliwa taka symbioza. Śmierć pozostawia pytania bez odpowiedzi, jest czarną dziurą,
która wsysa, a każda próba jej zrozumienia kończy się bezradnością. Musiały minąć dwa lata,
by dziennikarz „Stolicy”, podpisujący się KAK,
w październiku 1947 odważył się zadać pytanie:
Co stanie się z basztą »PASTY«? Na ulicy Zielnej
postękuje ciężko, mała, sfatygowana starością, lokomotywa i wlecze za sobą kilka wagonik6w gruzu.
W samotnych ruinach wre praca, Ochotnicze Ba
taliony Odbudowy Warszawy, rekrutujące się z całej
Polski, zasilane brygadami młodzieży z Jugosławii,
Czechosłowacji, Bułgarii, Francji i innych państw,
pracowały tu nad poszerzeniem ulicy Marszałkowskiej, która przebiegać będzie Ziel
ną opierając się
o gmach dawnej cerntrali telefonicznej zwanej powszechnia „Pastą”. Usuwane młodymi prężnymi ramionami ruiny, ustępują miejsca nowym obiektom
i założeniom, W tym żywym zgiełku i nawoływaniach rozbrzmiewała nowa nuta odradzania się innego życia. W umarłej ulicy Zielnej, toczy się, pchnięta młodzień
czym rozmachem, praca wydźwigania
z gruzów lepszej przyszłości. A nad tą grupką żywych,
uwijających się u podnóża ludzi stoi gmach „Pasty”,
jeden z twardych bastionów zrywu wolnościowego,
bohaterskich dzieci Warszawy. W ciszy jego gruzów
leżą zwłoki przeszło sześćdziesięciu żołnierzy z „Batalionu Kilińkiego” i „Zgrupowania Batorego”. Są to relikwie narodu, które jeszcze czekają na ekshumację.
– „Trzeba naszych chłopców stąd zabrać, zasłużyli
na to” – skarży się z żalem ob. Jakubowski Tadeusz,
strażnik gmachu i były uczestnik walk o „Pastę”, który oprowadza zwiedzającego ten przybytek. W przeciwnym końcu zburzonej oficyny wydobywa się odór
pogrzebanych pod gruzami ukraińskich rezunów
[w starciu o „Pastę” po stronie niemieckiej. Tymcza-

sem Ministerstwo Poczt i Telegrafów namyśla się co robić z gmachem, wybierając przy tym systematycznie
resztki nierozszabrowanych kabli, ogniw i spalonych
aparatów. Błądzimy po licznych salach. Szereg stropów jest zupełnie dobrze zachowanych. Budynek nadaje się do odbudowy po skasowaniu górnych trzech
pięter. Ale wkrótce może być zapóźno. „Pasta” czeka
swego losu.

< Lek.dent. STANISŁAW DESSAU
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przeprowadził się
na ul. CHMIELNĄ Nr. 24 m. 1 . Tel. 538 -51.
„Kurjer Warszawski” 1933

Największy w dwudziestoleciu. W 1933
Warszawa wzbogaciła się o nowy „drapacz nieba”, budowę fundamentów gmachu rozpoczęto
w pierwszej połowie sierpnia 1931 r. i ukończono
w drugiej połowie listopada tegoż roku. Budowa Plac Napoleona jeszcze bez „drapacza nieba”, pocz. XX w.
ta obejmowała konstrukcję żelbetową o objętości
(jednak nie przesadnie intensywnym) wykorzystaok. 2000 m3 betonu, uzbrojonego 190 ton żelaza.
niu cennego gruntu. Opracowałem pierwotnie proPodstawową część konstrukcji stanowi jednolita
jekt 5-ciopiętrowego gmachu z częścią 6-ciopiętrową
płyta żelbetowa pod wieżą o grubości 1.20 m., żeod Placu Napoleona. Rychło jednak doszedłem do
browana, zagłębiona o 6,2 m. niżej poziomu chodprzeświadczenia, że skłóconego zespołu architektury
nika. Fundamenty pod pozostałą częścią budynku
placu ani opanować się budowlą o normalnej wywykonane są bądź jako ławy. bądź jako oddzielne
sokości nie da, ani nie da się w zespole tym nawet
stopy, częściowo zastosowane są belki kratowe i ra„utrzymać” należycie. W ten sposób powstała konmownice. Powyżej górnego, podziemia, tj. poziomu
cepcja wieżowa, bynajmniej w tym wypadku nie
1.80 m. nad chodnikiem, konstrukcja wykonaną
wywołana dążeniem do wyzyskania gruntu (gdyż
jest jako szkielet stalowy, przy przypasowaniu
wieża raczej zmniejsza nieco rentowność budowli),
którego, poza obciążeniami normalnemi, miano
na uwadze parcie wiatru. W celu przejęcia tegoż,
zastosowano zastrzały przekątne wzdłuż całej wysokości ścian szczytowych wieży, a także usztywnienia poziome w stropach. Poszczególne elementy
konstrukcji wykonane zostały w warsztatach przy
zastosowaniu spawania, łączenie na budowie odbywało się za pomocą nitowania. Montaż szkieletu stalowego trwał około 3 miesięcy i ukończonym
został z wiosną 1932. Latem i jesienią tegoż roku
wykonane było wypełnienie szkieletu cegłą, przy
użyciu przeważnie bloków cegły pustakowej, o wymiarze podwójnej lub poczwórnej cegły, w przerachowaniu na cegłę normalną ok. 1.250.000 sztuk.
Dla ochrony konstrukcji od rdzy i ognia, a zarazem
zmniejszenia jej akustyczności, otulono, względnie
wypełniono ją cementem oraz obmurowano cegłą
trocinową. Grubość murów zewnętrznych – zasadniczo f/2 cegły pustakowej, w kondygnacjach dolnych większa – dla otulenia konstrukcji.
Zadaniem moim było zaprojektowanie budowli użytkowej o wyrazie reprezentacyjnym, pisał
w 1931 Marcin Weinfeld, twórca projektu („Architektura i budownictwo”), przy odpowiednim

Bombardowanie PASTy, 1944
Szkielet konstrukcyjny budynku, 1932
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lecz przedewszystkim względami architektonicznemi i urbanistycznemi. Chaotyczna architektura
Placu Napoleona otrzymać ma dominantę, akcent,
tłumiący dysharmonję brył sąsiednich budynków.
Ciąg ulic Brackiej i Szpitalnej, mający tak wydatne znaczenie w komunikacji miasta, posiadać
będzie, dzięki ukośnemu położeniu w stosunku do
ściany północno-wschodniej Placu Napoleona, „point de vue” w postaci wieży, której obydwa boki pod
rozmaitymi kątami równocześnie będą widzialne,
której sylweta niewątpliwie zrośnie się w sposób organiczny z „pejzażem” miasta. Elewacja od Placu
Napoleona traktowana jest osiowo, co na pierwsze
wejrzenie wydać się może, wobec narożnego położenia placu, rozwiązaniem nie najwłaściwszem.
Analiza tego zagadnienia wymagałaby osobnego
studjum. Tu pokrótce zaznaczę, że w miarę głębszego wniknięcia w sytuację przekonałem się, iż

Budowa gmachu angielskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential,1932, po prawej stronie widoczny gmach PASTy.

Poświęcenie gmachu Towarzystwa Ubezpieczeń „Prudential”, Warszawa, czerwiec 1934
M.in.: (1) biskup Edward von Ropp, (2) premier Leon Kozłowski, (3) wiceminister Adam Koc, (4) wiceprezes Georg Barstow,
(5) dyrektor E. H. Lever, (6) prezes Henryk Gruber, (7) Szymon Landau, (8) prezes Piotr Drzewiecki, (9) dyrektor Marian Szydłowski

stosunkowa wąskość frontu przy znacznej wysokości budynku (mniej więcej w stosunku 1 : 2) nie
pozwala na niesymetryczne a zadawalające rozgrupowanie brył w kierunku poziomym. Z tego również powodu nie byłoby właściwem rozwiązanie,
które przewiduje wycięcie narożnika i otwarcie
wieży z dwuch stron (inspirowane przez Tow. Urbanistów Polskich). Wymiary placu budowy i wysokość budynku nakazują traktowanie tegoż jako
jednolitego monumentu o zdecydowanym wyrazie
pionu, o jasnej i możliwie najprostszej (a więc symetrycznej) sylwecie.
Przeznaczenie gmachu. Przyziemie gmachu przeznaczone jest całkowicie na biura Tow. „Przezorność”, które nadto zajmuje pod archiwum, jadalnie
personelu i pomieszczenia gospodarcze część górnego podziemia. Pięć dalszych kondygnacyj wzwyż
zawiera wyłącznie lokale biurowe, w tem drugie
piętro podzielone jest na małe lokale. Piętro szóste (lice na 3-m cofnięciu od ul. Świętokrzyskiej),
nadbudowane później, mieści małe mieszkania
bez kuchen. Każde piętro wieży zajęte jest pod jedno komfortowe mieszkanie, posiadające dwie klatki schodowe i dwa dźwigi. Pod całym gmachem
znajduje się drugie wysokie podziemie (ewentualny
teatr lub kino kameralne), dotąd niewykorzystane
w całości. Część tego podziemia mieści obszerną
kotłownię, składy koksu (z wsypem od ulicy), maszynownię ogrzewania centralnego, pomieszczenia
dla pomp, dla mechanicznej wentylacji transformatornie, piwnice lokatorów i inne pomieszczenia gospodarcze (Marcin Weinfeld „Achitektura
i budownictwo”, 1934). Sam Weinfeld był krytykowany za swój projekt – głównie zarzucano
mu powielanie „wzorców amerykańskich”, atakowali go sceptycy z endeckich środowisk, nie
była to krytyka konstruktywna, miała bowiem
podłoże antysemickie. Stefan Korboński (19011981), działacz ruchu ludowego, współzałożyciel Polskiego Państwa Podziemnego, kierownik
Walki Cywilnej ZWZ-AK i szef Oporu Społecznego w Kierownictwie Walki Podziemnej, a od
marca 1945 – Delegat Rządu na Kraj, przed
wojną był znanym adwokatem. Wraz z wspólnikiem, ciotecznym bratem, Zygmuntem Gralińskim, prowadzili firmę radcowską, której klientami m.in. były polskie filie Overseas Bank,
towarzystwo ubezpieczeń Prudential Insurance
Company, Elektrownia Okręgu Warszawskiego
w Pruszkowie, Bank Handlowy w Warszawie
czy Colgate Palmolive. Ich kancelaria mieściła
się w Alei Róż 10. Na samym początku radcostwa – Korboński wspominał w Polonia Restituta: wspomnienia z dwudziestolecia niepodległości

– spadła na nas ciężka praca związana z budową
gmachu Prudentialu na Placu Napoleona. Zarząd
główny Prudentialu w Londynie, zadowolony z rozwoju interesów w Polsce, postanowił wybudować
na swoją siedzibę pierwszy w Warszawie i Polsce
drapacz chmur. Konstrukcję stalową zaprojektował profesor Politechniki [Stefan] Bryła i pierwszą
pracą, jaka spadła na mnie, cywilistę, w naszej
spółce adwokackiej, gdyż Zygmunt był karnikiem,
było przygotowanie kontraktów na budowę fundamentów i konstrukcji stalowej, po których przyszedł
tuzin innych. Toteż, gdy gmach po budowie trwającej
parę lat był gotów, mogłem z dumą stwierdzić, że
miałem w niej swój udział. Uroczystość poświęcenia
gmachu nie była pozbawiona momentów wesołych,
typowo warszawskich. Przybyła delegacja zarządu
Prudentialu z Londynu, która wystąpiła w nieposzlakowanych strojach wizytowych – jaskółkach,
obskakiwana przez Szymona Landaua. Zjawił się
w kompelcie cały rząd z premierem Leonem Kozłowskim na czele, tłum senatorów i posłów, prezydent
miasta Zygmunt Słomiński, słowem każdy, kto się
w stolicy liczył. Biskup, o ile mnie pamięć nie myli
Władysław Bandurski, odmówił stosowną modlitwę,
pokropił święconą wodą ściany, podłogi i zebranych dostojników, po czym wygłosił przemówienie,
z którego został w mej pamięci fragment, w jakim
stwierdził prostodusznie, że na architekturze się nie
zna, więc nie może zaświadczyć, że jest piękny, ale
poniewż jest pierwszy drapacz wybudowany w Polsce, zatem uważa go za znamię postępu i dowó∂,
że Polska kroczy naprzód. Po nim przemawiali inni,
w tym jakiś Anglik, wreszcie z uczuciem ulgi cały,
nagle ożywiony tłum, prowadzony przez dyrekcję ruszył żwawo do sąsiedniej sali na przyjęcie, o którym
z góry wiedziano, że będzie tak wystawne, jakiego
Warszawa dotychczas nie widziała. Zarząd sypnął
pieniędzmi i zamówił w restauracji Hotelu Europejskiego najlepsze rzeczy, w tym parę kilo kawioru,
bez liku homarów sprowadzonych z Francji i morze
najdroższego szampana. W sali czekała wszystkich
przykra niespodzianka. Zamiast smakołyków, o jakich wieść krążyła po Warszawie już od paru dni,
stały nakryte białymi obrusami stoły, ale puste jak
Sahara, gdyż nawet nie było na nich talerzy, noży
i widelców. Po chwili kosternacji, dyrekcja rzuciła
się do telefonów i po paru minutach nerwowego napięcia jeden z dyrektorów, czerwony na twarzy jak
piwonia, wspiął się na krzesło i drżącym ze zdenerwowania głosem zaapelował do zebranych o cierpliwość, gdyż z powodów niezależnych od dyrekcji
nastąpiło pewne opóźnienie w dostawie, ale wszystko
jest już w drodze i za chwilę przybędzie. Nie za chwilę, ale za pół godziny wpadło na salę kilkudziesię-

ciu kelnerów w nieposzlakownych białych kurtkach,
dźwigając kosze za koszami i ustawiając wszystko
na stołach na oczach dostojnego towarzystwa, które
zgłodniałe pozbyło się należnej rezerwy i wręcz rzuciło się na jadło i napoje, rozchwytując przede wszystkim niezliczone ilości szampana. Wkrótce rozległo
się wesołe strzelanie korków i rozpoczęła się uczta,
która trwała parę godzin wśród głośnego śmiechu,
gdy z ust do ust zaczęła krążyć wieść, co było powodem „niezależnych od dyrekcji”, który opóźnił ucztę
o jakąś godzinę. Okazało się, że Komenda Policji na
miasto Warszawę, dowiedziawszy się, że w gmachu
Prudentialu znajdzie się cały rząd w komplecie,
w trosce o jego bezpieczeństwo nakazała zamknąć
wszystkie ulice prowadzące do Prudentialu dla ruchu kołowego. Toteż, gdy ciężarówki z Hotelu Europejskiego załadowane produktami jego znakomitej

W „Prudentialu”,1936

Jedna z sal biurowych,1936
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kuchni i piwnicy dojeżdżały do Placu Napoleona,
zatrzymało je skinienie gumowej pałki policjanta
i głośny rozkaz: „Ulica zamknięta! Zawracajcie!” Nie
pomogły tłumaczenia szoferów, że na zawartość ciężarówek czekają goście w Prudentialu, a wśród nich
zgłodniały rząd. Policjant nie dał się nabrać: „Nie
bądźcie takie cwaniaki! Właśnie z powodu rządu
w Prudentialu nakazano zamknąć dostęp do Placu
Napoleona. Jedźcie, gdzie chcecie, a teraz zawracać!”
[…] Wreszcie do policjanta dopadł biegiem komisarz
i uruchomił zamrożoną kolumnę ciężarówek.
W latach trzydziestych Prudential był symbolem nowoczesności stolicy. Lusksusowe apartamenty, biura, a od 1938 mieściło się tu telewizyjne studio doświadczalne, zorganizowane przez
firmę Philips, której programy dostępne były tylko nielicznym. Wybuch wojny nie zmienił charakteru budynku – nadal był jednym z najbardziej eksluzywnych gmachów Warszawy. To tutaj
na początku wojny w październiku i listopadzie

„Prudential”, fot. Henryk Poddębski, 1935

1939 r. miejscem spotkań polskiego podziemia stała się kawiarenka w budynku „Prudentialu” prowadzona przez aktorki. Jan Ernst (1909-1993) geograf
i artysta muzyk występujący pod pseudonimem
artystycznym Eryan, założyciel zespołu wokalnego, popularnej czwórki rewelersów – Chóru
Eryana, w książce Dwie linie życia wspominał:
Gdy zaświtała mi myśl grania w kawiarni, było ich
wówczas niewiele. Jedna z nich mieściła się w warszawskim drapaczu, „Prudentialu”, na placu Napoleona [kawiarnia „Sztuka” – red.]. Finansował jej
urządzenie inżynier Cieślikowski ze Lwowa, a kierownikiem administracyjnym i artystycznym był aktor Tadeusz Kański. Znałem go ze Lwowa, głównie
z „Atlasa”. Był przystojny, o demonicznym wyglądzie
i chociaż z pewną aktorską manierą, przyjacielski
i serdeczny. Kelnerkami były tam bardzo dobre aktorki i, jak się okazało, sympatyczne w codziennym
życiu: Ewa Bonacka, żona Teofila Trzcińskiego, Jadwiga Zaklicka, żona Kańskiego, Janina Niczewska
i wiele wiele innych. W szatni „urzędowali” Stanisław Jaworski i Kazimierz Wilamowski. Stałymi goścmi byli Teofil Trzciński i obrońca w procesie słynej
Rity Gorgonowej, adwokat Etinger. (Na marginesie
dodam, że imię córki Gorgonowej urodzonej w więzieniu, Ewy, powstało z pierwszych liter nazwisk
trzech jej obrońców: Etinger, Woźniakowski, Axer).
Zgłosiłem się do Tadzia w połowie grudnia 1939
i zaproponowałem mu swoje pianistyczne usługi.
Na razie miejsce było zajęte, grał tam bowiem swoje
piękne pastorałki sam Leon Schiller [Schiller mieszkał w „Prudentialu”, sprowadził się tutaj w lipcu
1939 – red.]. Jednakże ograniczony właściwie do
pastorałek repertuar Schillera skłaniał Kańskiego
do zmiany pianisty, a możliwości moje w tym zakresie były mu dobrze znane. Zaproponował mi rozpoczęcie pracy w dniu 1 stycznia 1940 w godzinach
od 5-tej po południu do 7-mej wieczorem z wynagrodzeniem 25 złotych dziennie.
„Prudential” był także świadkiem zamachu na
zastrzelonego 1 lutego 1944 doktora Albrechta
Eitnera. Eitner miał biuro na trzecim piętrze gmachu. Zamachu dokonali Tadeusz Sobczyński „Basza” i Aleksander Ziółkowski „Ali” (Ziółkowski był
dezerterem z Wermachtu, przeszkolonym przez
Niemców w oddziałach spadochronowych). Eitner zastrzelony został we własnym gabinecie. Raport „Andrzeja” (Kedyw) w sprawie Albrechta Eitnera
z 1 lutego 1944 roku. Ożeniony 9 III 1931 z Liselotte
Frey, rozwiedziony 16 VII 1943. Obecną jego sympatią była niejaka Szeremetówna, córka pełnomocnika
Komisarycznego Zarządu Zabezpieczonych Nieruchomości. Miał 2 dzieci. Wykształcenie prawnicze,
zawód-adwokat i notariusz. Przed 1939 był radcą

Przebieg zatknięcia polskiej flagi
na zdobytym „Prudentialu”
„Biuletyn Informacyjny” z 3 sierpnia 1944 r.
Podchorąży „Garbaty” w drapaczu chmur
Plac Napoleona: poczta, drapacz chmur. Już
o godz. 16-tej dnia 1 sierpnia Niemcy obstawiają
plac, Świętokrzyską i część Mazowieckiej. O godz.
16.15 padają pierwsze strzały w stronę przechodniów. Natychmiast odpowiadają im ze wszystkich
bram nasze karabiny maszynowe. Zaczęło się. Do
broni! Wszyscy do broni! Strzały! Huk padających
granatów. Brzęk lecących szyb. Komenda, od pięciu lat niesłyszana polska komenda na ulicach
Warszawy. Od Świętokrzyskiej w stronę drapacza
wypada pchor. „Garbaty" (Jerzy Frymus). Z rogu
Mazowieckiej bije w jego stronę seria za serią. Dobiegnie? Tak! Dwóch cywilów uchyla przed nim po-

konsulatu polskiego we Wrocławiu i jako taki miał
daleko idący wgląd w polskie sprawy, wykorzystując
go dla niemieckiego kontrwywiadu. Wykształcenie
prawnicze, zawód-adwokat i notariusz. Przed 1939
był radcą konsulatu polskiego we Wrocławiu i jako
taki miał daleko idący wgląd w polskie sprawy,
wykorzystując go dla niemieckiego kontrwywiadu.
Mieszkał wtedy we Wrocławiu, Agathstrasse 11, następnie Schwiednitzerstrasse 27. W czasie kampanii
polsko-niemieckiej służył w wojsku niemieckim, w lotnictwie, biorąc udział w bombardowaniu Warszawy.
Następnie zamieszkał na stałe w Warszawie w al. na
Skarpie 65 m. 28. Jako Generaltreuhänder für die
Verwaltung des Warschauer jüdischen Grundbesitzes
(był komisarycznym zarządcą nieruchomości zabranych Żydom) a następnie Generaltreuhänder der
Sichergestellten Grudnstücke in Warschau doszedł
w czasie okupacji do wielkiego majątku. W samym
tylko roku 1942 zgłosił do opodatkowania sumę
500.000 zł. jako swój roczny dochód, jednocześnie
był, jak ustalił wywiad AK, współpracownikiem
niemieckiego wywiadu wojskowego (Abwehry).
Wkrótce wybuchnie powstanie, konspirację
zastąpi jawna walka z wrogiem, „Prudential” zaś
jako jeden z pierwszych weźmie udział w powstańczych walkach.

Na placu Napoleona,1939,
Antoni Słonimski w swoich słynnych Kronikach tygodniowych 16 lipca 1933 zanotował: Był u mnie młody chłopiec z Pińska. Mówił śpiewnie, przeciągając. Cała jego powierzchowność doskonale harmonizowała
z tym śpiewnym akcentem. Bez marynarki, w białej, czystej koszuli, w płóciennych pantoflach przypominał
studenta rosyjskiego, takiego typowego młodzieńca, który „na daczy” w dawnej Rosji prowadził długie teoretyczne dyskusje z panienkami. Ukryte za okularami niebieskie oczy patrzyły na mnie ciekawie i ufnie. […]
Wyszliśmy razem na miasto. Rozstaliśmy się na placu Napoleona. Widzę jeszcze, jak ten prowincjał staje
przed gmachem poczty. O jakiej karierze marzy, stojąc na placu Napoleona? Patrzy na wielki drapacz nieba,
na osiemnaście pięter żelazobetonu, na ten wykrzyknik energii i siły, a potem – na model bomby stalowej
wagi stu ton, wmurowany w chodnik ulicy. Jest to wiele znaczące zestawienie. Popatrzcie na ten dom i na tę
bombę. Ta bomba służy do zburzenia tego domu – jakże prorocze okazały się słowa poety.
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Róg Nowego Światu i Świętokrzyskiej, październik 1939, fot. Mieczysław Bil-Bilażewski

spiesznie drzwi. Jest już w gmachu. Czy są Niemcy?
Podobno na piątym piętrze jest ich pięciu. „Garbaty” karze iść cywilom i zawiadomić, że cały gmach
opanowany jest przez powstańców. Sam idzie na
piąte piętro. Ale Niemców w mieszkaniu już nie
ma. Podchorąży pędzi wyżej, wybija matową szybę
i bierze na cel niemiecki posterunek na Mazowieckiej. Jeden z Niemców pada w bramie przed Mazowiecką nr 2. trzech ostrzeliwuje się spoza gruzów.
Jeszcze chwila. Nareszcie posterunek niemiecki jest
zlikwidowany. Ostatni żołnierz ranny – wycofuje się, pełznąc na brzuchu. Garbaty odwraca się
i wybija kolbą szybę okna z widokiem na pocztę.
Na dachu i w oknach pełno zbrojnych Niemców.
Za schronem, na skwerze, stanowiska niemieckich
karabinów maszynowych. Garbaty strzela bez
wytchnienia, bez przerwy. Po chwili karabiny pozostają bez obsługi. Żołnierze niemieccy walą się
ciężko na ziemię. Ale na dachu poczty wciąż pełno Niemców. W stronę drapacza idą celne i gęste
strzały. Lecą z brzękiem szyby. Garbaty porzuca
swoje stanowisko i pędzi na dwunaste piętro. Ale
Niemców w mieszkaniu naszych. W stronę dachu
Poczty idzie seria za serią. Niestety, stanowisko zostaje natychmiast przez Niemców wykryte. Trzeba
przedostać się wyżej. Z okien trzynastego piętra
żołnierze AK prażą w stronę poczty. Przepłoszeni
Niemcy wycofują się wreszcie z dachu. Już ich nie
ma. Wystraszone gołębie krążące nad placem opa-

dają pośpiesznie na pustym gmachem poczty. Ale
„Garbaty” nie ma już sił. Osłabł. Plutonowy Piotr
odbiera z jego rąk karabin i ostrzeliwuje pocztowy gmach. Niemcy odstąpują od okien. Piekielna
muzyka cichnie na chwilę. Garbaty odbiera swój
karabin i znów przez długi czas strzela sam. Jednakże z dołu przychodzi rozkaz: wracać! Garbaty
obrzuca ostatnim spojrzeniem pusty już obecnie
plac. Tak. I on, i reszta żołnierzy AK wykonała
rozkaz. Drapacz chmur został zdobyty.
Dzień wcześniej Garbaty był również bohaterem „Biuletynu”: Na podkreślenie zasługują rów
nież niektóre indywidualne wyróż
nienia,
jak na przykład rekord strze
lecki podchorążego
Garbatego, który w ciągu krótkiego czasu strzelając z okien drapacza chmur Pl. Napoleona położył trupem 11 Niemców.
Pierwsza jesień po drugiej wojnie. Któregoś z wczesnych dni sierpnia byłem na placu Wareckim, pisał
Jerzy Waldorff w roku 1946 („Tygodnik Powszechny”). […] Na wprost siebie widzę gmach towarzystwa
ubezpieczeń „Prudential”, a właściwie tylko jego żelazobetonowy szkielet, który oparł się koncentrycznemu
natarciu pocisków. Jest lekko przechylony w prawo,
poryty skośnymi torami bomb, sczerniały jak osmalony kikut trupi, wysterkający z ziemi ku niebu. Nad
jego lewym portalem fragment wypukłorzeźby: nagi
kowal, ręka z młotem wzniesiona ponad głowę, kujący sierp. Kowal jest parokrotnie zabity. Został tra-

Lecimy nad miastem. Nie poznaję ani kierunku, ani ulic. Wszystko jest za mgłą piekących za okularami lotniczymi łez. Koła, koła, wiry. Drapacz nieba na placu Napoleona? Podnosi ku nam, jakby w rozpaczy, załamane ręce.
To poskręcane szyny żelaznych konstrukcji. (Janina Broniewska W Warszawie 18 stycznia 1945 roku), 1946

fiony odłamkami w udo, w okolicę nerek, w piersi
i tył głowy. Na rogu gmachu widnieje świeży napis:
„Apteka, ul. Sienkiewicza 4”. Dla kogo?!... Chyba dla
tego kowala, żeby – skoro już musi dalej kuć swój
sierp – opatrzył przynajmniej rany. Po drugiej stronie,
u wylotu Szpitalnej, stoją ogromne, czarne maszyny,
sprowadzone tu snadź w jakichś celach odbudowy.
Nikt jednak przy nich nie pracuje. Stoją nieruchome
i ciche, wtopione w martwotę miejsca. Robią wrażenie, jak gdyby przydygowały się tu pełne praktycznych
zamierzeń, lecz u progów placu nie zdołały oprzeć
się dookolnemu naporowi śmierci i zapadły w letargiczne uśpienie. […] Zniszczenie placu Wareckiego
uczyniło go dwa razy większym, niż był przedtem.
Ściany poczty, lombardu, domów od strony Wareckiej
i Mazowieckiej cofnęły się, a wrażenie obszaru potęguje brak na nim drzew, które zostały wykarczowane
przez pociski. Mówiąc o placu, świadomie mówię:
plac Warecki, a nie – plac Napoleona. Dziś, kiedy
został tylko ruiną i wspomnieniem, krótki okres jego
napoleońskiej nazwy osuwa się w niepamięć wobec
wagi tamtego, kiedy zwał się Wareckim. Placem Wareckim, a nie Napoleona, chodziła Konopnicka na
jour fixe’y do pani Hortensji Lewental, gdzie Sienkie-

wicz grał w wista, Deotyma improwizowała, a młodzież literacka nudziła się śmiertelnie. Chyłkiem pod
ścianami Wareckiego placu przemykał jak najrzadziej Prus, udręczony jego wielkością w okresie, gdy
chorował na agorafobię – chorobę przestrzeni. Od
Szpitalnej poprzez plac Warecki do Świętokrzyskiej
jeździła powozem Izabela Łęcka, skoro – poczyniwszy zakupy u Wedla – chciała załatwić jeszcze kilka
praktycznych sprawunków w sklepie Wokulskiego,
na Krakowskim Przedmieściu; i placem Wareckim
podążał z miasta do swego mieszkania w Pałacu
Błękitnym Żeromski. Ulice i place zasługują sobie
latami na nazwy, które noszą. Pozbawianie ich tych
dawnych nazw na cześć jakichś nowszych wielkich
ludzi czy wydarzeń jest objawem lenistwa i chęci wykręcenia się sianem z obowiązków wdzięczności. Nie
sztuką jest nazwać fragment miasta imieniem męża,
który z epoką powstania tego fragmentu i jego historią niewiele miał wspólnego. Sztuką i rzetelnym dowodem uznania byłoby wybudowanie na cześć bohatera nowej ulicy, która by swym stylem odpowiadała
stylowi ukształtowanych przez niego czasów. […]
Ruiny od strony Świętokrzyskiej, pochodzące z trzydziestego dziewiątego roku, są spatynowane czasem

cie budynek zmieniał się zgodnie z nowymi socrealistycznymi wytycznymi. Konstrukcja żelazna
tego olbrzymiego gmachu okazała się bardzo mocna i przetrwała najsroższe bombardowania. To też
od
budowa części wysokościowej oparła się nie
mal
w całości na tej konstrukcji. Natomiast przezaczenie
budynku, który przed wojną był biurowcem angielskiego towarzystwa ubezpieczeń, pompującego zagranicę pieniądze z Polski, a częściowo mieścił luksusowe garsoniery dla zamożnych nierobów, a który
obecnie stanie się wielkim hotelem – wymagało odmiennego rozwiązania wnętrza. Hotelu tej wielkości nie mieliśmy nigdy w Warszawie ani w Polsce;
nie wiele takich hoteli znajdzie się w Europie. Hotel Miejski obliczony jest na 400 miejsc sypialnych
w 275 pokojach („Stolica”, 1953).
Marcin Weinfeld dokonuje znacznych korekt.
Aby „podnieść plastykę budynku, uwypuklić sylwetkę wieży i podkreślić jej charakter” decyduje się na
zniekształcenie własnego dzieła. Boczne, tak ważne
w pierwotnej kompozycji partie budynku zostają cofnięte względem linii elewacji, a całość poprzedzona
kolumnowym podcieniem i „wzbogacona” o rzeźbiarski detal. Dla zrównoważenia pionowych akcentów
zostaje znacznie wydłużona pozioma partia budowli
od strony Świętokrzyskiej.1
Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym
do Warszawy przybywa włoski dziennikarz Alceo Valcini i od razu zakochuje się w kraju nad
Wisłą. Sporo czasu spędza w „Adrii” na Placu
Trzech Krzyży, gdzie zaprzyjaźnia się z warszawską
bohemą. Kilka lat później zjawia się ponownie,
ale już w okupowanej stolicy, jako korespondent
mediolańskiej „Corriere della Serra”. „Adria” jest
lokalem Nür für Deutche i nasz włoski żurnalista
jako niemiecki sojusznik może spędzać czas przy
„małej czarnej” w towarzystwie niemieckich oficerów. Wieczorem 22 maja 1943 Valcini zachodzi
do lokalu i znajduje stolik w pobliżu drzwi wejściowych. Nie wiem, czy nie był to życzliwy uśmiech
przeznaczenia, wspomina dziennikarz, w czasie,
gdy piruety tancerki przyciągały uwagę publiczności, w środku Sali, gdzie dawano program usłyszałem
strzał – najpierw jeden, potem drugi, trzeci, czwarty,
piąty… O parę kroków ode mnie, po prawej stronie
zrobił się zgiełk. Przewracano stoły, krzesła, stołki, butelki, wycie i krzyki. Po kilku minutach grupa żołnierzy poruszonych do ostatnich granic utorowała sobie
przejście wśród tłumu krzycząc: «Zamach» i trzymając rewolwery w ręku. Wysoki młodzieniec z twarzą
zbroczoną krwią padł na ziemię, gdy rzucono w niego kilkoma krzesłami. Był to polski zamachowiec,
patriota. Zabił on w ciągu paru sekund dwóch oficerów i dwóch żołnierzy, strzelając zza marmurowej
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„Prudential”, fot. Stefan Rasallski, 1946

i mają już pewną ruinną monumentalność. Straciły ślady związku z człowiekiem. Surowe, zimne,
w nieuchwytny sposób odległe od współczesności,
przypominałyby do złudzenia fragmenty ruin z zaplecza Forum Romanum, gdyby nie to, że na samym rogu Mazowieckiej i Świętokrzyskiej widnieje
wśród nich żelazna klatka dźwigu. Jest dobrze zachowana i jeśli u swego podnóża ma równie dobrze
zakonserwowaną windę, mógłby ktoś siąść do jej
pudła, aby unieść się w górę. Nie byłaby to bezpieczna jazda. Wobec braku pięter winda nie zatrzymałaby się i – przeskoczywszy wylot swej klatki – unosiłaby się dalej jak balon, żeby stanąć aż
na parterze nieba. […] Nad Warszawą poczyna się
zmierzchać. Kowal znad bramy Prudentialu i dwa
lwy naprzeciwko poczty ukryte są już w cieniu.
Promienie opadającego słońca barwią tylko gruzy
od Świętokrzyskiej i Szpitalnej łagodnym, ciepłym
kolorem zupy pomidorowej z dobrych czasów, gdy
była zaprawiana śmietaną, a pod jej tłustą powierzchnią czekała na łyżkę biała niespodzianka
ryżu. Opodal mnie, po drugiej stronie przecinającej plac w poprzek jezdni asfaltowej, rozdziawia
się piętrowej głębokości lej, wypełniony do połowy
wodą. Tuż nad jej powierzchnią, okrytą zielonym
kożuchem rozkładu, widać na zboczu leja wejście
do przeciwlotniczego schronu. Częściowo jest zasypane, ściany ma poszczerbionei wygląda bardzo
romantycznie, jak wchód do podziemnych ganków, co snują się w legendach pod miasteczkami,

tworząc sekretne przejścia z ruin zamku do domu
astrologa, którego odwiedzał książę. Woda w leju
zaczyna u krawędzi falować malutkimi kółkami,
poruszana od głębi. Coraz bardziej śmiertelna cisza placu, nie mącona już nawet wróblim świergotem, zaczyna pulsować rytmicznym pojękiwaniem,
cichym i trudnym do umiejscowienia. Wydaje się,
że to jęczą i łkają dookoła cegły pogruchotanych
murów.
Na placu Wareckim, najruchliwszym ongiś placu półtoramilionowego miasta, zaczynają kumkać
żaby.
Po wojnie „Prudential” na podstawie dekretu Bieruta zostanie upaństwowiony. Przez kilka lat straszy warszawiaków swoimi wypalonymi oczami, aż
wreszcie w 1950 zapada decyzja o jego odbudowie. Zmienia się też jego przeznaczenie – przedwojenny apartamentowiec miał się stać hotelem.
Sprawa kształtowania przestrzennego Warszawy,
a zwłaszcza jej ośrodka społeczno-ideologicznego – to
doniosłe zagadnienie polityczne, a nie architektoniczne. Architektura jest jedynie środkiem, narzędziem
realizacji decyzji politycznych w tych sprawach –
pisał Józef Sigalin, szef Biura Odbudowy Stolicy.
Przebudowa „Prudentialu” przypadła Marcinowi
Weinfeldowi (wojnę udało mu się „przeżyć” w Dachau, a od 1946 pełnił funkcję naczelnika wydziału w Ministerstwie Odbudowy, a następnie
głównego architekta w Komitecie Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury) – w nowym projek-
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Waldemar Baraniewski „Ideologia w architekturze Warszawy okresu realizmu socjalistycznego”, Rocznik Historii Sztuki 1996

kolumny w kierunku centralnie ustawionego stołu,
przy którym zazwyczaj zajmowały miejsca osobistości niemieckie (Golgota Warszawy tłum. Stanisław
Widłak). Owym zamachowcem jest młodziutki
żołnierz AK, Jan Kryst, który w samobójczej akcji
zabija kapitana oraz dwóch poruczników gestapo.
W grudniu 1945 Valcini kolejny raz odwiedza
Warszawę. Do stolicy dociera po długiej podróży pociągiem. Pociąg zatrzymał się na Towarowej;
przesadą byłoby nazywać dworcem to skupisko metalowych daszków opartych na drewnianych rusztowaniach, przy których na słupie widniała tabliczka
z napisem: Warszawa. Opodal stał barak służący
jako bar i restauracja, z którego leniwie wychodzili
dorożkarze z czerwonymi nosami, silnie zalatujący
alkoholem tragarze w ogromnych wysokich buciorach,
żołnierze z przewieszonymi przez pierś pistoletami
maszynowymi, uzbrojeni cywile z biało-czerwonymi
opaskami na rękawach. Zanim pojawił się księżyc,
w ciemności z trudem można było dostrzec nieliczne
światła przebijające poprzez lodowaty całun, który
spowijał to, co pozostało z Warszawy. Musi minąć
trochę czasu zanim Valcini przyzwyczai się do „nowej” Warszawy. Wreszcie zdecyduje się na spacer
po zrujnowanym mieście. Otoczony pustymi miejscami po domach i osobach, czasem przemierzałem
Warszawę i ulubione ulice, bardziej mając zamiar
zrekonstruować wspomnienia, odtworzyć twarze osób
znanych i kochanych, niż interesować się nowym życiem miasta. Zmarli leżą na podwórzu tego, co było
kiedyś twoim domem, pod gruzami, i nikt ich stąd nie
weźmie, są najwyższą ceną tej ofiary, która, miejmy
nadzieję, nie dokonała się na próżno. „Na tym polega
urok miasta, które źle żyje, ale pięknie umiera”, jak
pisał o Warszawie w 1948 roku Jan Dobraczyński.
[…] W takich pielgrzymkach towarzyszyła mi często
młoda studentka jako cenna przewodniczka, odszukująca domy i ulice, które nawet mnie trudno byłoby
odnaleźć. […] Moja towarzyszka była ładna, uśmiechnięta, tryskała zdrowiem, ruiny nie psuły jej humoru.
Patrząc na zniszczenia żartowała ze mną. Raz tylko
posmutniała, kiedy znaleźliśmy się na placu Napoleona, potem przechrzczonym na plac Powstańców.
– Widzisz – powiedziała – w głębi tkwi jeszcze
część barykady. Tam zginął mój brat. Był przystojny
i odważny. – Kilka minut szliśmy w milczeniu, potem
rzekła, ujmując mnie pod ramię: – Teraz mi zimno,
chodźmy do baru, kieliszek wódki dobrze nam zrobi.
Wiesz, myślę, że na największym placu Warszawy
powinni zbudować monumentalną butelkę wódki.
W czasie okupacji pomogła nam przetrwać i przezwyciężać momenty lęku… (Bal w hotelu Polonia,
tłum. Anna Dutka)
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< Praca w niedziele
Kontrola stosowania się do przepisów o wypoczynku niedzielnym odbywa się systematycznie w różnych dzielnicach. Jak się
okazuje, wykroczenia są nader częste. Na krańcach miasta prawie
wszystkie sklepy posiadają połączenia z mieszkaniami, wobec
ozego dostęp do sklepu jest łatwy. Handel odbywa się przy zamkniętych okiennicach. W sklepach spożywczych, nie posiadających połączenia z mieszkaniem, drzwi wejściowe są przymykane.
Policja sporządza protokuły.
< Kary za handel w niedzielę
Starostwo północno-warszawskie ukarało grzywną w wysokości
50 zł. z zamianą na 3 dni aresztu właścicieli sklepów: Lejbę Markiewicza, Icka Murlanda, Pinkusa Zylberga, Szyję Szafira i Symfę
Hendlina za prowadzenie handlu w niedzielę.
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„Kurjer Warszawski” 1933

Rok 1933 jest nie tylko czasem budowy warszawskiego „drapacza nieba”, jest także niestety
początkiem końca starej Europy. W Niemczech
NSDAP wygrywa wybory, zaostrzają się przepisy,
które preferują „rasę panów”. W Warszawie, choć
jeszcze roztańczonej, atmosfera również gęstnieje. Faszyzujące ugrupowania ze skrajnie narodowymi poglądami nie były jedynymi społecznymi siłami, które ogarnęło szaleństwo czystości
rasowej. Wspierane przez większą część kleru zyskiwały poklask tłumu. Ksiądz Marjan Wiśniewski ze Zgromadzenia Księży Marianów, którego
miłość do Kościoła pchała na misje – pomimo
że nie był pierwszej młodości i tęgiego zdrowia, to
pragnął szerzyć Królestwo Chrystusowe w Afryce
i Brazylii, był wydawcą i autorem miesięcznika
młodych katolików „Pro Christo” (redakcja mieściła się na Wileńskiej 63 na Pradze), jego miłosierdzie nie obejmowało jednak Żydów i na łamach tegoż miesięcznika Żydzi i komuniści stali
się wrogami numer jeden. Jeżeli wolno każdemu
strzelać do złodzieja, który wyciąga rękę po jego dobytek, jeżeli wolno użyć miecza lub strzelby w obronie własnego życia, jeżeli wolno zabić w obronie
własnej czci i honoru, to wolno całemu narodowi
bronić swego ducha i tradycji, używając do tego
środków, jakie sami swem niecnym postępowaniem
i arogancją nam narzucicie – pisał o Żydach szerzący Królestwo Chrystusowe ksiądz Wiśniewski.
Polska jest największym rojowiskiem żydów, jest rezerwuarem sił żydowskich, tych najciemniejszych
najbardziej fanatycznych, zarazem najbardziej zespolonych, zwartych w sobie, jest to gniazdo chasydów, matecznik, z którego wywodzą się wszyscy dalsi o szerokim zakroju działacze zarówno teoretycy
jak i praktycy nowoczesnego ustroju, „ich ustroju”
– z kolei zauważył felietonista „Pro Christo” Leon
Czerniewski w 1932 i dalej postulował – Polska
musi rozwiązać sprawę żydowską, sprawę wiekowe-

Tragarze, koniec lat 30. XX w.
Tragarzom wyznaczono miejsca postoju, pozatym zaopatrzono każdego tragarza w numer i legitymację. Usunięci są terroryści i awanturnicy. Obecnie do komisarjatu rządu zgłaszają się jeszcze
tragarze, prosząc o zmianę miejsca postoju. Komisarjat rządu rozważa podania tragarzy i w miarę
możności je uwzględnia. Ci, którzy byli notowani w kartotekach urzędu śledczego, pozbawieni są
możności zajmowania się tragarstwem, albo odsunięci od stacji ruchliwych.

go wroga chrześcijaństwa. Polska musi rozwiązać
sprawę ratunku świata cywilizacji zachodniej. Polska musi znaleźć i wskazać drogę nawrotu do cywilizacji chrześcijańskiej.
Wzywanie do bojkotu żydowskich sklepów
i towarów, getto ławkowe, eliminowanie starozakonnych z życia społecznego czy kompletny
brak tolerancji i zrozumienia dla inności to powszechna praktyka lat trzydziestych. Żyd potworną ofiarą przesądów chłopskich pisano w „Naszym
Przeglądzie” w roku 1933. Niezwykłą sprawę rozpoznawał sąd grodzki w Wołominie, gdzie na ławie oskarżonych bracia Franciszek i Jan Kurkowie,
pod zarzutem okrutnego znęcania się nad Żydem
ze wsi Międzylew, Abramem Frydmamkiem, którego jedyną winą było to, że był – kulawy. Chodzi
o to, że we wsi miejscowy znachor, który leczył siostrę Kurków, zaopiniował, że choroba pochodzi od
uroku rzuconego przez kulawego Żyda i wyleczyć
ją można jedynie bijąc tego Żyda, a gdyby i to nie
pomogło, należy go zatłuc na śmierć. Sąd, uznając,
że sprawa ma charakter usiłowania zabójstwa,
przekazał akta urzędowi prokuratorskiemu dla
ścigania oskarżonych według surowszych przepi-

Na warszawskich Nalewkach, lata 30. XX w.

sów. Po jednej stronie nowoczesny „drapacz nieba”, po drugiej niepojęta ciemnota.
W 1936 roku otwarto w Warszawie kawiarnię „Swann” (Nowy Świat 23), pisał Słonimski,
pierwszy lokal w stolicy, który na widocznym miejscu pomieścił napis „lokal aryjski”. W tym błahym
na pozór fakcie kryje się głupota naszych faszyzujących działaczy. Swann był Żydem.
Kilku Żydów koszykarzy zwróciło się do władzy o pozwolenia
utworzenia osobnego cechu żydowskiego, ponieważ warszawski
cech koszykarzy nie chce przyjmować starozak onnych.
„Ogniwo” 1903

Leo Belmont (1865-1941) – właśc. Leopold
Blumental, eseista, poeta, prozaik, znawca i tłumacz literatury francuskiej i rosyjskiej, założyciel Polskiego Związku Esperantystów, w „Felietonie szczerym” z 1904 roku pisał: Kto przez czas
dłuższy przeby
wał zdala od Warszawy i naraz
przestąpi jej progi, niewątpliwie uderzony zostanie
przybytkiem ludności żydowskiej w tym mieście.
Belmont wyrusza na ulice Warszawy i spotyka
kapotowego Żyda na Nalewkach. A było to przy
bramie ogrodu Krasińskich. Wychodziłem właśnie.
Do ogrodu zmierzał Żyd kapotowy. „Nie wolno!” –
zawołał stróż. Żyd zawrócił pokornie, jak człowiek,

którego religia przez wieki uczyła, ilu rzeczy na
świecie nie wolno, a bieg życia dziejowego pouczył,
że „nie wolno” wypisane jest tajemniczemi zgłoskami na powietrzu w całej naturze. Za chwilę próbował wejść inny. Ten sam okrzyk: „nie wolno” i gest,
nakazujący odwrót. Kapociarz chciał się upewnić
i według wskazówek rasowej konwersacji powtórzył pytanie: „nie wolno?” Stróż zapewnił: „już dwa
lata”. Rzecz się stała zupełnie przekonywającą i ów
drugi Żyd tak samo kornie zawrócił na Nalewki.
Dogoniłem go: Dlaczego nie wolno? – zapytałem go
naiwnie. Odpowiedział mi: – Nie wim.
Czułem, że nie chce wdawać się w rozmowy. Nie
dałem za wygraną. Pośpieszyłem za drugim.
– Dlaczego on pana nie puścił?
Obróciły się na mnie półzdziwione, pólsmętne
oczy na twarzy bladej, zmizerowanej. Kapociarz
wzruszył ramionami i jakby z politowaniem dla
konstrukcji mózgowej stróża, który zakazał mu
wstępu, rzekł – To trochę jest za długie. I ręką
wskazał poniżej kolan kapotę. Nie od rzeczy będzie dodać, że kapota była wyjątkowo czysta i że
przed chwilą widziałem w ogrodzie żydów, ubranych w kapoty tylko cokolwiek krótsze, ale za to
znacznie brudniejsze. Stróż widocznie posiada ścisłą miarę długości, przyzwalającej na oddychanie
świeżym powietrzem ogrodu Krasińskich i wzbra-

230

231

Na warszawskich Nalewkach, lata 30. XX w.

niającej tego rodzaju oddychania, jakkolwiek wymierza ją na oko.
– Niech mi Pan powie, dlaczego Pan nie sprawi
sobie krótszej kapoty? Przecież to nieprzyjemnie
narażać się na to, że Pana nie wpuszczają do ogrodu? – zagadnąłem.
– Przyjemnie… to nieprzyjemnie. Trudno… to się
obchodzi ogród – odpowiedział.
– Ale niech mi Pan powie, czy żydom religia nakazuje nosić te kapoty? – indagowałem dalej.
Spojrzał na mnie badawczo: – Pan, Polak?
Poczułem, że od właściwej odpowiedzi na to pytanie zależeć może szczerość i chętność dalszych
wyznań. Wydało mi się, że trze
ba iść za radą
Schopenhauera, który w pewnych wypadkach za
leca przyzwoite kłamstwo, i rzekłem: – Ja… jestem
Anglik.
– I Pan tak dobrze mówi po polsku? – przebiegle
patrzyły na mnie oczy żyda. Brnąłem dalej śmiało: – Mam w Londynie przyjaciela, Polaka, który
mnie nauczył. Ja dużo tłumaczę z polskiego dla
angielskiej literatury.
– A… literature! – powtórzył żyd już tonem zaufania.
-- I przyjechałem teraz do Warszawy, aby zbadać
tutejsze stosunki.
-- Stosunkie!... A!…
Moja angielskość robiła dobre wrażenie. Żyd za-

gorączkował się i z jakimś pośpiechem, z widoczną
przyjemnością, począł mówić, jakby coś dawno leżało mu na duszy i prosiło się na usta.
– No… to ja Panu zaraz powim. Religia nie nakazuje… Nie… Ale ta kapota to trzyma całe moje
religie. Religia żydowska, uważa Pan… Ale może
my skręczymy?
Zawróciłem w nowobudującą się, pustą, bezimienną jeszcze uliczkę, która pod prostym kątem
skręca na Długą. Tu można było swobodniej porozmawiać, a mój interlokutor widocznie potrzebował
swobody. Niezajęty przez przechodniów, szeroki trotuar ułatwił mu gestykulację·
– A może Pan mówi… po niemiecku?
Domyśliłem się, o jaki język niemiecki chodzi,
i przewidując trudności w rozmowie, zaproponowałem naiwnie raczej język angielski, „jeżeli on
nim włada”.
– Nie, po angielsku to mi tu nie mówimy…Wszystko jedno… będę mówić po polsku… Choczaż to
u mnie tak nie wijdzie ... Ale wszystko jedno... Choczaż szkoda, że Pan nie mówi po niemiecku… No ja
po polsku powim… Uważa Pan… religia żydowska
to jest jak najdelekatniejszy kwiat… Żadne inne
religje nie jest tak delekatne… Ten nasz kwiat… to
jak on nie jest pod szkłem, to jemu szkodży najlżejszy wiaterek… To un zara łamie sie… Ale jak za
gorąco, to un zara, jak to sze nazywa?, zwiendnie!

Warszawski tragarz, drukarnia Czyżyka mieściła się na Placu Żelaznej Bramy 6, lata 30. XX w.

– Więc ta kapota… to takie szkło?
– Rychtyk!... ogrodowe szkło… Jak ja te kapote
zdejme, to ja już mogie wszendzie iść, a jak ja
mogie wszendzie iść, to ja mogie zacząć zaraz dużo
takie rzeczy robić, które religia zakazuje ...
I z pewną milością brał między palce fałdy
narzuconej ongi żydom przez nietolerancją szaty
i potrząsał nią z tryumfem, przekonany, że w niej
mieści się cała jego religia.
– Jakże to? – próbowalem zbić go z tropu – zatym
Pan boi się siebie samego. Jak pan zrzuci kapotę, to
już Pan nie potrafi utrzymać się przy swojej religii?
Nie dał się.
– Ja… nie… Ale moje dżeczy… Ja już będę sze trzymał, bo ja rozumim wartość te religie… Ale moje
dżeczy…. to już nic… Jak ja będę bez kapote i pójde
wszendzie, to one także pójdą wszendzie i nauczą
sze, że wszystko można… To już żadne religje mieć
nie bendą… A moje wnuki to bendą zupełnie… jak
taki facet… co to Pan tu muszał widzieć na ulicy…
z laseczkiem i w elegancki tużurek. Moja żona też
chciała włożyć kapelusz… Ja jej powiadam: „Moja
kochane! jak chcesz, to włóż, ale twoje córki, to
one bendą już zupełnie jak polskie panny i bendą
szmiać się z ciebie i gardżycz własnym ojcem i własną matką”… To ona posłuchała mnie i nie włożyła
kapelusz… Czy ja nie mam słuszność?

Warszawski uliczny sprzedawca, lata 30. XX w.

Jego obawy oto, że córki jego staną się „zupełnie
jak polskie panny” i gardzić będą żydowskimi rodzicami, były mylne… bodaj tylko w pierwszej połowie. To wszelako dawało mi prawo zauważyć:
– Ej, przesadza Pan!
– Co, ja przesadzam? – zaperzył się. – Że one nie
bendą miały żadne religie? To z pewnoszczą! Ja
prosze Pana każde religie szanuje. Ty jestesz Polak,
idź sobie do swego koszczoła, a ty jestesz Żyd, to
musisz iść do bóżnice…
– Mój panie, przecie jest wiele Żydów, którzy nie
chodzą w kapotach… a przecie oni…
– Co uni? Uni nie mają żadne religie! Ani katolickie, ani żydowskie… Uni nie mają…
– Ale zdaje mi się, że tu na pewnej ulicy… a tak!
na Tłomackim widziałem jakąś synagogę. To, czy
tam nie modlą się Żydzi?
– Tam?! – ramionami wzruszył tak wysoko, jak
gdybym powiedział przez nieznajomość rzeczy coś
w najwyższym stopniu dziwacznego. – Tam?! –
i uśmiech zaigrał nie tylko na jego wargach, ale na
całej długiej brodzie. – Tam żaden porządny żyd
nie chodzi – dokończył z głębokim przekonaniem.
Czułem, że prochy wszystkich marzycieli o zreformowanej wierze Mojżeszowej przewróciły się
w grobach, że dom przy ulicy Twardej, w którym
mieści się redakcja „Izraelity”, trzęsie w posadach.
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– Jakże Pan może takie rzeczy mówić? Przecież
oni nie rzucają swojej wiary!
– Jakie uni mają wiare?! Uni sobie sami wimiszlili, w co mają wierzyć, a w co nie wierzyć. Tak
to sobie może każdy zrobić swoje religie dla swoje
wygodę: co on chce sze pilnować i co nie chce…
Ten kapotowy żyd rósł przede mną, stawał się
olbrzymią ma
rą, która zasłaniała mi przejście
od ulicy Długiej. Tą marą była olbrzymia „racja”
każdej religji, która chce się ostać na przekór wszy
stkiemu, co oczyszczającą reformę zda się prowadzić do jej rozkładu – nienaruszalność i świętość
tradycji! Uporczywa mara! Stałem wobec niej bezradny; widziałem, że jej nie zdołam ująć za bary
i powalić.. Od strony Długiej przejście na Krakowskie było zagrodzone. Drżałem, że będę musiał zawracać ku Nalewkom.
Mój interlokutor burzył się:
– Uni modlą się?!… Jak sze uni modlą?… Przyjeżdża sobie taki we święto do synagogie w dorożkie
wygodnie… bardzo wygodnie… i każe tam na rogu
dorożkie poczekać… Pomodli sie… pokiwa… może
pół godziny… Czy on chce modlić sie cały dzień,
tak jak należy dla Pana Boga?... I jedzie!… Kto
cze prosił, pszakrew, żebyś ty przyjechał?!… To Pan
Bóg bez twoje półgodżyny modlitwe zbankrutuje?
Ty Jemu robisz łaskie?
Nie powiem, aby ta forma dydaktyczna przez
przez „Ty” była zachwycająca.
– Pszakrew! – powtórzył z głębokim oburzeniem,
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mimowoli dając świadectwo, że choć w drobnej
części nie ominął go przecie prąd asymilacji. Oburzenie wyrwało mu z ust wymysł, który nie licował z powagą jego postaci i godnością, którą dotąd zachowywał w mowie. On sam nie uważał się
za dość wymownego. Kładł rękę na sercu i mówił
z przyciskiem, głosem, w którym byla żałość.
– Ja Panu tego wszystkiego nie mogie tak witlumaczyć… bo mnie brakują słowa… Kiedy ja mówię po
polsku? Nigdy! Ja może rok nie mówił po polsku…
Spojrzałem ze zdziwieniom na człowieka, który,
żyjąc w kraju, może rok nie mówił po polsku! I….
nie mylę się! na jego twarzy znalazłem jak gdyby
wyraz żalu.
– Ja chce… Ale ni mam z kim…. Nie wipadło mnie
mieć jakieś interesy z niemi… – tłumaczył się, roz
wodząc ręce. I żałośnie podnosił je ku ustom, jakby
bolejąc nad tym, że mu w nich słowa więzną. Trzeba
było zakończyć przedłużające się zbytnio interwiev.
– No… muszę Pana pożegnać, a na pożegnanie powiem Panu, że bądź co bądź, nie ma Pan słuszności.
Religia nie każe nosić Panu kapoty, a Pan ją nosi,
narażając się na każdym kroku na nieprzyjemności.
Nie wolno Panu iść do ogrodu! Ogranicza się Pan
sam, swoim uporem. Tak jest! Zdaje się Panu, że Pan
Bóg wszystkiego żydom zabronił, żąda nawet, abyś
pozbawił się Pan świeżego powietrza!
Przez chwilę spoglądał na mnie w milczeniu. Potem wyblakłe jego oczy uśmiechnęły się smutnie:
– Trudno… – rzekł cichym głosem. Ja sie ograniczam… tylko w te życie… A co to jest te życie? Takie
krótkie… Jak wiaterek odleci…
W tej chwili coś boleśnie targnęło mym sercem.
Z tego „geszef
ciarza” nalewkowskiego wionął na
mnie stary uparty duch nazarejski, odwieczny wróg
słonecznego helleńskiego ducha. Był w duszy tego
Żyda w rozdrobnieniu, zamącony mułem dziejowym, spleśniały, spowity mnóstwem narośli – ale
był to ten sam duch, nie poddający się, zapatrzony
w Bóstwo, gotowy zawsze do samozaparcia dla idei,
ten sam duch, który kazał iść na śmierć męczeńską
Akibom i Św. Sebastjanom! Był i zmuszał mnie do
poszanowania i sympati w chwili, gdy mi się kląć
chciało ciemnotę tego ludu, który cały przebrał się
w szaty duchownych, który w zaszarganych kapotach mniema, iż jest święty – ponieważ pozbawia
się na każdym kroku elementarnych potrzeb życia…
„dla religie”! Nie pomaga to nic, że oświecony wiek
wspaniałomyślnie włożył na stróżów przy ogrodach
publicznych obowiązek „wykurowania” tych ludzi
z miłości dla kapot, karząc ich za ciemnotę pozbawieniem widoku zieloności i błogosławieństwa
względnie świeższego powietrza! Nazarejczycy w postaci żydów nalewkowskich zniosą to „dla religie”!
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Płonące książki w nowym państwie Hitlera, maj 1933
W roku 1933 na terenie III Rzeszy i Austrii studenci z Niemieckiego Związku Studentów (Deutsche Studentenschaft) zainicjowali, w myśl opublikowanego 12 kwietnia programowego manifestu „Dwanaście tez”, publiczne
palenie nieprawomyślnych książek, w punkcie pierwszym manifestu czytamy: Język i literatura mają swoje korzenie w Narodzie. Obowiązkiem narodu niemieckiego jest zapewnić aby jego język i literatura były czyste i bez
domieszek jako wyraz tradycji narodowej, w punkcie ostatnim, dwunastym: Żądamy by niemieckie uniwersytety były ostoją niemieckiej tradycji narodowej i miejscem walki siły ducha niemieckiego. Spalono m.in: Franza Kafkę,
Jaroslava Haška, Alberta Einsteina, Josepha Rotha, Ericha Marię Remarque’a, Ernesta Hemingway’a, Jacka Londona, Roberta Musila, Romain Rollanda, Victora Hugo, André Gide’a – a to jest tylko początek długiej listy wrzuconych na publiczne stosy. Już w 1823 Heinrich Heine w dramacie Almansor przestrzegał: Tam, gdzie książki palą, niebawem także ludzi palić będą. Dokładnie rok później w numerze majowym z 1934 Przewodnika Katolickiego,
ilustrowanego tygodnika dla rodzin katolickich, w śmiałej przypowiastce „O polskich żydziętach, o francuskich prosiętach i o pewnej złośliwej pannie” autor opisuje, jak wraca pewnego razu do domu i widzi, że jego dorastający
syn chowa przede nim jakieś kolorowe zeszyty i, jak się okazuje, to same zagraniczne bezeceństwa. Szybko nasz bohater dochodzi do wniosku: Hitler – jaki jest, taki jest – ale z prosiętami niemieckimi czy żydowskimi uczynił
nieco porządku. Książki ich popalił, a znaczną część bazgraczy przepędził za granicę. Niestety u nas tych haniebnych pisemek, po wielkiej części żydowskich, jest cała powódź. […] Jeżeli nam miła przyszłość młodzieży
naszej i narodu naszego, trzeba wziąć miotłę i uczynić w Polsce generalne zamiatanie i generalne pranie, każdy wedle sił swych i wpływów swych, a wytrwale, a stanowczo, aby Polska nasza była naprawdę królestwem
Marji i owczarnią Chrystusa, a nie świniarnią szatana. I ulżywszy sercu swemu, czytelników pozdrawia Druh z Baranowa, po czym śpieszy wyjaśnić: który to Baranów, i czy z Baranowa pochodzę, czy tam mieszkam, czy będę
mieszkał, tego umyślnie nie podaję. Lepiej, że ludzie mnie nie znają, bo za moje pisanie gotów mnie jeszcze kto napaść na drodze, a ja bić się umiem, ale nie lubię.

– Dlaczego – zadałem ostro zapytanie mojemu
interlokutorowi –dlaczego inne narody są szczęśliwe tu, na ziemi? I Pan Bóg im nie zakazuje używania świeżego powietrza?
– Ja… ja także jestem szczęśliwy… z moje religie.
Bez religie to ja byłbym nieszczęśliwy. I ja Panu
coś powiem… We Francji to już powiadają, Żydzi
całkiem nie noszą kapote… i już żadnego szladu
religie nie mają… a przecie tysz majom nieprzyjemnoszczy… […] Ale ja Panu co więcej powiem…
I nachylając się niemal nad samym moim uchem,
konfidencjonalnie zwierzył mi następującą myśl na
pożegnanie: – Ja myszlę, że nasze nieszczenścia to są
stąd, że mi, Żydzi, za mało trzymamy się swoje religie!
Ta myśl nie była mi obcą. Przechodzi ona przez
całe dzieje ży
dowskie, płodziła wielkie czyny
i wielkie porywy ducha i płodziła i płodzi wielką
ciemnotę, oraz większą nad wszystko niedolę!
Czy naprawdę ten wpatrzony w Boga biedny
Żyd kapotowy stanowił zagrożenie (był typowym
przedstawicielem większości społeczności starozakonnej w Polsce), czy aż tak bardzo musiano się
go bać w kraju nad Wisłą? Tolerancyjna Rzeczypospolita wielu narodów staje się jedynie literackim

mitem, nikt już nie dba o pozory, zwykły bojkot
nie wystarczył, musiano przejść do czynów:

< Nieprzyjemne żarty
W restauracji przy ul. Muranowskiej 8 rozsiadła się spora gromadka żydów, omawiających różne kryzysowe sprawy i interesy.
W momencie, gdy solidni kupcy i pośrednicy mieli mocno napięte
nerwy, nagle rozległ się wrzaskliwy okrzyk: „Heil Hitler!” wszyscy
zerwali się z miejsc, jak porażeni. Jedni się oburzali, inni zaś
uciekli, uważając przebywanie wśród hitlerowców za hańbę. Tylko
kupiec, Michel Najlubelski, sprowadził policjanta i zażądał wylegitymowania sprawcy zakłócenia spokoju publicznego. Okazał
się nim Henryk Sawach (Długa 5). W komisariacie oświadczył, że
to były… żarty.
< Wybijanie szyb
Wczoraj w sklepiku tytoniowym Szejwy Wajttblatta, przy ul. Książęcej 6, jacyś trzej ludzie wybili kamieniami szyby i wrzucili przez
okna butelki z naftą, niszcząc rozłożony towar wartości 700 zł.
< Napad na zakład fryzjerski
Przy ul. Zamenhofa 21, do zakładu fryzjerskiego Chaima Funkenszteina przychodził w piątki do pomocy pracownik fryzjerski
Izrael Tabak (Nalewki 84). Wczoraj w południe do wspomnianego
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Polsko! Ocknij się!
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Tak jest w Polsce…

235

A tak jest… w Niemczech

zakładu przyszła bojówka, składająca się z kilku osób. Przybysze
zwrócili się do Tabaka mówiąc: „Wyjdź stąd natychmiast!” Fryzjer
pobiegł do oddziału damskiego, chcąc się tam ukryć. Terroryści
popędzili za Tabakiem, bijąc go tam łomami żelaznymi, kastetami
i gwoździami, wbitymi w drążek. Manicurzystka, Liza Aszkenazówna, wszczęła alarm, wzywając pomocy. Terroryści rozbili lampkę
na stoliku oraz drzwi szklanego przepierzenia. Gdy ofiara napadu, ociekając krwią, upadła, terroryści rzucili się do ucieczki,
pozostawiając wspomniany drążek. Nadbiegł policjant i ujął jednego z opryszków, ten jednak uderzył policjanta kawałkiem żelaza
i wyrwał się. Zarządzony pościg nie dał wyniku. Lekarz Pogotowia
stwierdził u Tabaka dwie rany kłóte klatki piersiowej i stłuczenie
głowy. Po opatrunku rannego przewieziono do szpitala na Czyste.

< Na ul. Świętokrzyskiej
Wczoraj wieczorem do księgarni „Vita Nuova" (Fajzingera) przy
ul. Świętokrzyskiej 19, wrzucono butelkę z cuchnącym płynem. Na
pomieniony alarm pochwycony został, jako rzekomy sprawca terroru, Witold Hauer, zamieszkały przy ul. Fabrycznej 10.

Tak nam dopomóż Bóg!
Nie po to bił się żołnierz nasz
Za Polskę w świecie całym,
By dzisiaj Szajgłe pluł nam w twarz,
Zostawszy generałem.
Nie będzie nami rządził wróg,
Tak nam dopomóż Bóg!
Za długo Bejlis1 brudny pił
Krew czystą polskich dzieci,
Do walki, póki starczy sił.
Aż wolność nam zaświeci!
Oczyścim z żydów polski próg,
Tak nam dopomóż Bóg!

< Jest protekcja
Hitler tak się ucieszył, że pisma endeckie w Polsce chwalą go,
iż powiedział do Goeringa: – Jak będziemy zamykali prasę w Rzeczypospolitej Polskiej to pamiętaj, że endecką na samym ostatku.
„Mucha”

< Wybite szyby
Wczoraj wieczorem niepochwyceni sprawcy wybili kilka dużych szyb wystawowych w magazynie trykotaży Abrama Fuchsa, na
rogu Marszałkowskiej i Wspólnej. Czy jest to działalność jakiejś
organizacji terorystycznej, czy też trick złodziejski, na razie
nie ustalono. Jest w tym coś zagadkowego, ponieważ w ostatnich
dniach fakty wybijania szyb zaczynają się powtarzać.
„Kurjer Warszawski” 1933

Niejaki Jan Marcińczyk pisze w 1934 słowa
nowej roty, słowa, które stają się symbolem polskiego „ciemnogrodu”, smutne słowa, które wbijają się klinem w wielowiekowe współistnienie
obok siebie dwóch narodów.

Hotele w Warszawie w 1933
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NASZA ROTA
Nie damy ziemi żydom w pacht
Precz z Polski plemię wraże!
Dość już czerwonych waszych płacht,
My tu jesteśmy gospodarze.
Nie chcemy miana waszych sług,
Odżydzenie – Polska dla Polaków, Wiara-Ojczyzna-Naród
1.

Trzydziestodziewięcioletni Mendel Bejlis niesłusznie oskarżony w 1913 w Kijowie o zabójstwo chłopca chrześcijanina w celach rytualnych, został w procesie uniewinniony, ale był zawsze wykorzystywany przez antysemicką propagandę.

Amerykański, Chmielna 47, tel. 22513
Angielski, Wierzbowa 6, tel. 60737
Astorja, Chmielna 49, tel. 76046
Bristol, Krak. Przedmieście 42, tel. 55155
Britania, Nowolipie 18, tel. 116415
Bruhlowski, Fredry 12, tel. 54800
Continental, Marszałkowska 84, tel. 95844
Dworcowy, Widok 22, tel. 50482
Emigracyjny, Powązki, tel. 117260
Europejski, Krak. Przedmieście 12, tel. 60407
Francuski, Marszałkowska 112, tel. 78905,
Gdański, Gęsia 6, tel. 110376
Grand Hotel, Chmielna 5, tel. 54740
Handlowy, Nalewki 14, tel. 116696
Imperial, Marszałkowska 121, tel. 75940
Krakowski, Bielańska 7, tel. 55075

Krynica, Marszałkowska 105, tel. 23420
Krystal, Nowogrodzka 31, tel. 96866
Liljana, Marszałkowska 101, tel. 99206
Lipski, Bielańska 3, tel. 61339
Litewski, Chmielna 19, tel. 20737
Londyński, Nalewki 27, tel. 117871
Mazowiecki, Nowogrodzka 37, tel. 98465
Metropol, Marszałkowska 114, tel. 61173
Monopol, Marszałkowska 106, tel. 78572
Narodowy, Al. Jerozolimskie 47, tel. 99841
Oficerski, Kom. Garnizonu, Senatorska 19, tel. 22200
Pensjonat Galewskiego, Marszałkowska 123, tel. 76181
Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 39, tel. 97900
Polski, Długa 29, tel. 110074
Poznański, Pl. Grzybowski 16, tel. 79820
Praski, Targowa 25, tel. 100120

Pretorja, Zielna 17, tel. 55068
Renoma, Elektoralna 17, tel. 27717
Rosja, Nowolipki 8, tel. 121148
Royal, Chmielna 31, tel. 55680
Rzymski, Marsz. Focha 1, tel. 54590
Saski, Kozia, tel. 60529
Savoy, Nowy Świat 18, tel. 54840
Sport, Marsz. Focha 5/7, tel. 53726
Szwajcarski, Nowogrodzka 15, tel. 88241
Victoria, Jasna 26, tel. 60669
Wenecki, Nalewki 11, tel. 112248
Wiedeński, Marszałkowska 102, tel. 61117
Włoski, Kozia 1, tel. 21985
Wrocławski, Nalewki 13, tel. 111958
Ziemiański, Marszałkowska 132, tel. 40732
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Panorama Warszawy z widokiem na most Kierbedzia, lata 30. XX w.

Niebotyk w PRLu czyli „Pajac” Kultury.
Tylko patrzeć, a stolica pokaże naprawdę lwi pazur.
Tylko czekać strzeli w górę mocnym, wielkomiejskim akcentem. I draśnie nim nie na żarty spokojną
płachtę rozpiętego nad jej życiem nieba. Buduje się
już, gromadzi ciekawe tłumy z zadartymi do góry
głowami, jeden z najwyższych w Europie gmachów
mieszkalnych. Najwyższym szczyci się Antwerpia,
w Polsce Katowice jak dotąd trzymają prym. Ale
teraz na łeb, na szyję bić je będzie Warszawa, zachwycał się Aleksander Janta-Połczyński w 1932
roku w „Naokoło świata” budową stołecznego „niebotyku”– Prudentialu. Powiedziano kiedyś, że dla
Ameryki wieża Eiffel, póki jej nie przerosły w jednym
roku z dwa niebotyki, przez przeszło ćwierć wieku
stanowiła bolesne wyzwanie, rękawiczkę rzuconą
w twarz Stanom i nie podjętą… Podejmuje ją dzisiaj
nieśmiało i zapowiada odpowiedź także Warszawa.
Wzbije się może kiedyś, przykładem pierwszego drapacza pobudzona. Może już nawet śni o sobie jako
o niebotycznem mieście?
W 1928 rozpisano konkurs na polską nazwę
„drapacza nieba”. Przed wojną, gdy zbudowano
pierwszy w Warszawie wieżowiec Prudentialu, pisał
w 1952 polonista, pisarz i działacz społeczny, Stanisław Dobosiewicz, powstała potrzeba stworzenia
polskiej nazwy tego typu budowli. Używane bowiem
wyrażenie „drapacz chmur” było niezręcznym tłumaczeniem amerykańskiego „sky-scraper” (dosłowne
tłumacznie do „drapacz nieba” i takiego określenia

początkowo używano), pasujące jeszcze jako tako
do egzotycznych opisów Nowego Jorku, ale już rażące
na gruncie warszawskim. Wśród różnych pomysłów
najbardziej może wyrazistym i mającym szanse przyjęcia się był wyraz niebotyk (pojawiły się też inne
propozycje: podniebiak, obłocznik, chmurowiec
czy chmurotyk), o temacie znanym choćby z wyrażenia góry niebotyczne, czyli „stykające się z niebem”.
A jednak się nie przyjął.
Sen o niebotycznym mieście zawsze był warszawskim marzeniem, śnili o nim poeci, malarze, literaci i zwykli mieszkańcy stolicy. Czasami był idyllą,
a czasami koszmarem. Piękny jest Rynek Warszawski, zanotował w 1822 w Pamiętniku historycznym
Julian Ursin Niemcewicz, przez liczne kamienice
swoje, ozdobione nieraz złotem, częściej rozmaitymi
malowaniami. Szumna wieża stoi pośrodku, Ratusz
piękny, na wierzchu rycerz w Czerkaskiej czapce,
w rogach onej cztery misterne piórka, w około ganek
dla trembacza, na szczycie gałka złota z powierznikiem, a nad nią herb syrena. Przedwojenny bard
starej Warszawy, Artur Oppman, podpisujący się
Or-Ot chylił czoło przed grodem nad Wisłą, szczególną zaś sentymą darzył warszawską Starówkę.
PODWÓRKO
(Moja Warszawa: obrazki z dawnych lat)
Z mgły dzieciństwa wskrzesa, jak na jawie,
By przewionąć, jak widzenie senne,
Niby zawsze takie samo prawie,
A jednakże co chwila odmienne.

Jeszcze, zda się, bruki na nim mokną
Po tym deszczu, co przeleciał z chmurką, –
I tak nęci, widziane przez okno,
Kalejdoskop – warszawskie podwórko.
Długie jak kiszka, dość szerokie, ujęte w czworobok
żółtych, odrapanych murów i staroświeckich, drewnianych, na wysokości piętra, balkonów. Zaśmiecone
i brudne, w części brukowane ostremi, nierównemi
kamieniami, z pośród których wyrasta suchotnicza
trawka, w części udeptane tylko, jak klepisko, i zasnute suchym pyłem, wznoszącym się tumanami
w skwarne dni lata, kiedy wre na podwórku zabawa
w „czarnego luda”, w „klipę”, w „ekstrę” [ekstra, właśc. ekstraneta – gra w piłkę podobna do krykieta]
i w „ślepą babkę”. Tuż za bramą, u której szczytu wisi
potężna odrutowana latarnia, pod boczną oficyną,
wejście z zielonym daszkiem. Nad wejściem powiewają dwa brudne rulony waty i widnieje upstrzony przez
muchy karton z napisem: „Waciaż” [daw. ten kto produkuje lub sprzedaje watę – red.]. Po drugiej stronie
bramy ogromne, spadziste, oślizgłą blachą pokryte,
podwójne drzwi od loszku, który jest składem i spiżarnią „bawarji”, mieszczącej się w suterenie od ulicy. Na
tych drzwiach latem i zimą urządzano „saneczkowanie” własną osobą, z wielkiem ukrzywdzeniem spodenek i z większem jeszcze niezadowoleniem właściciela
piwiarni, który – ni stąd, ni zowąd – podnosił nagle
obie połowy furty i malca, z impetem wylatującego
w powietrze, chwytał „w skoku” za uszy. „Najrańszą”
i najmniej zajmującą osobą z galerji podwórkowych
typów była zjawiająca się bodajże ze świtem „baba
od nabożnych pieśni”. Wyśpiewywała ona głosem
ochrypłym, powiedziałbym „alembikowym”, i rytmicznie przerywanym czkawką, dziwaczne hymny, w których niepojętym sposobem wiązał się król „Sobiecki”
z Prusakami, a Najświętsza Panienka – z nią samą.
Brzmiało to mniej więcej tak:
Za mną się wstawia Panna z Częstochowy,
Od niej ja zawżdy grosik mam gotowy.
Kto mnie wspomoże, ma cztyry zdrowaśki –
I u Niej łaski.
Drugą zkolei wizytatorką podwórza była – kościarka. Dama ta, z ustaloną u kucharek i pokojówek
opinją „lafiryndy” (rzecz prosta: za bardzo odległych
czasów), wsuwała się na podwórko krokiem ceremonjalnym, stawała pośrodku z gracją urodzonej koncertantki i, z niewypowiedzianą dystynkcją wznosząc
oczy ku niebu, zawodziła piskliwym falsetem:
Kośćji kupuję, kośćji!
Gdy zaś wołanie to nie odnosiło skutku, dama
zniżała się do śmietnika i, mrucząc gniewnie (jak
powiadały służące, po francusku), wyciągała haczykiem wszystko, co było już bez wartości, tak jak ona
sama, biedactwo.
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Or-Ot czyli Artur Oppman, (1867-1931), poeta, publicysta i varsavianista, zdjęcie z ok. 1930

Trzecim zrzędu był kataryniarz.
W „dolnych sferach” zostawił legendę
I żal gorzki, do dzisiaj trwający.
Chyba wierszem o nim pisać będę
I elegję utworzę niechcący.
Gdy go wspomnę, wnet mi serce mięknie,
Jak Marysi, co jest u „dochtóra”: —
Któż dziś zagra tak tkliwie i pięknie
Arję z „Marty”, albo „Trubadura”?
A potem sypali się już na podwórko goście nieprzerwanym aż do zmroku szeregiem. Wkraczała więc
rodzina linoskoków i sztukmistrzów: ojciec, matka,
synek i córeczka – wszyscy w trykotach, rozkładali
dywanik na ostrych kamieniach, kłaniali się z wdziękiem zapchanym widzami oknom, a podczas gdy korpulentna mama grała na trąbie, papa z potomstwem
wyczyniał najróżniejsze łamańce. Następnie za trąbę
imał się tata, a mama – siłaczka – podrzucała kule –
drewniane, dźwigała ciężary – gipsowe i wyginała się
jak wąż, budząc nie tyle podziw, ile śmiech i półgłośne a złośliwe uwagi, zwłaszcza płci męskiej. Opuszczali podwórko syci chwały i trojaków. Pospolitą, lecz
zawsze mile na podwórku witaną osobą była czeska

Krzysztof Kamil Baczyński w okupacyjnych dekoracjach widział bryłę ciemną, gdzie dymy bure,
/ poczerniałe twarze pokoleń, / niedotknięte miłości
chmury, / przeorane cierpienia role. / Miasto groźne jak obryw trumny. / Czasem głuchym jak burz
maczugą / zawalone w przepaść i dumne / jak lew
czarny co kona długo.
Po wojnie, mimo ogromu zniszczeń, miłość do
miasta nie wygasła, może nawet widok popiołu
i śmierci uczucia warszawiaków rozpalił do czerwoności. Modna w 1946 roku kawiarnia „Kopciuszek” w Alejach Jerozolimskich przypominała nieco
przedwojenną „Małą Ziemiańską” – wspominał Jerzy Zaruba w Z pamiętników bywalca. – Wtłoczona
w sąsiedztwo wypalonych ruin, była bardzo typowa
dla ówczesnej „parterowej” Warszawy. Tu właśnie spotykałem Tuwimów. Pamiętam, wychodziliśmy kiedyś
stamtąd razem. Julek stanął wpatrzony z zachwytem
w dziwaczną ulicę, której domy górą szarpały ostrymi konturami ruin niebo, a dołem parteru wabiły
przechodniów wystawami patetycznych, pseudoluksusowych barów, kawiarni, sklepików z galanterią.
Powiedział wtedy w zachwycie:
– Ach, Jerzy! czyż nie jest to najdziwniejsze i najpiękniejsze miasto na świecie?

A gdy z nieba spadły mroki duże
I nad dachy wyszedł księżyc złoty,
Na swą własność objęły podwórze
Psy zgłodniałe i kochliwe koty.
Przerywają ciszę wieczorową
Miauki kocich serenad miłości, –
A dziad z łysą jak kolano głową
Patrzy z okna – i kotom zazdrości.

harfiarka. Miała ona na sobie sukienkę zieloną lub
żółtą, na głowie chusteczkę ponsową, na nogach męskie buty, a na plecach – harfę. Bogaty był repertuar
harfiarki. Zawierał on ballady i romanse, sielanki
i erotyczne pieśni, lecz jedną z najchętniej słuchanych
była owa wdzięczna i wykwintna piosneczka, którą
potem z upodobaniem i ze szczególnym naciskiem powtarzała zawiedziona w marzeniach płeć piękna ze
wszystkich garderób i kuchni.
Zaprosił mnie szewczyk
Na kufelek piwa.
Sięga do kieszeni:
Ani grosza niema.
Ja się zawstydziła,
Piwo zapłaciła,
Pantofelek zdjęła,
Po pysku wybiła…
Nie dosyć na tym. A magik, co to łykał szpady,
pożerał węgle żarzące i bywał w Hiszpanji, „gdzie
wielkie deszcze padali”; a muzyka włoska, grająca
na czymś podobnym do pianina, które toczyło się na
kółkach; a poliszynel, urządzający z za parawanu
niesłychane a tragiczne historje, kończące się zbiorową śmiercią wszystkich biorących udział w sztuce;
a wreszcie sznur żebraków, śpiewających tenorem
lub basem, deklamujących, jak Hamlet z prowincji,
tańczących, jak derwisze Wschodu i – w danym razie
– wymyślających, jak najrzetelniejszy nadwiślański
andrus.

Jest fontanna? Przy wejściu od Czystej ulicy,
Tam sklep z wodą trzymali dawniej cukiernicy.
– Wszystko jest tak jak dawniej: fontanna i kioski.
Tylko czy stoi tam jeszcze książę Poniatowski.
– Poniatowski! Polskie wojsko jak to się mówiło…
Nie wiem, jak tam teraz, dawniej dobrze było.
Ja jestem trochę słaby. Jak ja się poprawię,
Ja chcę jechać; ja pragnę zamieszkać w Warszawie.
Nawet mam tutaj kupca; jak się wszystko sprzeda,
To może będzie dosyć… Tylko syn mi nie da.
On bardzo wykształcony; też nazwisko Lewi,
Jak ja mówię o Polsce, on nic z tego nie wie.
Ja mu mówię, tłumaczę sam, jak tylko umiem:
„Przecież tam jest Warszawa!” To on nie rozumie.

SZYLDY I ZNAKI
Na rynku staromiejskim kawiarenkę „Pod słońcem”, znaną hulakom nocnym i artystom, ozdabiało
wyzłocone słońce, z pobłażliwym uśmiechem poglądające na niezbyt tęgo trzymających się na nogach gości, bo trzeba dodać, że kawiarenka nosiła napis: „z trunkami".
Miast cnotliwie w domu spać,
Co też jest rzecz miła,
Poetycka młoda brać
Tu się cyganiła.
W onej kawiarence, hej!
Śniłoż się przed laty...
Miron1 pieśń poświęcił jej.
Obrazek Pillati 2.

Maria Konopnicka przeglądała się w wodach
królowej rzek: Warszawo, Warszawo, ty czerwienny
grodzie! / Obrano cię niegdyś królową w narodzie.
/ Nie obrano ciebie dla twojej urody, / Jeno dla tej
Wisły, dla tej Białej wody… / Jeno dla tej starej mazowieckiej ziemi, / Co cię kołysała szumami leśnemi…
Wraz z syrenim grodem unosił się Julian Tuwim:
Pędzisz, niepowstrzymana w tętniącym galopie, /
Wichrem dziejów swych gnana i przyszłości sławą! /
Pędzisz i nas porywasz, na dziw Europie, / Strzelista,
wytężona stolico. Warszawo!

M iron – pseudonim Aleksandra Adama Michaux (1839-1895), poeta pochodzenia belgijskiego. „Pod Słońcem”, na pół kawiarnia, a na pół zwykły szynk, mieszczący się na Rynku Starego Miasta, został przez niego opisany w „Balladzie – obrazku nieflamandzkim”: W Starym
Mieście het! w kącie/Tuż przy schodkach kamiennych,/Z brudnym szyldem na froncie;/Barw jaskrawych i ciemnych/Szyneczek, śmiesznie i smutno/Jak Teniersa lśni płótno.
2.
Pillati – Ksawery Pillati (1843-1903) malarz, rysownik i ilustrator.
1.

ROZMOWA Z RODAKIEM
Stary Żyd mnie zapytał koło Jaffskiej Bramy:
– Ogród Saski jest jeszcze? Ciągle taki samy?

Rys. Stanisław Sawiczewski

Rys. Stanisław Sawiczewski
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Antoni Słonimski, niepokorny felietonista i prześmiewca napisał wiersz o niezwykłej tęsknocie za
miastem nad Wisłą:

Warszawiacy, od lewej: Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń i Kazimierz Wierzyński, stoi ponad nimi Antoni Słonimski, lata 30. XX w.
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Poeta (Portret Jana Lechonia), obraz Romana Kramsztyka
Od czegokolwiek bym zaczął tę książkę, pisał zakochany w Warszawie Lechoń, od najbłahszego
zdarzenia z dzieciństwa czy od najważniejszego historycznego wypadku, na który patrzałem –
wszystko co dotyczy Warszawy staje się dla mnie owym sławnym ciastkiem „madeleine” z pierwszego tomu Prousta, którego smak wskrzesza od razu w pamięci cały świat obrazów, doznań i myśli,
odbudowuje w niej całą przeszłość. Ile razy zaczynam pisać o Warszawie, doświadczam zawsze
zbliżonego do lęku uczucia, że wdaję się w sprawę, która nie będzie miała końca, że po prostu, jak
Proust, wybieram się „a la recherche du temps perdu” i że ta podróż wypełni mi resztę życia. Lechoń
w 1939 z Francji (gdzie był przez dziewięć lat attaché kulturalnym ambasady polskiej) przez Brazylię
dostaje się do USA, już nigdy nie wróci do kraju i swojego miasta, 8 czerwca 1956 w ciężkiej depresji
i zaszczuty przez środowiska polonijne zdecyduje się na krok ostateczny – samotny skok z dwunastego piętra Hudson Hotel na Manhattanie. Stanisław Baliński w wierszu „Lechoń” poświęconym
przyjacielowi, napisał: Wszystkie lęki się zbiegły, wróżby, przepowiednie / Biegniesz teraz po schodach, nie tęsknisz, nie płaczesz… / Leszku1, uważaj Leszku, bo za tobą biegnie / Twój cień w starym
żakiecie, dopadł cię u szczytu / Dotyka twoich ramion, woła: „Skacz”… / I skaczesz.
Piosenka
Droga Warszawo mojej młodości,
W której się dla mnie zamykał świat!
Chcę choć na chwila ujrzeć w ciemności
Dobrej przeszłości
Popiół i kwiat.
Zanim mnie owa ciemność pochłonie,
Twoich ogrodów chcę poczuć woń.
Niechaj twych ulic wiatr mnie owionie,
Połóż twe dłonie
Na moją skroń!
Jak kiedyś zapach bzowych gałązek
Wśród kropli rosy i słońca lśnień,
Tak inny z Tobą marzę dziś związek:
Starych Powązek
Głęboki cień.
Marzę, że Ty mi zamkniesz powieki,
Lecz choćbym z ciężkich nie wrócił prób,
Będę Ci wierny, wierny na wieki
Aż po daleki
Wygnańczy grób.
1.

Jan Lechoń był pseudonimem, poeta naprawdę nazywał się Leszek Serafinowicz.

Było wielu bezkrytycznie zakochanych w Warszawie, byli i tacy, którzy mimo ogromu uczucia do
tego miasta, widzieli prawdziwą syrenkę, pokrzywioną przez artretyzm, z weneryczną spuścizną
i z gruźliczym oddechem – wprawdzie wciąż próbowała pływać, ale nie miała siły, a i woda zarosła gęstym kloacznym mułem. Wokulski doszedł do brzegu Wisły i zdumiał się. Na kilkumorgowej przestrzeni
wznosił się tu pagórek najobrzydliwszych śmieci, cuchnących, nieomal ruszających się pod słońcem, a o kilkadziesiąt kroków dalej leżały zbiorniki wody, którą
piła Warszawa. […] Na stoku i w szczelinach obmierzłego wzgórza spostrzegł niby postacie ludzkie. Było
tu kilku drzemiących na słońcu pijaków czy złodziei,
dwie śmieciarki i jedna kochająca się para, złożona
z trędowatej kobiety i suchotniczego mężczyzny, który
nie miał nosa. Zdawało się, że to nie ludzie, ale widma
ukrytych tutaj chorób, które odziały się w wykopane
w tym miejscu szmaty (Bolesław Prus Lalka). Och, te
śmiecie, wielką one rolę odgrywają w życiu Warszawy!
Po nich chodzimy, na nich mieszkamy, nimi oddychamy, a nawet pewną, zresztą drobną, ich cząstkę zjadamy i wypijamy! – notował Prus w Kronikach.
Już w 1791 nieznany autor w Myślach patrzącego
przez okno na ulicę w Warszawie zauważył – Za najpierwszym oka rzutem trzy rzeczy postrzegłem, które
we mnie całą krew poburzyły: Babę siedzącą w błocie
z mąką, Dziada w rynsztoku śpiewającego i spódniczkę grodeturową Panny Marcjanny dziekciem usmarowaną. […] Co za widok przykry w Warszawie, jakie
rzeczy do jedzenia przedawane wpół z błotem zmieszane są. Koło Ś. Krzyża z rana w Święto ani przejechać,
ani przejść niepodobna, okno otworzywszy w izbie fetorek salsyonów albo zdechłych ryb do izby ciśnie się,
wóz stanie w takim miejscu, iż dla jego niegrzeczności
łokieć w błoto brnąć potrzeba. Stangret j. wielmożnego,
siedząc na Angielskim koźle, krzyczy tylko: umykaj,
nie uważa czy zbryzga, czy przejedzie ubogiego piechura, który wśród ciemnej Ulicy napadniony, nie wie,
gdzie ratować się. Ulica wówczas pełniła rolę traktu
komunikacyjnego i była zarazem prymitywną formą rynsztoka, na który bezpośrednio z okien wylewano „śmieci i facesy”. Warszawiacy idący ulicami
po zmroku, co chwilę krzyczeli profilaktycznie, że
idą ludzie, by nie być narażonym na nieprzyjemny
prysznic skażony fetorem ekskrementów. Bruki do
połowy XVIII wieku posiadało tylko śródmieście, za to
niekiedy po kilka warstw, gdyż śmieci i gnojów wyrzucanych na ulicę było tyle, że z czasem taniej wypadało
zabrukować ulicę ponownie niż wywozić owe narosłe
geologiczne pokłady (Kazimierz Konarski Warszawa
w pierwszym jej stołecznym okresie).
Właściciele i lokatorzy domów stosowali się najchętniej do zwyczaju wspólnego mieszkańcom wszyst-
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Otwarcie kuchni dożywiającej dzieci kolejarzy przy warsztatach kolejowych na Chmielnej – w uroczystości uczestniczyła żona ministra komunikacji Alfonsa Kühna, 1932

kich miast europejskich i pod osłoną nocy wylewali
nieczystości na ulice. Pomyj, mydlin, fusów i innych
„błoto i fetor pomnażających” płynów mogli się wszak
pozbywać wlewając je do otwartych rynsztoków,
mających połącznie z kanałami miejskimi, które
prowadzone były przez ulice śródmieścia.1 Zresztą kanalizację traktowano po macoszemu, jej głównym
zadaniem miało być odprowadzanie wód opadowych, kloaczne nieczystości miały wymiar ludzki
i można było się do nich przyzwyczaić. Warszawa
była stworzona do wyższych celów, jak pisał Prus,
liczyło się malarstwo, teatr, literatura, muzyka.
Brudne podwórka i cuchnące rynsztoki nie mieściły się w wytwornych salonach. Chociaż po prawdzie to sztukę przyjmowano z dobrodziejstwem
inwentarza, chociaż bez zbytniego entuzjazmu.
Podobno jakieś miasto greckie obległ niegdyś nieprzyjaciel i zgadzał się odstąpić, pod warunkiem, żeby
mu oddano wszystkie dzieła sztuki, pisał Stanisław
Witkiewicz w „Gierymskim”. Grecy odmówili i bili
się do upadłego, ze świadomością, że bronią największego, najistotniejszego swego bogactwa. Gdyby ówczesną Warszawę spotkał los podobny, nietylko oddałaby dzieła, ale przyrzuciłaby w dodatku ich twórców,
jako inwentarz całkiem w jej życiu zbyteczny. […]
Właściciele olbrzymich fortun będą się długo
zastanawiali nad kupieniem jakiejś rzeźby, lub obrazu i ani na chwilę nie zawahają się nad wydaniem balu, sprawieniem zbytkownych strojów, które w jeden wieczór pochłoną sumy, mogące pokryć

1.

Anna Berdecka, Irena Turnau Życie codzienne w Warszawie okresu Oświecenia, 1969

Żebrak na Marszałkowskiej 129, widoczna gablota reklamowa firmy „Fotoris” Rozenbluma i Schwarza ,1931
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Żebracy, Dzień Zaduszny przed kościołem na Powązkach, 1932 W samej Warszawie, gdzie tyle biskupów, prałatów, opatów, kanoników, oficjałów, proboszczów i różnego kleru tysiące, widzimy nieraz pod murami
kościołów zmarłych nędzarzów, których się żaden duchowny nie tknie, aż przechodnie złotych kilkadziesiąt złożą (Józef Ignacy Kraszewski Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799)

Róg Leszna i Okopowej, lata 30. XX w.

koszty wytworzenia niejednego dzieła sztuki, którego
wartość nietylko nie maleje, lecz zwiększa się z przebiegiem wieków i staje się wprost bezcenną. Ktoby
widział ówczesną Warszawę z jej wspaniałymi sklepami kosztownych jedwabi, pluszów, aksamitów, futer i koronek, angielskich kortów i paryskich kapeluszy; ktoby zliczył magazyny, sprzedające wykwintne
i drogie jadła i napoje; ktoby wiedział, ile ten bied1.

ny, na pozór, kraj wydawał na zmianę ubrania za
każdym sezonem, na zmianę nowalii na stołach,
odpowiednio do pory roku, na nowe typy karet i wyścigowych breków, na angielskie uprzęże, konie pełnej krwi, wyścigi i polowania, ile przegrywał w karty w noc jedną, ile wypawał na całę to używanie,
w które m chodziło albo o naj grubsze zmysły, albo
o próżność, tenby się zdumiał, dowiedziawszy się, co
się w tym samym czasie działo ze sztuką. Były to przecie czasy, kiedy kupiec tabaczny, Dawid Rozenblum,
kupował „Grunwald”1; kiedy Siemiradzki darowywał
muzeum narodowemu obraz, stanowiący wartość
dużego majątku; kiedy nasi malarze zaczynali robić fortuny za granicą, a kiedy w Warszawie dwóch
pierwszorzędnych malarzy zjadała nędza, paraliżująca wszelkie wysiłki coraz liczniejszej garstki ludzi,
którzy się rzucali w świat sztuki.
Miałem z dawnych lat plan wydania książki
o Warszawie, pisał w dalszej części książki o Gierymskim Witkiewicz, Warszawie żywej, obecnej,
tak, jak ona w starych murach drga nowym życiem, jak ogarnia sąsiednie pola swymi ohydnymi kamienicami; jak cierpi i jak się cieszy, z całą
szczytnością i całem plugawstwem, jakie w niej istnieje; od poddaszy do piwnic, od pałaców do dziur
w wiślanych brzegach, w których gnije zdziczała,
zjadana przez wszy i choroby ludność. Słowem, dania całkowitego obrazu tej rzeczy dziwnej i potwornej jaką jest wielkie miasto; wydobycia na jaw tych
krain, graniczących z sobą, a nic o sobie nie wiedzą-

N ad „Bitwą pod Grunwaldem”, późniejszym symbolem narodowym, (widział ją każdy mieszkaniec kraju nad Wisłą, a przynajmniej o niej słyszał) artysta rozpoczął pracę w 1875 i będzie nad nią się pochylał aż do 17 września 1878, w tym dniu właśnie podpisze swoje dzieło. Na
wieść, że Matejko nie może dokończyć realizacji „Bitwy pod Grunwaldem”, zorganizowano zbiórkę społeczną, która okazała się kompromitacją. W sukurs przyszedł warszawski finasista, Dawid Rosenblum, i kupił jeszcze niedokończony obraz za zawrotną sumę 45 tys. złotych
reńskich. Pikanterii tej historii dodaje fakt, że Matejko był zdeklarowanym antysemitą (nasz narodowy artysta był synem Czecha, Františka Xawerego Matějki, czyt. Maciejki i Niemki Johanny Caroliny Rossberg).

Warszawskie żebraczki, 1926

cych; ukazania w słowie i obrazie tych dziwnych
sprzeczności zjawisk, tych szczytów myśli i czucia
i ciemnych przepaści zdziczenia i upodlenia. Pokazanie ludzi żywych wszelkiego rodzaju, od bogaczy,
którym się z przejedzenia strawa wraca na brzegi
ust, do nędzarzy, którzy wyszukują resztki nie ogryzionych kości po śmietnikach; od sióstr miłosierdzia
z duszą prostą, zatopioną w miłości i współczuciu
dla nędzy i cierpienia, do biednych kobiet, sponiewieranych w błocie ulicznym, przez niemiłosierne
i złośliwe stosowanie praw społecznej etyki. Słowem,
ukazanie Warszawy żywej, zmiennej, ruchliwej, dygocącej takim szalonym temperamentem, tak czasem
szczytnej i wzniosłej i tak nieraz płaskiej i pospolitej…
Desperatki. W bramie Nr. 13/15 przy ul. Jasnej, gdzie mieści się miejskie biuro pośrednictwa pracy dla służby domowej,
wypiły esencję octową służące: 16-letnia Janina Fidlerówna
i 18-letnia Irena Czypiżanka. Przyczyna targnięcia się na życie
— brak pracy i dachu nad głową. Również z powodu braku pracy
i mieszkania wypiła esencji octowej w bramie domu Nr. 85 na Kr.
Przedmieściu 24-letnia Jadwiga Trapczykowska, służąca.
„Kurjer Warszawski” 1929

Po 1918 rzeczywistość nie tylko się nie zmieniła, ale nabrała rozmachu i jeszcze bardziej straszyła ogromem nędzy i rozpaczy. Stefan Żeromski
w Przedwiośniu opisał warszawską dzielnicę żydowską (Franciszkańska, Świętojerska, Gęsia, Miła,
Nalewki): Jakże potworne są tam kloaki, śmietniki,

Przewiewne mieszkania bezrobotnych mieszkańców Żoliborza, lata 30. XX w.

ścieki, zlewy, rynsztoki i same bruki! Większość dziedzińców jest ciemna, poprzegradzana, zastawiona,
pełna pak odpadków, rumowia i rupiecia, strzępów i gałganów. Nieopisana jest melancholia tych
dziedzińców, głuchy jest smutek okien wiecznie patrzących w smrodliwe i obmierzłe zaułki, w odarte
i pozaciekane mury, w sienie i piwnice wyziewające
zgnilizną. Isaac Bashevis Singer zapamiętał zapach
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Namioty bezrobotnych na Żoliborzu, lata 30. XX w.

Dom ogniskowo-noclegowy dla bezdomnej młodzieży Towarzystwa Ognisk dla Młodzieży przy ul. Wolność 14, 1935

Warszawy z minionych lat jako „mieszaninę bzów,
rynsztoków, smoły, zawiewających od lasów za Pragą wiatrów i czegoś jeszcze, nieokreślonego”. Nie tylko
miasto wydzielało swoją woń. Miała ją każda ulica.
Kronikarz warszawskiego żydostwa ułożył swoisty
katalog zapachów. Krochmalna to był smród śmieci,
ścieków i rynsztoka. Gnojna – woń oleju, końskiego
1.

Stanisław Ryszard Dobrowolski Pisma wybrane KiW 1978

nawozu, mydła i smaru do osi kół. Plac Grzybowski –
zapach targowiska: nadpsutych owoców, cytryn oraz
mieszaniny czegoś słodkiego i smołowatego. W synagogach pachniało kurzem i woskiem. Woń jedzenia
na klatkach schodowych (barszczu, kotletów, pieczenia) wzmagała apetyt jego, tak często głodnych, bohaterów (Agata Tuszyńska Singer „Kultura”, Paryż).
Nie lepiej prezentowały się inne dzielnice. Pogrążone w skrajnej biedzie było Powiśle i Wola:
ilekroć wracam pamięcią do tamtych odległych lat,
ile razy usiłuję wywołać w imaginacji zatarte obrazy tamtych kamienic, podwórek, klatek schodowych,
sieni, mieszkań w smutnych czynszówkach na Powiślu warszawskim i na Woli, zawsze zjawia się ten
zapach – odpychająca, natrętna woń robociarskiej
biedy, szarej beznadziejności1. Nie z symboliczną
ale dosłowną wonią ulicy próbował walczyć Stefan Starzyński, to za jego kadencji pojawiło się popularne hasło: Warszawa w kwiatach, mieszkańcy
w szaletach! Już w końcu XIX wieku próbowano
przekonać warszawiaków do publicznych „przybytków kontemplacji”, na jednym z nich, postawionym na Placu Teatralnym, dowcipny mieszkaniec syreniego grodu dopisał: Sraj Polaku do woli,
niech wie Polska cała, że ze wszystkich wolności, ta
jedna ci została.
Warszawa była ciasna, każdy wolny metr kwadratowy był wykorzystany. Przy zbiegu ulic Złotej
i Sosnowej natrafiliśmy na suterynę odnajmowaną
przez jakąś szewcową, w której sama owa gospody-

Niewidomy sprzedawca grzebieni, lata 30. XX w.

ni mieszkania zajmowała jeden kąt swym łóżkiem,
w trzech innych kątach gnieździły się trzy rodziny; środek izby zaś był wyzyskany przez jakiegoś kawalera,
który bez ceremonji rozbierał się i kładł na sienniku
w dzień ustawianym przy ścianie, a młoda szwaczka
wyczekiwała chwili gdy pogasną światła, by mogła
się rozebrać i położyć na podłodze obok swego kuferka. W dodatku młody szewczyk odnajmował miejsce
do noclegu pod łóżkiem gospodyni, dokąd wsuwał się
pełzając po podłodze. […] Pomysłowość ludzka w wyzyskiwaniu każdego kąta przechodzi wszelkie pojęcie. Znamy mieszkanie w jednym z domów przy ulicy
Chmielnej między Nowym Światem a ulicą Bracką,
którego właścicielka zachowawszy dla siebie najlepszy pokój podzieliła wszystkie inne kotarami i starym
suknem na komórki do spania, tworząc istny labirynt. Co noc łatwe zachodzą tam pomyłki, trudno
bowiem, trafić do swego łóżka i stąd między licznymi
współlokatorami zachodzą codzienne kłótnie, zwłaszcza gdy palenie światła lub rozmowa albo późny
powrót innym przeszkadza. Dobrze, że gospodyni nie
wpadła na sposób urządzenia w swym mieszkaniu
systemem chińskim noclegów na półkach przy ścianach do wysokości sufitu, przegródki bowiem do spania są tylko osłonięte z boków, lecz ponieważ inteligencja pracująca dobija się wciąż o wynajem takich
przegródek, bo nie stać ją na wynajem oddzielnego
pokoju, należy oczekiwać urzeczywistnienia takiego
systemu. Zwyczajną też rzeczą jest wynajmowanie
Rodziny bezrobotnych z Żoliborza mieszkające w prowizorycznych barakach, lata 30. XX w.
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Krawiec uliczny na Kercelaku, marzec 1927

Dzieci z Annopola, uroczyste rozdanie paczek świątecznych dla najbiedniejszych dzieci z Annopola i Nowego Bródna na
terenie budowy „Domu Pracy” dla młodzieży bezrobotnej, 1936
Annopola ze śródmieścia nie widać. Annopol jest daleko. Nie razi niczyich oczu drewnianymi, murowanymi, betonowymi „schronami”. Nie rani delikatnych uszu piętrowymi przekleństwami wyrostków, kaszlem dzieci, skowytem matek.
Ani śmiechem – podobnym do przekleństwa, kaszlu i skowytu. Ta nędza jest zlokalizowana jak zaraza. Wywieziona
w szczere pole. Osadzona na piaskach. Pozbawiona zębów i pazurów. Taka nędza do oglądania, pokazowa, kliniczna, ujęta
w system, bezpieczna jak zwierzęta w rezerwacie, zatruwająca swym jadem tylko samą siebie. Nędza bez porównania
i bez kontrastu. Beznadziejna. (Elżbieta Szemplińska-Sobolewska Annopol, rezerwat nędzy)

1.
2.

W. Zalewski Prostytucja – powojenna Warszawa 1927
Gustawa Jarecka (1908-1942) – pisarka, zginęła w getcie warszawskim.

Dzieci warszawskich robotników, 1927

pokojów przechodnich, w których nieszczęśliwy sub
lokator nie może się położyć do łóżka nim ustanie
ruch w mieszkaniu, lub też zamieszkałe tamże kobiety muszą również czekać nim ów sublokator położy
się na spoczynek i zagasi światło, ażeby móc dostać
się do swych łóżek.1
O dziesięć, dwanaście minut jazdy tramwajem od
samej jasnej Marszałkowskiej, pokreślonej zygzakami
reklam, leży inna Warszawa, pisała Gustawa Jarecka2
w Księgozbiorze na Kercelaku… O wieczornym zmroku, kiedy śródmieście rozbłyska najjaśniej, wąskimi
rurkami płynie czerwona i błękitna krew neonów,
leżą niedaleko ciemne, groźne i źle brukowane ulice:
Krochmalna, Prosta, Pańska, i pod bladymi kręgami
z rzadka rozstawionych żółtych lamp wiodą do kamienic o mokrych ścianach, wielu sieniach i ciasnych
izbach. Stąd Towarową tylko parę kroków do egzotyki
Warszawy, do Kercelaka. […] Kradzione buty i palta,
uzywane sprzęty i przedmioty, psy wszselkich ras i bez
rasy, perłowe, czarne i srebrne łagodne gołębie, krwawiące od bójek w ciasnych klatkach. Wszyscy wiedzą
o tutelszych wróżbitach, fotografach, sprzedawnach cudownych środków od „brodawek, a także i pluskiew”…
W ścisku, zgiełku i zamieszaniu Kercelaka można
sprzedać i kupić wszystko, i własne, i kradzione. Tu
obok kupców i kupujących chodzą tłumy gapiów, andrusów i ukrywających się przed policją rzezimieszków i nożowców. Na placu w tłumie nie są oni ścigani,

bo groziłoby to krwawymi rozruchami w tak wielkim
zbiorowisku ludzkim, podszytym obficie elem entem
przestępczym.1
Fragment Ulicy Heleny Boguszewskiej2, 1933:
Więc przede wszytkim „letnią porą” sienniki. Sienniki, tapczany, łóżka, barłogi wszelkiego rodzaju, bety,
łachy – wszystko, na czym można spać – na schody,
do sieni, na podwórka. Za tapczanami stołki, stoły,
krzesełka, balje z zaczętym praniem, wózki, dzieci
z krzywicą, babki ze sklerozą, wogóle dzieci, wogóle babki – już zalane tym wszystkim podwórze, już
wylewa się na ulicę. Wózki, krzesełka stoją wzdłuż
murów, na krzesełkach całe rodziny, ulica roi się,
ulica mrowi się, nie od przechodniów, nie od przemijających ludzi, tylko od wypełniającego je życia
wnętrz, a przybysz z dalekiego śródmieścia zwraca powszechną uwagę, czuje się jak intruz wśród
tego nieruszającego się z miejsca tłumu, wśród tego
tamtejszego tłumu, który jest u siebie, na Gęsiej, na
Gęsiej, Gęsiej! I oszalała z przepełnienia ulica już
sama nie wie co zrobić, z żarliwości, żeby jeszcze
więcej ludzi pomieścić i już jej nie wystarcza jeden
szereg domów, już tu i ówdzie za drewnianym frontem małego domku ma jeszcze wielką kamienicę!
Krochmalna znowuż zwęża się i zacieśnia bezceremonialnie, po prostu występami domów, aż do wymiarów jakiegoś zaułka czy korytarza, wspartego o łuk
kramów Żelaznej Bramy, zaułka zamkniętego „kanto1.
2.

Jerzy Rawicz Doktor Łokietek i Tata Tasiemka
Helena Boguszewska (1886-1978) – lewicująca pisarka i reportażystka, współzałożycielka grupy literackiej „Przedmieście”

rem loteryjnym Goldfarba”, odgrodzonego na amen, na
wieczne czasy od powietrza, od wolnej przestrzeni, od
szerszego oddechu placów czy ogrodów… Żeby Sura, Mela i Abramek Czarnawoda, z matki Łai Godcyngier,
wydane przez tę matkę nie na świat, (jak się zwykle pisze), tylko na część Krochmalnej, zamkniętej

„Mieszkanie” jednego z bezrbotnych w pobliżu wysypiska śmieci, 1934

„Goldfarbem”, nigdy nie powąchały zapachu Łazienek,
czy Wisły, ani Saskiego Ogrodu, ani nawet cmentarza
żydowskiego na Okopowej… Bo ten cmentarz, to źródło
powietrza, zdrowia, nieba, słońca, zieleni i radości dla
całej Okopowej, dla Gęsiej, ale nie dla Krochmalnej,
nie dla Krochmalnej! Nie wszystkie ulice mogą być tak
szczęśliwe, żeby mogły odetchnąć świeżym powietrzem
wśród żydowskich nagrobków: taka Krochmalna,
taka Wronia nie mają nic, nic… ani jednego drzewka,
ani źdźbła trawy – ale za to mają Kercelak żywiący
je i przez nie żywiony, Kercelak, wlewający w nie inne
życie szeroką arterją Towarowej, Przyokopowej…
Fragment Krawców Jerzego Kornackiego, 1933:
Różni do warsztatu przychodzili. Nie same tylko
żebraki. Stary bajgełe – Kacenelenbogen bułki codziennie przynosi, a para katolików, mąż i żona,
wyprosiła nawet sobie u krojczego jedną ścianę
w ślepym korytarzu na skład pomarańczy, którymi zimą handluje. Parę razy w tygodniu wpada na pogadankę kurnosy domokrążca, zwany
powszechnie Polakiem. Krawaty sprzedaje, skarpetki i szelki, mydło pachnące, perfumy i zioła.
Zioła ma się rozumieć lecznicze. Raz wreszcie
w miesiącu szmaciarz – Karaim kupuje u czeladników po wódce butelki i skrawki pozostałe z roboty, kulawy mechanik każdego pierwszego maszyny do szycia oliwi. Poza tym niema dnia, niema, rzec można, godziny, by ktoś się nie nawinął
i ktoś nie przyszedł. A więc generałowie rosyjscy,
wódki głodni, odsłaniają poły palta dziurawego
jak sztachety i ukazują zdumionym oczom gołe
pod paltem ciało. A więc bezrobotni i bezdomni,
stare wdowy z porządnego domu, wygnane z miesz-
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kań przez dzieci wyrodne, krawcy od krawiectwa oślepli, zawodowi onaniści, cyganki z kartą
w ręku, idioci żałośnie roześmiani… Jest ich, jest!
Nawet dużo!
Z pamiętnika bezrobotnego ślusarza Feliksa Różańskiego, zamieszkałego w Warszawie, rok 19322.
Rodzina to żona, Władysława lat 23 i dwoje dzieci:
Rajmund, trzy lata, Alicja, półtora roku. Bez dachu
nad głową. Żona, znalazła jakąś wdowę, robotnicę.
która zgodziła się nas przyjąć na mieszkanie, w którym ledwo sama się mogła pomieścić. Dwoje dzieci
śpi na łóżku razem z tą wdową, a ja z żoną na ziemi.
Całe mieszkanie posiada 3,2 metra szerokości, 2,1 metra długości i 3 metry wysokości. Okno 70 cm długie
i 70 cm szerokie. W całym mieszkaniu stoi jedno łóżko żelazne, jedna mała szafa, jeden stół kuchenny na
dwie osoby, dwa krzesełka i taboret. Nawet gdyby ktoś
chciał coś postawić to nie ma gdzie. Na dokładkę wilgoć, że wprost oddychać nie można. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze. […] W maju żona mi zachorowała, wiła się w boleściach, a ja na doktora nie
miałem. Sprzedałem stół dębowy i 4 krzesełka za 30
zł, a nas kosztowało 140. Sprowadziłem doktora, który
orzekł, że żona musi leżeć, ma silne zapalenie jajników i macicy, przy tym silna anemia i jeszcze coś. Wytłumaczyłem mu, że ja jestem bez pracy, żona nie ma
możności w domu leżeć, bo nie ma gdzie, a nieraz jest
tak, że i nie ma co jeść, wysłuchał i kazał mi przyjść
do siebie na drugi dzień. Przyszedłem, przywitał się ze
mną nadzwyczaj serdecznie, zdaje się, że pierwszy człowiek w ciągu tych pięciu miesięcy bez pracy tak się do
mnie odniósł. Dał mi kartkę do szpitala, tylko żebym
żonę odwiózł, a reszta to już mnie nie obchodzi, gdyż
za szpital on już uregulował. W czasie choroby żony
przysyłał przez służącą co dzień dwie kwarty mleka
i pieczywo przez blisko dwa miesiące. Zaznaczam, iż
doktor był izraelitą, nazwiska nie wymieniam, gdyż
prosił, żeby nikomu o tym nie wspominać. […] Lipiec
był jeszcze gorszy, jak poprzednie miesiące, gdyż nie
było już co sprzedać. Z żony zrobił się cień kobiety,
ona co ważyła 59 kg waży obecnie 46, ja ważę 54 kg,
a ważyłem więcej od żony, chłopiec, który powinien
ważyć chociaż ze 17 kg waży 11,5, dziewczynka 8 kg.
Blade, wargi jakieś sine, zamiast różowych, pod oczami sińce, stale chore. Są znane dalsze losy rodziny
Różańskich. Feliks za swój pamiętnik otrzymał honorarium w wysokości 100 złotych. W 1934 udało
mu się znaleźć pracę, w 1939 brał udział w obronie
Warszawy w batalionie „Dzieci Warszawy”, w czasie okupacji włączył się do pracy konspiracyjnej
w AK, był trzykrotnie aresztowany przez Gestapo,
w sierpniu 1944 wywieziony został do obozu Ulm
nad Dunajem. Po powrocie do kraju odnalazł swoją rodzinę na Śląsku, wszyscy zamieszkali w Małej
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Aresztowanie Stanisława Popławskiego w melinie Sobanowej przy ulicy Bugaj 13, luty 1929

Wsi Górnej niedaleko Lubania Śląskiego. W 1947
wstąpił do ZSLu, a pięć lat później został aresztowany przez władze bezpieczeństwa za przynależność do AK i z sześcioletnim wyrokiem osadzony
w więzieniu w Barczewie, na mocy amnestii został
zwolniony z więzienia w maju 1956 roku. Z gruźlicą i po przebytym w więzieniu zawale serca nigdy
już nie powrócił do zdrowia. Zmarł w 1966. Władysława zatrudniła się jako ekspedientka w GSie,
syn Rajmund został kierowcą, w 1947 roku wstąpił
do parti (przeniósł się do Warszawy), córka Alicja
ukończyła kurs dla księgowych.
Obrazu Warszawy dopełniali żebracy, złodzieje, szulerzy i prostytutki. Warszawa… Kwietniowa
noc… Rojowisko ludzi w ulicach… Podłe prace, które
ludzie dla wygody innych dźwigają, wloką, ciągną.
Młode dziewczęta, biedne woły w jarzmie… Trudzą
się i szamocą, żeby wcześniej czy później zostać ofiarami kawalerów… Iść w służbę do tych mężczyzn,
do tych łotrów i zapewniać im uciechy… (Stefan Żeromski Dzieje grzechu). Nierządnice warszawskie
zawodowo rejestrowane i tak zwanej kategorji to
lerowanej, to jest dobrowolnie poddającej się rewizji
lekarskiej, wreszcie tajne prostytutki damy, że pierwsza kategorja rekrutuje się z przybyłych mieszkanek
prowincji przeważnie żydówek, oraz z proletarjatu
chrześcijańskiego, poza tym wszystkie sfery mieszkańców warszawskich w różnych stopniach zasilają córa-

Obława w domu noclegowym na terenie dawnej fabryki „Polonus”, 1932

1.
2.

Jerzy Kornacki (1908-1981) – lewicujący pisarz, wraz z Heleną Boguszewską stanowili tandem zajmujący się w swoich reportażach biedą przedwojennej Warszawy
Tekst Feliska Różańskiego został opublikowany w 1933 w Pamiętnikach bezrobotnych pod redakcją Ludwika Krzywickiego.

mi swymi prostytucję warszawską w najrozmaitszych
jej przejawach.1
Polska gejsza, jak nazwała je publicystka Wanda
Melcer2, to pieszczotka, która w piżamie albo jedwabnej kombinezie celebrowała na łóżku; rozkoszna trzpiotka, która późnym wieczorem zaczepia panów na
głównych ulicach miasta, strzygąc wesołym okiem

Na posterunku policji po obławie w domu noclegowym „Cyrk” na, 1934

1.
2.

W. Zalewski Prostytucja – powojenna Warszawa 1927
Wanda Melcer (1896-1972) – powieściopisarka, poetka, publicystka, inicjatorka powołania Towarzystwa Reformy Obyczajów
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spod granatowego bereciku podlotka; ordynarna
baba, która ze swoją tuszą nie mieści w drzwiach;
zawszona ulicznica, która jak głodny szczur żywiła
się cały tydzień po rynsztokach. Wszystkie raz na
tydzień muszą się meldować u lekarza. Panna
Toporek: maleńka drobna blondynka, włosy ma
przedzielone z boku i zaondulowane. Kazano jej się
rozebrać, więc zdjęła pończochy i pantofle, nawet koszulę, a została tylko w zielonej żorżetowej, balowej
sukience z tuniką. […] Gładkie białe ramiona, szczupła szyja, wysokie nogi, suknia jak na uroczystość,
ledwo trzymająca się na wąziutkich szeleczkach
z jedwabiu, ma w sobie groteskową wymowę jej losu.
[…] To syfilityczka. Następna: bosa, obiema nagimi rękami zaciska i obciąga na sobie jakieś straszne paletko, pełne dziur, wytarte i obielone tynkiem
na skutek czochrania się o ścianę. […] Rozgląda się
z nieufnością, wstydzi się. […] Robi ceregiele, certuje się. Potem z determinacją zrzuca palto na ziemię
i staje w świetle zimnego, aż sinego dnia, z zapadłym
brzuchem, z dziecinną piersią pokrytą dziwnymi
pryszczami i plamami. – Widzisz, tyle wszów, jesteś
cała pokąsana, aż czarna. Następna: jest zdeterminowana, a przy tym pechowa. Niedawno przyjechała do miasta, ledwo od trzech miesięcy chodzi,
a już musiała złapać chorobę. Kto ją zaraził, może
powie, teraz można wytoczyć sprawę o zarażenie.
Ale na to wzrusza ramionami. Garnacarzówna:
mała, czarna, stara Żydówka z wielkim brzuchem,
na którym bezskutecznie dociąga zrudziałe palto. […]
Jest w dziewiątym miesiącu ciąży. […] Małym okiem
łypie na drzwi, żeby jak najprędzej znaleźć się na
ulicy albo w tej norze, w której mieszka. Żeby móc
dalej prowadzić swój straszny fach… Zmieniają się
prędko, migają prawie, jak w kinie. Jeszcze jedna nie
zdążyła zarzucić na siebie palta, a już druga biegnie, mała, szczupła, półdziecinna, w grubej dziennej
koszulinie z ordynarnego perkalu albo w jedwabnej
kombinezie z kornkami. […] I mała smarkula z rogu,
która chowa pod grubą chustką oczy z dziecinna zapłakane, i stara wyga, które już lata używa swojego
ciała jak wcale nieźle funkcjonującej i przynoszącej
niezły dochód fabryki. I biegnie brzydka, och, jakże
brzydka dziewczyna, która jednak dziwnym cudem
trzyma się ciągle, a która już lat temu dziesięć była
postrachem wracających ze szkół do domu pensjonarek. Przez ten lekarski gabinet przewija ich się dziennie około trzystu…
W 1971 roku w paryskiej „Kulturze” ukazało się
opowiadanie „Oko Dajana” Koraba (pod tym pseudonimem ukrywał się Józef Hen) zaczynające się
wymownie: Któregoś dnia spostrzegłem, że Warszawa
nie jest najpiękniejszym miastem świata. Zygmunt
Miłoszewski zaś w swojej sensacyjno-przygodowej

powieści Bezcenny pozwala swojemu bohaterowi na
chwilę warszawskiej refleksji: Nawet jeśli nie płakałem, to miałem łzy w oczach. Z najstarszych odnalezionych dokumentów rodzinnych wynika, że babka Józefa
(urodzona w Błoniu) poślubiła warszawiaka dziadka
Henryka w stolicy w 1871 roku, co czyni ze mnie warszawiaka od sześciu pokoleń. I możecie się śmiać, ale
kocham to najbrzydsze miasto Europy tak mocno, jak
tylko można kochać stos ułożonych na sobie cegieł. To
był, jest i będzie mój dom, innego nie chcę i nie potrzebuję, tutaj zostanę pochowany, kropka. Przez całe życie miałem obsesję na punkcie przeszłości tego miasta,
nieustannie szukałem śladów jego piękna i wielkości,
jak relikwie przechowywałem zdjęcia, pocztówki, filmy, mapy. Zanudzałem przyjaciół opowieściami o Paryżu Wschodu, o centrum tej części Europy, o jednym
z najważniejszych i najpiękniejszych miast na mapie
kontynentu. Ale koniec końców musiałem się ocknąć,
wyjść na ulice paskudnego miasta, wrócić, niczym do
żony, która z uroczej piękności zamieniła się w grube,
brzydkie i złośliwe babsko.

Budowa Pałacu Kultury i Nauki, widok u zbiegu Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich, 1954
Na samym mieście znać jeszcze liczne ślady zniszczenia. Góruje olbrzymi szkielet stalinowskiego „Pałacu Kultury", stale oświetlony w nocy reflektorami. Budowa tego gmachu wznosi stałe tumany kurzu
nad Warszawą (Migawki z podróży, „Kultura”, Paryż, 1953).

Budowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – wymowne świadectwo twórczej pracy i pokojowych dążeń Związku Radzieckiego – jeszcze bardziej wzmoże zapał całego narodu polskiego do
dalszej ofiarnej pracy w imię pokojowego budownictwa i obrony
pokoju przed zbrodniczymi planami podżegaczy wojennych.
Bolesław Bierut
„Trybuna Ludu” 7 kwietnia 1952
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Marszałkowska róg Świętokrzyskiej, ok. 1951

Po wojnie nowa władza postanowiła odciąć się
od przedwojennej „zgnilizny”, od sanacyjnego
wstecznictwa i moralnie upadłej II Rzeczypospolitej. Ale zamiast odbudować, burzyła. Wszystko
wszystkiem, trzepak trzepakiem, kołki kołkami,
ruch budowlany leci w Warszawie na sto dwa
i nie ma co narzekać, a cieszyć się trzeba. Co i raz
nowe dzielnice drapaczy chmur rosną jak grzyby
po deszczu, aż strach się zapuszczać w niektóre ulice, żeby człowiek nie zabłądził. Na Dzikiem Zachodzie, znaczy się na Towarowej, Żelaznej, Chmielnej, Złotej stare rudery się rozbiera i stawia nowe
wysokościowce. A jeszcze nie tak dawno z dużej
wypalonej kamienicy mniejsze mieszkalne ruderki
się tu tworzyło. Szwagier był za przedsiębiorcę, któren to budował. Jak znalazł kupca na mieszkanie,
z pięciu spalonych lokali jeden wytwarzał drogą
pożyczki. Z jednego wziął drzwi, z drugiego okna,
z trzeciego znowuż piece – co gdzie było, i w ten
deseń otrzymywał na klatce jedno, ale przytulne,
mieszkanko, i takowe z godziwem zyskiem opylał.
Dziś arcydzieła szwagra idą na Dzikiem Zachodzie pod kilof czy pod buldożer. A tyle się pisze
o ochronie zabytków! (Wiech Strzelec z M-3)
Architekturą interesuje się partia dlatego, że jest
ona szczególnie doniosłą formą ideologii, a ideologia nie może być partii obojętna. Ideologia to postulowanie pożądanych na przyszłość wartości, rysowanie obrazu przyszłości. A architektura z samej
swej istoty kształtuje zabudowę przeznaczoną na
długie trwanie. Ideologia znajduje w architekturze
wspaniałą formę swego ucieleśnienia, mówił Bolesław Bierut na naradzie w KC w czerwcu 1949.

Ideologia miała zapełnić wzdęte, głodne brzuchy i zlikwidować brak mieszkań, ale niestety,
praktyka dowiodła, że „szklane domy” i kawior
przypadły „aktywistom”, szary lud musiał się
nasycić niestrawną ideologią, która bez końca
„rysowała obraz przyszłości” i nadal się gnieździł
w ciasnych obskurnych izdebkach lub niewielkich mieszkankach ze ślepą kuchnią.
Leopold Tyrmand 14 lutego 1953 roku zapisał: Byłem na pokazie projektów na urbanistyczne i architektoniczne rozwiązanie placu Stalina,
który ma stanowić centrum przyszłej stolicy wokół
słynnego drapacza chmur, „daru” Rosji dla Warszawy, tak zwanego Pałacu Kultury i Nauki (warszawiakom urządzano objazdowe pokazy – na
przyczepie ciągniętej przez traktor umieszczano
model i prezentowano na ulicach stolicy – red.).
Ten wieżowiec – jak mówi się w terminologii sowieckiej architektury – został w swoim czasie, kiedy ogłoszono jego budowę, różnie przyjęty w Warszawie. Jedni widzieli w nim ciężką, rosyjską pięść,
położoną na mieście, inni łamali ręce na jego
antywarszawską skalą, marsksiści jąkali się z zachwytu, lud warszawski ochrzcił go „Pekinem”, co
stanowi dowcipny skrót jego nazwy, a jednocześnie
pogardliwą popularną nazwę wielkiej, przedwojennej kamienicy czynszowej, która stoi na rogu
Złotej i Żelaznej. […] Komuniści wierzą, że tworzą
najwspanialszą epokę w dziejach ludzkości i że
epoka ta musi znaleźć wyraz w budownictwie olbrzymim, pełnym monumentalności i patosu.
Na pomysł wybudowania wysokościowca
w Warszawie podobno wpadł sam generalissimus.
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Jak wspominał Jakub Berman (członek Biura Politycznego KC PPR, później KC PZPR) Stalin chciał
Pałacu widocznego z każdego punktu miasta, w którym pomieszczą się placówki kulturalne, kina, teatry. Klamka zapadła, warszawski „socjalistyczny
drapacz chmur” musiał powstać – to był ostatni
projekt „szalonego cukiernika”, laureata Nagrody
Stalinowskiej, akademika Lwa Władimirowicza
Rudniewa, złożony w hołdzie dla „ojca narodów”
Józefa Wisarionowiczowa Stalina. Sam Rudniew
mówił: projekt ten musi mieć na celu stworzenie jednolitego obrazu piękna, który by się łączył w jedną
całość architektoniczną i stanowił łączność ze starą
Warszawą. […] Staraliśmy się włożyć w projekt całą
naszą wiedzę, całe doświadczenie nagromadzone
przez radziecką architekturę, aby ten gmach, wystrzelający białymi masywami swych pięter w warszawskie niebo, odpowiadał wielkiej i szlachetnej
przyjaźni naszych narodów, aby nosił w sobie cechy
zbliżającego się komunizmu, a Józef Sigalin, ówczesny naczelny architekt Warszawy, dopowiadał: może mniej lub bardziej świadomie chodziło
o stworzenie znacznie większej skali nowej Warszawy niż ta, którą wyznaczały przed wojną Prudential, Hotel „Warszawa” czy „Cedergren”.
Wkrótce przystąpiono do wyburzenia budynków znajdujących się na przyszłym placu budowy.
Gmach miał stanąć w miejscu dzielnicy burżujów,
którą robotnicy zobowiązali się rozebrać dla uczczenia święta 1 Maja w niecały miesiąc, osiągając nawet 300 % normy. Przestała istnieć ulica Wielka, jak
pisał Wiech, teraz trzeba jej szukać po korytarzach
lub salonach Pałacu Kultury i Nauki. Razem z Sosnową, Sienną, Śliską i Zielną zginęły bowiem całkowicie
Widok od ulicy Złotej, fot. Zbyszko Siemaszko, 1957
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Na ulicy Siennej, fot. Grażyna Rutowska1968

lub częściowo w jego strojnym, olbrzymim wnętrzu.
W oficjalnej nowomowie pojawił się „podniebny
pomnik przyjaźni”, warszawiacy stworzyli własne
nazewnictwo: „koszmarny sen pijanego cukiernika” (Pałac przyrównywano do tortu) „zemsta Stalina” „pajac kultury” czy „Pekin” (PeKiN), śpiewano
też na melodię hymnu narodowego „Co nam obca
przemoc dała, nocą rozbierzemy”.
Wychyliłem się z pociągu dojeżdżającego do
Warszawy, wspominał po latach Gustaw Morcinek („Trybuna Robotnicza” 1972), i oto ujrzałem
strzelisty, biały zarys Pałacu Kultury we wschodzącym słońcu. Niebo było ogromnie błękitne i głębokie, i w owym głębokim niebie nurzała się biała
sylwetka Pałacu Kultury. Była podobna do zjawy,
a przede wszystkim zdała mi się podobna do Nike
z paryskiego Luwru. Czarowała mnie swym przedziwnie smukłym i strzelistym, ulatującym pod
niebo kształtem i podobnie jak tamta Nike, prawiła mi o zwycięstwie i wierze w człowieka. Nieco
inaczej widział go Tadeusz Konwicki w Małej
Apokalipsie: Ogromna, szpiczasta budowla budziła strach, nienawiść, magiczną grozę. Pomnik pychy, statua niewolności, kamienny tort przestrogi.
A teraz to tylko wielki barak, postawiony na sztorc.

Koszmarny sen pijanego cukiernika, widok od strony zbiegu ulic Tytusa Chałubińskiego i Hożej. Na pierwszym planie widoczne baraki mieszkalne i garaże, dalej PałacKultury i Nauki. W centralnej części fotografii widać kamienice
stojące wzdłuż ulicy Emilii Plater, ok. 1956

Zżarty przez grzyb i pleśń stary szkielet zapomniany na środkowoeuropejskim rozdrożu. Kilka lat
później w rozmowie ze Stanisławem Nowickim
(Pół wieku czyśca) pisarz stwierdził, że to jest jednak symbol naszego podbicia i zniewolenia. To jest
obca świątynia, która zbudowana została po to,
by nas straszyła i przypominała nieustannie o naszym zniewoleniu. I ona spełnia tę funkcję, mimo
iż ludzie twierdzą, że się do niej przyzwyczaili.
Chyba jednak diagnoza Tadeusza Konwickiego nie jest trafna. Pałac Kultury zaspokoił jedynie próżność mściwego satrapy mieniącego się
„słońcem ludzkości” i nie stał się symbolem naszego podbicia i zniewolenia. Najgorszą jego winą
jest zlikwidowanie całego kwartału przedwojen-

nej materii miasta (tego już się nie da naprawić),
i zdominowanie architektoniczne śródmieścia.
Prawdą jest, że Plac Defilad (wcześniej Stalina)
był tłem dla manifestacji pierwszomajowych,
był też świadkiem mszy odprawianej przez Jana
Pawła II, a po jego śmierci rozświetlone okna
Pałacu utworzą znak krzyża. W wystylizowanych salach Kongresowej odbywały się zjazdy
partyjne (tu też zakończyła swój żywot PZPR),
a Rolling Stonesi zagrali w nadętym socjalistycznym anturażu swój pierwszy koncert za żelazną
kurtyną.
22 lipca 1955 roku Pałac udostępnił swój
przepastny brzuch mieszkańcom stolicy i Polski
i niech tak już zostanie.
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Pałac Kultury i Nauki, widok od strony Al. Jerozlimskich, za nasypem widoczne zabudowania ul. Chmielnej, fot. Zbyszko Siemaszko1955

Pałac Kultury i Nauki, widok od strony Emilii Plater i Al. Jerozlimskich, z prawej strony widoczny Dworzec Śródmieście, fot. Zbyszko Siemaszko1955

Warszawa obrysowana
Najstarszym zachowanym dokumentem kartograficznym Warszawy jest plan
dworu i wsi w Ujazdowie z 1606 r. Alessandro Albertiniego, czterdzieści lat
później pojawił się pierwszy ogólny plan Warszawy autorstwa, pochodzącego
z Elbląga, Izraela Hoppego.
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Vue perspective de la Ville de Warsovie Capitale de la Masovie sur la Wistule en Pologne
albo Fantastyczny widok Warszawy, po 1759

Izrael Hoppe wywodził się ze starego
Przedstawiono ciąg Krakowskiego Przedpruskiego rodu, jego ojciec, również
mieścia, które nadal pełniło funkcję ważIzrael, pochodził z Malborka, w Elbląnego szlaku komunikacyjnego, łączącego
gu był burmistrzem. To właśnie w ElStare Miasto z Ujazdowem. Jego obecny
blągu urodził się Izrael młodszy. Tu
kształt był już wówczas niemal skrytaliskończył gimnazjum, w wieku lat
zowany. Charakterystyczne dla tej ulicy
piętnastu rozpoczął naukę języka
rozszerzenia, tworzące niezbyt regularne
polskiego w Działdowie, studiował
place, są już ukształtowane. Obszerny
„politykę”, historię i języki starożytne
plac Bernardyński posiada monumentalna uniwersytetach w Rostocku i Gryną pierzeję wschodnią, na którą składafii. W wieku lat siedemnastu po raz
ją się fasady kościoła, klasztoru i pałapierwszy odwiedził Warszawę. Podrócu Kazanowskich; po północnej stronie
żował po Niemczech i Danii. W 1629
placu stoją jeszcze drobne kamieniczki
roku mianowano go nadzorcą miejprzed bramą Krakowską, które zostały
skich fortyfikacji w Elblągu, a trzy
rozebrane jeszcze w 1643 r. […] Za paIzrael Hoppe (1601-1679)
lata poźniej zostaje burmistrzem Elsmem domów przy ul. Koziej widnieje
bląga, którą to godność będzie sprawował jeszcze na planie rzut obszernego pałacu Prymasowskiego;
dziesięciokrotnie. W latach 1637-1641, jako przed- z Kozią łączy się nieznan z nazwy ulica, biegnąca
stawiciel Elbląga, uczestniczył w walnych sejmach do Końskiego Targu i dalej, na południe – jej przew Warszawie. Był autorem szeregu prac historycz- bieg przecina wał (późniejsza Mazowiecka?). Drugie
nych i kartograficznych, zachowanych do naszych rozszerzenie Krakowskiego Przedmieścia odpowiada
czasów prawie wyłącznie w rękopisach. Opracował dzisiejszemu placykowi przed nie istniejącym jeszcze
plany różnych miast, w tym plany Elbląga, plan kościołem Wizytek. […] Dość szczegółowo Hoppe
portu i fortyfikacji w Piławie, Gdańska czy Toru- przestawił zespół pałacu Kazimierzowskiego: ukazał
nia. Opracował też generalną i szczegółowe mapy plan monumentalnego pałacu królewskiego z czterePrus oraz napisał kronikę wojny polsko-szwedzkiej ma alkierzami; fasadę wschodnią, od strony Wisły,
z lat 1626-1636, którą zilustrował również liczny- wzbogacała loggia widokowa lub taras. W bliskim
mi rysunkami i planami.
sąsiedztwie gmachu królewskiego widoczny jest inny
Najstarszym zachowanym planem ogólnym War- pałac, o rozczłonkowanym planie; można w nim rozszawy jest właśnie plan Izraela Hoppego z około poznać budynki fraucymeru królowej. Oba pałace
1641 r. Plan obejmuje swym zasięgiem Wisłę i oba posiadają ogrody reprezentacyjne.
jej brzegi: na lewym Warszawę, wyłącznie miasto
wewnątrz fortyfikacji bastionowej, na prawym – niewielki obszar na wprost Starego Miasta.1 […] Skala
miasta wynosi niemal dokładnie 1:7500. […] Plan
nie jest dokładny, niedokładność wynikła stąd, że
plan nie został oparty na materiałach pomiarowych,
czego dowodzą źle naniesione kąty załamań i przebiegu ulic. Na planie pojawiają się m.in. ulice:
Zakroczymska, Freta, Krakowskie Przedmieście,
Świętojańska, Długa, Miodowa i Wierzbowa. Ulokowano tu już kościół i klasztor Reformatów, wiele
skromnych dworów i kilka okazałych pałaców. […]
Plan Izraela Hoppego
1.

T eresa Zarębska Plan Warszawy z pierwszej połowy XVII wieku, w: „Kwartalnik architektury i urbanistyki”, 1964
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strony Wisły. […] W pośrodku każdego z tych rynków
wznoszą się różne budowle; tylko najmniejszy z nich,
Rynek Starego Miasta Warszawy, jest pusty; wznosił
się wprawdzie i tutaj kiedyś starożytny Ratusz, ale
zniknął on z powierzchni ziemi, ulegając nieszczęsnej
manii burzenia, panującej po dziś dzień w Warszawie.
Burzenie to zabytków dawnego budownictwa odby-

wa się dla otrzymania tak zwanego pięknego widoku,
a w rzeczywistości kawałka zabrukowanej ulicy, nikomu na nic nie przydatnej. Tej to nieszczęsnej manii
przypisać musimy brak w Warszawie wszelkich dawnych zabytków; wszystko się znosi, odnawia, poleruje,
a w gruncie rzeczy niszczy.
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Makieta przedstawiająca rekonstrukcję dawnego Barbakanu z Bramą Nowowiejską, 1938 (Wystawa pt. „Warszawa wczoraj, dziś i jutro” w Muzeum Narodowym w Warszawie)

Plan starej Warszawy w roku 1656
1. – Zamek 2. – Kolumna Zygmunta 3. – Rynek Starego Miasta 4. – Prochownia 5. – Pałac Królewski (Kazimierowski) 6. – Wójtostwo 7. – Arsenał 8. – Fara 9. – Kościół OO. Jezuitów 10.– Kościół XX. Augustyanów
11. – Kościół PP. Bernardynek 12. – Kościół XX. Bernardyrnów 13. – Kościół PP. Karmelitanek 14. – Kościół XX. Karmelitów 15. – Kościół X X. Pijarów 16. – Kościół X X. Paulinów 17. – Kościół X X. Dominikanów
18. – Kościół Św. Jerzego 19. – Kościół Panny Maryi 20. – Kościół Św. Trójcy 21. – Kościół XX. Bernardynów na Pradze
A. – Krakowskie Przedmieście B. – Nowe Miasto
a. – Brama Krakowska b. – Furta Gnojna c. – Furta Boczna d. – Brama Nowomiejska a, b, c, d – Podwale

Warszawa w XVII wieku1
Przy porównywaniu planów, podług których zbudowane zostały miasta: Poznań, Wrocław, Kraków, Lwów,
Warszawa, oraz znaczna liczba naszych miast, pomniejszych, uderzyć musi jednostajność ich założenia, pewien
wspólny pierwiastek, wspólna myśl zasadnicza, która ich
nakreśleniem kierowała. […] Głównym ogniskiem jest
tu zawsze rynek czworoboczny; to jakby starożytne forum, z którego kątów rozchodzi się w dwóch kierunkach
osiem ulic, po dwie z każdego rogu; czasem jeszcze i ze,
środka, boków prostokąta wychodzą ulice. Środek rynku

1.

„Kłosy”, Nr 972, 1884 (z art. M. Olszyńskiego)

zajmuje zwykle ratusz, a cały ten układ stanowi zawiązek, jądro miasta, otoczonego obronnym murem, najeżonym basztami i strzeżonym przez warowne bramy, poza,
którym to obwodem już swobodniej, bez ścisłego planu,
stosownie do okoliczności miejscowych, dalej się miasto
rozwijało. Plan ten wspólny, raz powzięty i za doskonały
uznany, wszedł niejako w modę, w obyczaj i był wszędzie
stosowanym. […] W Warszawie nie ma ulic środkowych,
a domów w Warszawie przy dwóch krótszych bokach
rynku Starego Miasta jest po osiem, przy dwóch zaś dłuższych – w jednym dziewięć, a w drugim trzynaście od

Makieta ukazująca układ przestrzenny dawnej Warszawy, 1938 (Wystawa pt. „Warszawa wczoraj, dziś i jutro” w Muzeum Narodowym w Warszawie)
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Okolica Warszawy w dyametrze pięciu mil, praca geografa królewskiego K. Perthesa z 1783 r. rytowana w Paryżu przez P. F. Tardieu

Varsovia Miles Polonus Nobiles Poloniae ( Widok Warszawy na końcu XVI wieku), Jacob Hoefnagel, 1618

Miniatura z ok. 1573

Zanim za Stanisława Augusta na gruntach starostwa warszawskiego powstała ulica Chmielna
(a także: Mazowiecka, Królewska, Twarda, Grzybowska, Żelazna, Krochmalna, Prosta, Ceglana,
Ciepła, Chłodna, Elektoralna, Wolska, Wronia
i Łucka) okolice dzisiejszego dworca wiedeńskiego przedstawiały bagniska, których wody zasilały
strumień, biegnący ulicą Żórawinową (Żórawią)
i wąwozem przez ulicę Książęcą. Na rogu Nowego
Światu i Książęcej jeszcze na początku dziewiętnastego stulecia stał most, wsparty na murowanych
fundamentach, długości 40 łokci i 26 szerokości.
Okolice ulicy Chmielnej były mokrym pastwiskiem,
zwanym Chmielnik.1 […] Pierwotne lasy, pokrywające Warszawę, znikły zapewne już w XllI wieku,
po wydzieleniu przez książąt mazowieckich uposażenia w ziemi dla tworzącego się miasta. Po wykarczowaniu łanów i ról miejskich, zostały gaje,
1.

„ Kłosy”, Nr 972, 1884 (z art. M. Olszyńskiego)

kępy drzew po nieużytkach i mokrych pastwiskach,
jak wspomniany w lustracyi z l564 roku Chmielnik – pastwisko, porosłe dębiną i olszyną, zajmujące przestrzeń między ulicą Chmielną a Żórawią.
[…] Uzupełnijmy jeszcze: pomiędzy Ujazdowem
a Warszawą istniała dawniej wieś Kałęczyn, z lasem przy wsi, zwanym Chmielnik. Role te pozostawały w bezpośredniej zależności od książąt, którzy
nadawali je na własność, a niekiedy na dożywocie, rozmaitym osobom i instytucjom; a ponieważ
każda z tych włók przy takiem rozdawnictwie stanowiła oddzielną własność lub folwark, stąd całą
miejscowość nazywano potocznie „folwarkami”.
Nazwa Kałęczyna w pierwotnych przywilejach
lokacyjnych nie istnieje. W przywileju księcia Janusza z 1480 roku dowiadujemy się, że jurysdykcji wójta staromiejskiego podlegały: Stare Miasto
z przedmieściami, za wyłączeniem Nowego Miasta, oraz wsie Jazdów wraz z ogrodem, przy tejże
wsi leżącym, „który się zwie pospolicie Chmielnik”,
dalej Młociny, Wawrzyszew i Powązki. Cała więc
przestrzeń Chmielnika wymieniona jest tu, jako
„ogród przy Ujazdowie leżący”. […] W czasie założenia Warszawy role wsi wraz z ogrodem, zwanym

Chmielnik, pozostawały w bezpośredniej zależności od książąt, którzy nadawali je na własność,
a niekiedy dożywociem, rozmaitym osobom i instytucjom. Każda z tych włók, przy takim rozdawnictwie, stanowiła oddzielny folwark, stąd całą
miejscowość nazywano potocznie „folwarkami”. […]
W inwentarzu lustracyjnym starostwa warszawskiego z roku 1564 znajduje się objaśnienie, że „stara
królowa” (Bona) wzięła frymarkiem (zamianą) od
Jana Wilka, wójta Starej Warszawy, rolę Chmielnik
i karczmę z sadzawką w Jazdowie, w zamian za dane
Wilkowi półtorej włóki we wsi Wielkiej Woli. Rola
wójtowska, zajęta przez królową Bonę, rozciągała
się w kierunku ulicy Wilczej, poza Marszałkowską,
w stronę Koszyków. Rola, wzięta od Wilka, zachowała nazwę swych dawnych właścicieli: zakładano
dworki, budowano domy „na Wilczem”. Z biegiem
lat powstała na tym miejscu długa ulica Wilcza.
[…] W 1553 roku królowa Bona ogród miejski
Chmielnik zamieniła na włókę roli i tę włókę
ofiarowała miastu. Następne lata nie przyniosły
wielkich zmian, wzdłuż Drogi na Chmielnik,
jak ją wówczas nazywano, usytuowano sady
i ogrody1, dopiero około 1770 roku geometra
1.

królewski Maciej Deutsch uregulował jej bieg
od Szpitalnej aż do Twardej (wtedy też pojawiła się jej współczesna nazwa – Chmielna). Pod
koniec XVIII wieku wśród drewnianych parterowych domków pojawiały nieliczne murowane,
ale w tym też czasie Chmielna została wybrukowana. Tylko w okolicach Nowego Światu i Brackiej stanowiła ona zwartą zabudowę. Połowa
XIX wieku przyniosła budowlane ożywienie.
Sąsiedztwo Dworca Warszawsko-Wiedeńskiego
sprzyjało rozwojowi zachodniej części ulicy. Budowano tu magazyny oraz warsztaty czy parowozownię, liczne tanie domy noclegowe, zajazdy
i hotele. Wielki pożar w roku 1874 strawił drewniane fragmenty Zielnej i Wielkiej, ale już kilka
lat później Chmielna pręży się dumnie, szczycąc się wysoką, przeważnie trzypiętrową murowaną zabudową. Od początku swojego istnienia
Chmielna miała wyraźny podział: na szykowną
i bogatą część śródmiejską i nie cieszącą się dobrą reputacją – zachodnią. W pierwszej dobierano garderobę, której nie powstydziłby się Paryż,
w drugiej, wystrzegając się podejrzanych indywiduów, pito szklankami siwuchę.

D o roku 1801 w samym końcu Chmielnej, przy dawnym trakcie rogatek Jerozolimskich mieszkał niejaki Jan, dziwak, starzec 80-letni, Pustelnikiem nazywany. Do nazwiska zaś tego mogło dawać powód mieszkanie jego, naokoło prawie drzewami owocowymi zacienione i samo postępowanie właściciela, nie
udzielającego się nikomu, a nawet unikającego wszelkiej znajomości i rozmowy, jeżeli niekiedy za domem był spotykany. Syna swego lat czterdzieści przeszło mającego, w największej jakby nieletniego utrzymywał uległości; owoców z swego ogrodu, które były wyborne i drobiu mającego pod dostatkiem i w dobrym
gatunku, nie chciał przedawać choćby za dobrą zapłatą; grunt przyległy swojej posesji zapuszczał na trawę dla byka, którego chował bez żadnego użytku i do którego nikt oprócz niego samego, nawet syn jego, dla dzikości tego zwierzęcia, nie mógł przystąpić. Szczególnym upodobaniem tego człowieka było zbieranie
wielkich kamieni, którymi dom swój i ogród wraz z gruntem obkładał, nadto budował z największych kamieni siedzenie przy drodze, nikogo do tej roboty n ie używając, sam jeden bowiewm pomimo tak podeszłego wieku, był w stanie zataczać sztuki kilkanaście centnarów wagi mające (1 cetnar = ok. 50 kg), za
pomocą jedynie drąga i walców. Po śmierci jego syn wyniósl się z porządnie zagospodarownego domu, który w krótkim czasie był rozebrany (Franciszek Maksymilian Sobieszczański Rys historyczno-statystyczny wzrostu i stanu miasta Warszawy…, 1848).
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Panorama Warszawy – widok z kopuły kościoła ewangelickiego,1874 (ryt. Feliks Zabłocki)

Herb Starej Warszawy, 1652

Str. tyt. z ksiąg miejskich (detal), 1599

Syrenka spadła z nieba

Wiech, będąc u Teosia Piecyka na Targówku na wzruszającej uroczystości narodowo-rodzinnej z okazji trzystapięćdziesiątych urodzin Warszawy jako stolicy, wysłuchał jego płomiennego przemówienia:1 – Każda
jedna stolica zmuszona jest posiadać tak zwany herb, żeby na tramwajach było co malować i żeby także samo magistrackie ciecie mieli co na
czapkach nosić. Długo się chłopina męczył, zaczem ten herb wykompinował. Nie można powiedzieć, żeby mu się to znowuż tak za mocno udało.
Pół blondynki i pół szczupaka z pokrywką w jednej ręce, z pałaszem
w drugiej! Blondynka, owszem, nawet sobie nienajgorsza, jak to mówią —
przy kości. Jeżeli o wiele się rozchodzi o dzieci i młodzież do lat czternastu,
może ciut-ciut zanadto rozmamłana, ale mówi się trudno. Gorzej z tem
rybiem ogonem. Zastanówmy się, jaki może być związek zawodowy między niem a pałaszem i pokrywką? Uczone w szkołach faceci kompinowali
1.
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Stefan Wiechecki (Wiech) „Śmiej się pan z tego –wybór felietonów (Urodziny Warszawy)”, PIW, 1956
Czesław Jankowski „Warszawa wczoraj,dziś, jutro”, Tow. Szerz. Ośw., 1916

nad tem ładne pare lat, aż koniec końcem dośli do wniosku. Warszawiacy, jako ludzie z salon owem kodeksem karnem oblatane, zawsze kobietom pierszeństwo dawali, w ten deseń właśnie król blondynkie kazał na
tem herbie namalować. Pokrywka znowuż i rybie dzwonko z ogonem
na te pamiątkie zostali umieszczone, że każda jedna warszawianka pod
względem kuchennego fachu zdolność posiada. Nigdzie takiego szczupaka po żydowsku czy takiej pomidorowej zupy jak w Warszawie otrzymać
nie można. Pałasz jest dlatego, bo jakżeby herb wyglądał z tłuczkiem do
kartofli, pogrzebaczem czyli tyż wałkiem do ciasta w ręku?
Jak jest, tak jest i inaczej nie będzie. Taki herb mamy, musimy go
szanować i każdego jednego żłoba z prowincji, któren by się ośmielił
pod krytykie go brać, mamy prawo fatalnie obsztorcować i każden
sąd nas uniewinni.
Czesław Jankowski, poeta, historyk i krajoznawca, zauważył, że po
długim zagłębianiu się w materiał dowodowy, doszli uczeni do wniosku,
że Warszawa nasza otrzymała za herb Syrenę całkiem przypadkowo;
dzięki fantazjowaniu rysowników, którzy, połączywszy ze sobą Rycerza
(z herbu książąt mazowieckich) z Gryfem (herb ziemi bełzkiej), wypacykowali z ogona gryfa i szponów… ogon rybi, a z opancerzonego biustu
dorodnego mężczyzny… popiersie niewieście. Co i uczyniło w harmonijnym połączeniu – syrenę. Nie mąćmy uczonym najlżejszą nawet wątpliwością uciechy z tego odkrycia. Posuńmy się nawet o krok dalej jeszcze
i powiedzmy: a jakiżby można było stosowniejszy dla Warszawy herb
wymyślić! […] Zdaje mi się nawet, żem gdzieś, w jakiemś „Silva rerum”
z 18-go, czy 17-go wieku wyczytał kiepski dwuwiersz o głębokim sensie:
„Kto ma syrenę w herbie, — Tego bieda nie poderwie”2.
Jednak bieda trochę Warszawę poderwała, a stołeczna syrenka
nie doszukała się swoich korzeni, chcąc zaś być w zgodzie z narodową tradycją, zamiast szukania biologicznego ojca, zasłońmy się
cudem: Syrenka po prostu spadła z nieba.

Zdetronizowany patron Warszawy1

Błogosławiony Władysław (Ładysław) z Gielniowa (na chrzcie
otrzymał imiona Marcin Jan) był rodem z Gielniowa (niedaleko
Opoczna), małego miasteczka dyecezji Gnieźnieńskiej. Przyszedł
na świat roku Pańskiego 1440, z rodziców stanu mieszczańskiego,
którzy sami pobożni i jego od dzieciństwa w bojaźni Bożej chowali.
Młody Jan ochotnie się przykładał do nauk, które czerpał w szkole
parafialnej, potem udawał się do kościoła, tam nabożnie słuchał
Mszy św., już to usługując do niej kapłanowi, już znów nucąc
pobożne pieśni. W roku 1462 rozpoczął naukę w Akademii Krakowskiej, kształcił swój umysł w chrześcijańskiej filozofii, słuchał potem
teologii i w tej umiejętności na wyższy stopień postąpił. Unikał Jan
płochej i lekkomyślnej młodzieży; a kiedy ta za rozpustą i rozrywką
goniła, on wolne od pracy chwile skrycie poświęcał zwiedzaniu
klasztorów i osób zakonnych, a przypatrując się ich nabożeństwu
1.

Opr. na podst. „Żywoty świętych patronów polskich” nap. ks. Piotr Pękalski, Kraków 1862

i życiu pobożnemu, duchową poił się rozkoszą. Nic więc dziwnego,
że obrał kapłańską drogę i 1 sierpnia 1457 roku wstąpił do zakonu
bernardynów, a ojciec przełożony warszawskiego konwentu oblókł
go w ubogi habit Franciszka św., dawszy mu przy obłóczynach
polskie imię Władysław. Prowadził niezwykle surowe życie zakonne, jednocześnie przepełnione modlitwą i duchem pokuty. Już wraz
z habitem przywdział ostrą włosienicę na odparcie pocisków, które
pożądliwość ciała rzuca na duszę, by jej niewinność skaziła. Sypiał
po kilka godzin na sienniku, przykryty jedynie własnym habitem.
Swoje ciało trapił bezustannie postem i biczowaniem (na wizerunkach przedstawiany jest z biczem w jednej i Chrystusem w drugiej
ręce), modlił się po parę godzin dziennie, a gdy tylko wymawiał najsłodsze imiona: Jezus Chrystus, nagle padał na kolana, twarzą ku
ziemi schylony. Miał dar łez i ekstaz. Chodził zawsze boso, nawet
w najsurowsze zimy. Wszędzie udawał się pieszo. Pisał po polsku
(na długo przed Rejem) pieśni reiligijne. Był też świetnym zarządcą,
pięć razy sprawował urząd wikariusza prowincji. W 1504 roku został
gwardianem przy kościele św. Anny w Warszawie. W 1505 roku
podczas kazania w Wielki Piątek, na którym tłumnie zgromadziła
się pobożna powszechność warszawska, brat Władysław w żywych
wyrazach, z zalaną łzami twarzą, wywiódł z głębi serca swego
boleść swoją nad srogą katuszą niewinnego Zbawiciela, a gdy wziął
do ręki przygotowane do biczowania rózgi i gorzko wołać zaczął:
„O Jezu, o Jezu, o Jezu mój najsłodszy!” uniósł się na oczach tłumu
wypełniającego świątynię. Stał w powietrzu jak wryty, mowy i czucia pozbawiony. W tej postawie dość długą chwilę trwał w powietrzu, spuściwszy się potem z lekka do ambony, wnet uczuł wielką
słabość w całym swym ciele, a ta spowodowała braci zakonnych,
że go z kościoła wynieść i w infirmaryi złożyć musiano. Zaledwie
kilka tygodni później oddał Bogu ducha swojego, pozostawiając brać
zakonną i powszechność warszawską w nieutulonym żalu.
Benedykt XIV beatyfikował Władysława 11 lutego 1750 roku,
chociaż już zaraz po śmierci oddawano Władysławowi cześć należną świętym, liczne cuda zaś, które się zdarzyły dziękki jego
wstawiennictwu, jeszcze bardziej ugruntowały jego świętą pozycję. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce w roku 1574. Pewna
pobożna a cnotliwa niewiasta, w Warszawie na przedmieściu
mieszkająca, we święto poszła do kościoła o.o. Bernardyrnów,
zostawiszy w domu pięcioletnią córeczkę. Dziewczynka przez
dziecinną nieostrożnść wpadła do dołu napełnionego wodą, a nie
mając ratunku, w niej się utopiła. Po skończonym nabożeństwie,
matka przyszedłwszy do domu szukała jej wszędzie. Niestety, znalazła nieżywą córeczkę w dole zanurzoną! W ciężkim strapieniu
udaje się do Boga, dawcy życia, za przyczyną bł. Władysława,
ofiaruje i siebie i martwą córeczkę do grobu jego; zaledwo ten
ślub uczyniła, dziewczynka własną mocą, jakby z twardego snu
ocucona, po czterech godzinach zatonięcia wstała o swej sile i od
razu poszła z matką.
W roku 1759 Klemens XIII ogłosił bł. Władysława patronem
Królestwa Polskiego i Litwy. I chociaż Władysław nieoficjalnie patronował Warszawie już od 1604 roku, to dopiero 19 grudnia 1962 r.
papież Jan XXIII ogłosił go patronem głównym. Władysław niedługo się cieszył z oficjalnego tytułu, dwanaście lat później reforma
kalendarza kościelnego zdetronizowała naszego błogosławionego,
na jego miejscu pojawiła się Matka Boża Łaskawa z wizerunku
znajdującego się w kościele jezuitów przy archikatedrze na Starym
Mieście. Biczujący się bł. Władysław zszedł na drugi plan.
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Widok Warszawy w roku 1656 za czasów Jana Kazimierza (ryc. z 1840 wzorowana na panoramie Warszawy Erika Dahlbergha)

1. Pałac Kazimierzowski – Krakowskie Przedmieście 26/28 (pałac spłonął w 1696)
2. Kościół Wizytek pw. Opieki św. Józefa – Krakowskie Przedmieście 34
3. Pałac Stanisława Koniecpolskiego (dziś Prezydencki) – Krakowskie Przedmieście 44/48
4. Kościół i klasztor Karmelitów Bosych pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa – Krakowskie Przedmieście 52
5. Pałac Jerzego Ossolińskiego – plac Piłsudskiego/Wierzbowa
6. Pałac Kazanowskich (Radziejowskiego) – Krakowskie Przedmieście 62
7. Kościół Bernardynów pw. św. Anny – Krakowskie Przedmieście 68
8. Kościół Bernardynek pw. św. Klary – pl. Zamkowy (kościół dotrwał do 1843, zburzono go pod budowę wiaduktu Pancera)
9. Zamek Królewski
10. Pałac królewicza Karola Wazy taras Zamku Królewskiego (pałacyk prawdopodobnie spłonął podczas Potopu)
11. Kościół Augustianów pw. św. Marcina – Piwna 9/11
Na podstawie opisu Jerzego S. Majewskiego – za zgodą autora

12. Kolegiata św. Jana Chrzciciela – Kanonia 6
13. Kościół Jezuitów pw. Matki Bożej Łaskawej – Świętojańska 10
14. G
 nojowa Góra Brzozowa i Bugaj (wysypisko wszelkich śmieci, było też miejscem leczniczym, legenda głosi, że
chorych na syfilis zakopywano w nieczystościach po szyję)
15. Ratusz Rynek Starego Miasta (dotrwał do początku XIX w.)
16. Kamienica Baryczkowska – Rynek Starego Miasta 32
17. Spichlerz Strubicza – Brzozowa 12
18. Wieża Marszałkowska – mury obronne Starego Miasta (dotrwała do 1808)
19. Kościół Dominikanów św. Jacka – Freta 10
20. Most, którego już nie było (powstał w latach 1568-73, miał około pół kilometra długości)
21. Kościół św. Jerzego – Świętojerska (dziś jedyną pamiątką po kościele jest nazwa ulicy Świętojerskiej)
22. Kościół św. Benona – Piesza 1
23. Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – Przyrynek 2
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Widok Warszawy albo
Panorama Warszawy
od strony Wisły
w otoku 16 widoków
poszczególnych
budynków.
Carl Wilhelm Ullrich, 1839
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Druk reklamowy, między 1826 a 1840
Kamień amerykański – główny skład u braci Hudschon w Warszawie
Wspomniony kamień ma własność nadania równie ostrości iak łagodności iakieykolwiek bądź brzytwie, tak dalece, iż goląc się nią, całkiem prawie czuć się nie daie. Łaskawe powszechne przyięcie tego nader użytecznego
wynalazzku oszczędza nam potrzebę przdestawiania iego prawdziwey i pochwały godney zalety. Każda skrzyneczka,
w którey Kamień Amerykański znayduie się, zawiera także w sobie Informacyą użycia onego.

Mapa Warszawy kopiowana w 1826 r. Ryt. J. Sławiński

Druk reklamowy zakładu litograficznego Flecka z 1841
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Łukasz Drewno, burmistrz powietrzny m. Starej Warszawy w roku 1624
oddaje miasto pod opiekę N. M. P. i Śgo Benona, litografia, ok. 1852

Plan miasta Warszawy z 1831

Nicholson T. E., Clarke W.B., Londyn 1831, wyd. Baldwin & Cradock
Plan nie jest dokładny, ma wiele błędów (szczególnie w nazewnictwie)
ale niewątpliwie jego wartością jest wyraźne zaznaczenie czerwoną kreską konturów miasta z roku 1762, dającą woybrażenie jak na przestrzeni
kilkudziesięciu lat rozrastało się miasto.

TEATR ROZMAITOŚCI. Jutro: „Stłuczona filiżanka”, „Żona zwodzi męża”, „Icek zapieczętowany”.
„Kurjer Warszawski” 4 lutego 1852
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Pod Nr 1556 przy ulicy Chmielnej jest do273
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najęcia dwa POKOJE z Przedpokojem, Kuchnią ang., Piwnicą i Drwalnią na 2m piętrze
w oficynie. POKÓJ z Przedpokojem, Piwnicą
i Drwalnią, na dole i różne POKOIKI na 3m
piętrze, do wynajęcia od Śgo Michała, przy
Kolei żelaznej.
„Kurjer Warszawski” 1852

KROWA dojna jest do sprzedania pod Nr 1559
przy ulicy Chmielnej, u Właściciela domu.
Życzący ją nabyć, może widzieć każdego
czasu pod powyższym Numerem.
„Kurjer Warszawski” 1853

Ktoby sobie życzył nabyć świeżych PIJAWEK
po miernej cenie, raczy się zgłosić do Kupca przybyłego z Rosji, przy ulicy Nalewki,
naprzeciw Śto-Jerskiej, w domu Kowalewa
Nr 2240.
„Kurjer Warszawski” 1852

SZAFY w nowym guście, w dobrym stanie,
mogące służyć do Magazyny Mód lub do innego handlu, są do sprzedania przy ulicy
Chmielnej i Zgoda pod Nr 1493.
„Kurjer Warszawski” 1852

KAWIARNIA do najęcia, składająca się z 2ch
Pokoi, Kuchni, osobnego wejścia, w pierwszym dziedzińcu, w Targu na Sułkowskiem,
ulica Nowy-Świat pod Nr 1515, może mieszkać
i Starozakonny. Wiadomość u Właściciela.
„Kurjer Warszawski” 1852

W dniu 12 stycznia zginęła KOZA z Hotelu
Angielskiego, kto ją odprowadzi dostanie
rs. 1 wynagrodzenia. Nieprawy posiadacz
będzie pociągnięty do odpowiedzialności
sądowej.
„Kurjer Warszawski” 1852

Nagrody rs. 3. Dnia 9 marca wybiegła SUCZKA kurlandzka, czarna, na wysokich nogach
popielatych, pod brzuchem i szyją biała.
Ktoby takową posiadał raczy pddać za powyższą nagrodą przy ulicy Chmielnej pod
Nr 1565d, na 2m piętrze, po lewej stronie,
w razie przterzymania do odpowiedzialności pociągnięty zostanie.
„Kurjer Warszawski” 1852
Plan Warszawy z 1852 ułożony przez inżyniera miasta Warszawy Henryka Świątkowskiego wraz z taryfą domów, planem ogólnym i 128 szczegółowych planników ulic i domów.

ULICA CHMIELNA
1523 D. Czerski Jakób
1524 K. Landié August
1525 D. Czajkowski
1526 K. Jundziuł Jan
1527 K. Petrów Aleksander
1528 K. Gołaszewska Marjanna
1529 D. Hercberg Józef
1530 K. Sołtykiewicz Piotr
1531 D. Gruszczyński Andrzej
1532 D. Prokuratorski Maciej
1533 Ogród. Fetter Henryk i Rahn
1534 K. Kwiatkowski Jan
1535 K. Adryańska Julianna
1536 K. Prokuratorski Maciej
1537 D. Kahl Fryderyk
1538 D. Szpontowicz Franciszek
1539 D Świętochowski Józef
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K. – kamienica; D. – dom

Szczegółowe planniki między innym ulicy Chmielnej, 1852.

1540 Ogród
1541 K. Ulasiński Józef
1542 K.
1543 Ogród
1544 K. Napolski Marcin
1545 Ogród
1546 Ogród
1547 K. Pyrzanowski Ignacy
1548 D. Sznajberger Franciszek
1549a D.
1549b Ogród Jamiołkowski Paweł
1549c D. Koj Jan
1550 Ogród Jerzewski Józef
1551 D. Multanowski Antoni
1552 D. i Ogród Piotrowski Jakób
1553 D. Cybulski Paweł

1554 Pałac
1555 D. i Ogród Mitkiewicz Jan
1556 K. Tokarski Mikołaj
1557 K. Łapiński Stefan
1558 K. Sommer August
1559 K. Dobrodiejew
1560 K. Gruszczyński Jan
1561 K. Brylski Bartłomiej
1562 K. Jakowlewa SSów
1563 K. Chachołowicz Maciej
1564 K. Bank Polski
1565a K. Mierzwiński Józef
1565b K. Kompanijejców
1565c K. Wagner Petronelli SSów
1565d K. Mierzwiński Józef
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Reklama z 1912
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Przyjazd brygadjera Józefa Piłsudskiego do Warszawy, 12 grudnia 1916 r.
fot. Wacława Saryusz-Wolski
Piłsudski 12 grudnia przybył z Krakowa do Warszawy, gdzie objął przewodnictwo komisji
wojskowej Tymczasowej Rady Stanu, powołanej 9 grudnia 1916 r. do współdziałania przy
tworzeniu rządów państwowych Królestwa. Młodzież zrzeszona w Polskiej Organizacji Wojskowej zgotowała mu na Dworcu Wiedeńskim manifestacyjne powitanie.
(Juliusz L. Englert, Grzegorz Nowik Marszałek Józef Piłsudski)

Wjazd Legionów Polskich do Warszawy, 1 drudnia 1916 r.
fot. Wacława Saryusz-Wolski
1 grudnia 1916 r. pułkownik Stanisław Szeptycki na czele pułków legionowych wjechał
uroczyście do Warszawy. Warszawa witała nas na ogół dość ciepło – wspominał ksiądz
podpułkownik Józef Panaś. – Po przemowach przy bramie powitalnej na rogu Nowego Świata
oddziały pomaszerowały ulicami na Saski plac, gdzie odbył się raport i rewja, po której sztab
udał się do Zamku, gdzie w królewskich komnatach odbyło się powitalne przyjęcie. Na długie
i pełne frazesów przemówienie Beselera [Hans Hartwig von Beseler – niemiecki generał
pułkownik, generał-gubernator warszawski, naczelny dowódca Polskiej Siły Zbrojnej], który
prosił o zaufanie dla siebie, bo przy wspólnej pracy i przy wspólnym zaufaniu łatwiej będzie
dojść do urzeczywistnienia aktu niepodległości – odpowiedział pułk. Szeptycki krótko, a
bardzo dobrze podnosząc między innymi to, że w salach starego Zamku królewskiego jesteśmy na razie gośćmi, ale czujemy się tutaj gospodarzami.

Plan miasta Warszawy z 1915
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Reklamy z 1931

Plan miasta Warszawy z 1931

Złote wyroby, obrączki, brylanty, biżuterię
kupujemy. Płacimy najwięcej. Chrześcijański
sklep „Obrot”, Chmielna 14.
„Nowy Kurjer Warszawski” 1940

ZĘBY ZŁOTE, złote ZEGARKI, BIŻUTERIĘ kupię, Marszałkowska 85-4 od 7-ej rano.
„Nowy Kurjer Warszawski” 1940

Panowie! Sto procent sił męskich uzyska każdy,
korzystając z mojego opatentowanego erektora. Informacje bezpłatnie. Marszałkowska 147
mieszkania 19. Ponarski.
„Nowy Kurjer Warszawski” 1941
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Żydzi w drodze do pracy, Marszałkowska róg Chmielnej, 1939

Druk reklamowy z 1941

Plan miasta Warszawy z 1943
Na planie ulica Chmielna nosi niemiecką nazwę Hopfenstraße
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Pałac Kultury i Nauki był natchnieniem dla wielu artystów, Pałac miał
jednoczyć i wskrzesać przyjaźń bratnich narodów: Tu robotnik i chłop
się spotkają, Tutaj prawda jak żyto
jest prosta. Tu swą młodość, wciąż
młodą i piękno przekazuje Warszawie – Moskwa, pisał poeta awangardowy Stanisław Swen Czachorowski, a zachwycony potęgą budowli
bajkopisarz Jan Brzechwa uzupełniał:
Będzie trwał tak jak miłość do dziecka / Będzie trwał tak jak przyjaźń radziecka.

283

W pobliżu Hal Mirowskich, 1962, fot. Zbyszko Siemaszko

Chmielna 33, 1956, fot. Wolfgang Schröter

Plan miasta Warszawy z 1955

Na planie zaznaczony jest już Pałac Kultury, ulica Chmielna od Nowego
Światu do Marszałkowskiej stała się już ulicą Rutkowskiego

„Atlantic”
wzorowy kinoteatr dźwiękowy
284

Będąc w Atlanticu, odrazu czuje się, że to nie teatr, nie sala koncertowa,
nie operetka, a kino – prawdziwe kino, przybytek filmu i głośnika…
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Czterech diabłów

2 lutego 1930 zapowia„Fausta” i „Wschodu słońdana była w prasie rychła
ca” jest w życiu filmowym
inauguracja działalności
zdarzeniem dużej miary,
wzorowego
kinoteatru
zwłaszcza, że jedna z ról
„Atlantic”, zapowiedziana
głównych powierzono Janena 8 lutego premiera się
cie Gaynor. Oczywiście, nienie odbyła z „przyczyn
ma w powieści Banga, osnuniezależnych” od właścietej na życiu cyrkowców, ani
li kina, następnego dnia
potęgi „Fausta”, ani poezji
premierę ponownie od„Wschodu słońca”: rzecz
Zapowiedź premiery filmowej, mającej otworzyć działalność kina „Atlantic” z 2 lutego 1930
wołano i dopiero 11 lujest, tym razem, nastrojona
(„Kurier Warszawski”)
tego ukazało się w prasie
na mniej głęboką nutę. Nie
ogłoszenie, że zaproszenia, rozesłane na dzień 9-go pomniejsza to wartości filmu w znaczeniu czysto „kibm., są ważne w dniu dzisiejszym, jak następuje: na nowym”, raczej przeciwnie: romantyczne dzieje „czteseans o g. 1 pp. ważne są dziś na godzinę 4 pp.; na se- rech diabłów”, ich wzruszająca miłość, ich barwne,
ans o g. 11 rano ważne są dziś na godzinę 12 w nocy. pełne niebezpieczeństw i tryumfów życie, podniecaPowodów opóźnienia nigdy nie podano, ważne, jąca atmosfera cyrku, wreszcie – fizyczny urok tych
że po kilkudniowych przepychankach do otwarcia czterech postaci (obaj partnerzy imponują przepyszną
kina jednak doszło.
młodzieńczą urodą) – to wszystko składa się niewątNa otwarcie nowego kina dźwiękowego „Atlantic” pliwie na całość piękną i bardzo atrakcyjną. Mur– pisał trzy dni po premierze „Kurier Warszawski” nau, nie wdając sie tym razem w stylizowanie ludzi
– wybrano najnowszy film Marnau’a, będący trzecią i rzeczy, potraktował rzecz realistycznie, wyzyskując
z kolei wersją „Czterech diabłów” Hermana Banga.
nader umiejętnie wszystkie łatwe efekty, jakie nasuPrzede wszystkim, słówko o no- wa życie cyrkowców w ujęciu kinowem. Tu i owdzie
wym kinie. Umieszczone, nieste- błyska promień poezji, a więc w scenie zapoznania
ty, w podwórzu (jak większość się czworga dzieci, w epizodach miłosnych, bardzo
kin warszawskich), odznacza się subtelnie potraktowanych itd., Janet Gaynor, zrazu
nowoczesnym technicznym urzą- mało widoczna, wysuwa się pod koniec filmu na
dzeniem sali w stylu nieco „Metro- plan pierwszy; cały finał jest niepodzielnym tryumpolis”. Krzesła wygodne, przejścia fem artystki, będącej uosobieniem tkliwej kobiecości.
szerokie, ekran dobrze umieszczo- Fairrel Mac Donald wyróżnia się w roli poczciwego
ny. Szkoda, że wejście urządzone starego cyrkowca, a co do Mary Duncan – niewielz boku, zamiast z tyłu: wchodzą- kie ma tu ona pole do popisu. Właściwą jej kreacją
cy podczas seansu przeszkadzają jest dopiero „Syrena” Borzage’a. Film jest „part-talkie”,
widzom.
tj. w jednym akcie toczy się rozmowa, której publiczAle wróćmy do „Czterech dia- ność nie rozumie. Synchronizacja muzyczno-dźwiękobłów”. Każdy nowy film twórcy wa nie odznacza się niczem szczególnym.
„Kurier Warszawski” 9 luty 1930

„Kurier Poranny” 11 luty 1930

Nadpromgram – aktualności dźwiękowe Foxa
i piosenki murzyńskie w wykonaniu dobrego zespołu.
Tygodnik „Kino” w numerze z 9 marca również
odnotował premierę nowego dźwiękowego kina
„Atlantic”, o filmie zaś pisał, że chociaż Murnau nie
stworzył arcydzieła, to wyposażył przeróbkę powieści
Banga w migotliwe bogactwo pierwszorzędnych efektów. A popisy akrobatyczne „czterech djabłów” na
zawrotnej wysokości, gdzieś pod kopułą cyrku, należą do najlepszych scen tego rodzaju, kiedykolwiek
widzianych na ekranie. Główna bohaterka, Janet
Gaynor, według recenzenta gazety, nie ma tym razem wielkiego pola do popisu, jednakże w scenach
końcowych wysuwa się na czoło zespołu, czarując
wysoką klasą gry naturalnej i przepojonej gorącym
uczuciem. Wkładka mówiona (film jest częściowo
mówiony), pozwala nam poznać środki ekspresji głosowej milutkiej Jannet.
Jerzy Sosnkowski (architekt, rysownik, dziennikarz i pisarz, scenograf filmowy i teatralny,
projektant wnętrz, młodszy brat gen. Kazimierza
Sosnkowskiego, barwna postać przedwojennej
elity artystycznej Warszawy) wraz z architektem
Juliuszem Żórawskim (autor projektu kina „Femi-

Otwarcie „Atlanticu” inaugurował film Czterech diabłów
niemieckiego reżysera Friedricha Wilhelma Murnau’a (jeden
z najważniejszych reżyserów okresu filmu niemego – jest
m.in. twórcą słynnego horroru Nosferatu – symfonia grozy z 1922 r.), adaptacja noweli duńskiego pisarza Henryka
Banga. Powstały trzy wersje filmu z trzema różniącymi się
finałami. Pierwsza – niema, miała swoją premierę 23 września 1927. Drugą wyświetlono 3 października 1928 w Nowym Jorku. Trzecia, udźwiękowiona (wyprodukowana bez
udziału reżysera) pokazana została po raz pierwszy 15 września 1929 również w Nowym Jorku. Prawie równolegle film
miał swoją premierę w Niemczech (Vier Teufel), bohaterom
przywrócono oryginalne duńskie imiona – Marion wróciła do
Aimée, Charles do Fritza, Adolph zaś zadowolił się po prostu Adolfem. 4-ch Diabłów jest dramatem miłosnym, którego
akcja rozgrywa się cyrku. W rolach głównych wystąpili: Janet
Gaynor, Mary Duncan, Charles Morton i Barry Norton. Film
początkowo składający się z 10 aktów cenzura skróciła do 8.
Zarówno w USA, jak i w Niemczech film był przeznaczony
wyłącznie dla widzów dorosłych. Do naszych czasów nie
przetrwała żadna kopia.

na”, po wojnie prof. Politechniki Krakowskiej),
w 1929 roku zaprojektowali kinoteatr „Atlantic”.
„Świątynia cudów” jaką jest sala kinowa – zauważył Sosnkowski w marcu 1930 roku w felietonie
dla tygodnika „Kino” – nie może stać w zbyt rażącej
opozycji do zjawiskowości, zachodzącej na ekranie.
Kończy się akt – rozbłyskują światła – i nagle roz
kołysanego obrazem widza oblewa wart zimnej wody
na widok odrapanych ścian, urządzonych ordynarnie, tandetnie, bez pojęcia o jakiejś elementarnej este
tyce. Właściciele kin nie zdają sobie sprawy z tych
właśnie uczuć subtelniejszego widza i, zaniedbując
wnętrza swych teatrów, zaniedbują tym samym wnętrza swoich kieszeni. Bo widz taki nie pójdzie do
brzydkiego kina. Absolutnie psuje mu to odbierane
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Marszałowska 110 (róg Chmielnej), reklama musicalu „Penny” („Three Smart Girls”) z 1936 w reżyserii Henry Kostera, wyświetlanego w „Atlanticu”, 1938
Marszałowska 108 (róg Chmielnej), 1937, tuż za rogiem znajdowało się kino „Atlantic”

wrażenia. […] Warszawa też trochę ocknęła się
w ostatnich czasach pod tym względem. Można
już dziś zanotować parę kulturalnych sal kinowych. Dowodem słuszności niniejszych wywodów
niech służy fakt, że kina te mają wciąż niesłabnącą, mocną frekwencję publiczności. Nie wymieniając pozostałych – Sosnkowski kontynuował
trochę nieskromnie – na pierwszym miejscu postawić należy niedawno otwarte kino „Atlantic”,
którego wnętrza najwięcej w Warszawie zbliżone
są do ideału. Są spokojne, miłe, harmonijne, a zarazem niesłychanie proste, skromne i niedrogie,
zważywszy absolutny brak jakichkolwiek ozdóbek
i ornamentów, które zawsze robią z sali wschodni bałagan, a nie siedlisko najnowocześniejszego
z wynalazków, jakim jest kino.
Stanisław Leon Marzyński (1904-1992),
architekt, urbanista i konserwator zabytków
w artykule z 1930 roku: „O jednym z nowych
kinematografów warszawskich” („Architektura
i Budownictwo”) pisał, że kino, to czynnik, wywierający dziś wielki wpływ nie tylko na sposób
myślenia społeczeństwa i upodobania estetyczne
szerszego ogółu, ale i w znacznym stopniu oddziałujący na wygląd miast i na charakter zewnętrzny poszczególnych ulic. Gdy wybudowane zosta-

nie albo przerobione kino w pewnej części miasta,
natychmiast wszystkie sąsiadujące z nim wywieszki
uliczne, wnętrza kramów z wodą sodową i szyldy
wymalowane zostają na te same kolory, otrzymują
takie same napisy, jak w kinie i w podobny sposób;
zostają oświetlone. Kino promieniuje na otoczenie
i nadaje mu wyraz. Zadaniem architektów jest, by
promieniowało właściwie i stało się czynnikiem dodatnim w tak zapuszczonej dzisiaj i odłogiem wciąż
jeszcze u nas stojącej‚ dziedzinie nowoczesnego wyglądu miast. […] Przed wybudowaniem „Atlanticu”
robiono szereg podobnych prób mniej udanych, budowano jednak przeważnie ohydy w rodzaju kina
„Hollywood”, lub innych jeszcze gorszych lokali na
peryferjach. Wyjątek stanowią doskonale przerobione schody w „Stylowym”, które są w tym wypadku naprawdę kinowo – „stylowe”, o właściwym charakterze
i wyrazie. Szkoda, że są mało widoczne i że stanowią
tylko drobny motyw sam dla siebie.
Będąc w „Atlanticu”, odrazu czuje się, że to nie teatr, nie sala koncertowa, nie operetka, a kino – prawdziwe kino, przybytek filmu i głośnika.
Marzyńskiemu podobało się, że wszystko jest
projektowane i wykonane pod kątem widzenia kinematografji i na tym polega prawdziwa wartość tego
gmachu. Zachwycał się westybulem (hall przed
widownią), który powinien być pewną przejściową
przestrzenią między zgiełkiem ulicy a czarem ekranu. Wzrok oczekujących przyjemnie spoczywa na
wielkich kolorowych i szarych płaszczyznach ścian,
ożywionych efektownie zaprojektowanym oświetleniem (zwłaszcza lampy z lewej strony pod sufitem).
[…] Umiejętnie zastosowano, stary zresztą, motyw
schodzenia w dół z tej części do westybulu, co go bardziej uwydatnia. Doskonale są wejścia na widownię.
Ukośnie postawione słupy skierowują odrazu uwagę
wchodzących we właściwą stronę widowni. Dyskretnie umieszczone fotele i bufet podkreślają wysokość
westybulu i dodają mu „powietrza”. Do wad zaliczył
przede wszystkim za wąskie i nieprzyjemnie umieszczone wejście i za małą część kasową, ale zaraz wytłumaczył to szczupłością miejsca, dodając, że i tak
trudno sobie wyobrazić, jak tak wielkie kino zdołano
wtłoczyć w podwórze kamienicy.
Lepszego kina od Atlanticu obecnie w Warszawie
niema – stwierdził na zakończenie. – Publiczność,
która początkowo była „nowością” Atlanticu zaskoczona, teraz coraz chętniej do niego uczęszcza i coraz
więcej słyszy się pochwał i czyta ich w prasie codziennej, nastrajającej się wszak wyłącznie do gustu publiczności.
Do ulubionych kin Edwarda Dziewońskiego (aktor, reżyser i satyryk) poza kinem „Rialto”
i „Światowid” należał właśnie „Atlantic” i – jak

wspominał – nie ze względu na wygląd, ale na charakter filmów tam wyświetlanych. Utwierdzały mnie
przez długi czas w przekonaniu, że jedyne, co mnie
naprawdę interesuje w życiu, to kino. Dwu-, trzykrotne w tygodniu pójście do kina było obowiązkiem,
a chodzić było na co, gdyż Warszawa wyświetlała
natychmiast wszystko co najlepsze na świecie.
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„Atlantic” – widownia i wejście i schody na balkon, 1930
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Miejsce zabaw ludu warszawskiego – „Pod Karasiem” – róg Oboźnej i Krakowskiego Przedmieścia; rys. Feliks Zabłocki wg. Henryka Pillatiego (koniec XIX w.)

Na Chmielnej znajdowało się jeszcze jedno
kino, słynny „Palace”. „Tygodnik Ilustrowany” 22
maja 1920 roku odnotował pojawienie się na mapie Warszawy nowego kinoteatru:
Przy ulicy Chmielnej pod Nr. 9 znikł jeden z najbardziej znanych przybytków Muzy podkasanej w Warszawie – „Aquarium”. Miejsce tego dobrze znanego
warszawiakom lokalu nocnego zajął ogromny teatr
świetlny ,,Kino-Palace” – miejsce godziwej, a pouczającej rozrywki dla licznych rzesz ludności miejskiej.
Zanim wejdziemy do jednego z największych
kinoteatrów przedwojennej Warszawy, cofnijmy
się w czasie do roku 1877.
Zginął piesek
Popielaty pinczer z niedługim włosem, piersi białe, łapki żółte
z białem, stary. Znalazca raczy odnieść za nagrodą. Ulica Chmielna Nr 11 na prawo 1 piętro.
„Kurjer Warszawski” 1877

Matka po stracie dziecka 3 miesięcznego życzyłaby przyjąć
inne do piersi
Ulica Chmielna Nr 36, mieszkania 1, wiadomość u stróża.
„Kurjer Warszawski” 1877

Choroby sekretne u mężczyzn i kobiet, leczy lekarz od 30 stu
przeszło lat praktykujący. Ulica Chmielna Nr 18 – J. Bagieński.
„Kurjer Warszawski” 1877

Po rubli srebrnych 80
Garnitury Francuzkie, całkiem kryte. Ulica Chmielna 17, u Tapicera. Tamże dwie pary łóżek do sprzedania.

„Kurjer Warszawski” 1877

bardzo tanio
Pokój wspólny z usługą, ze stołem, jest i fortepian, przy zacnej
osobie. Chmielna Nr 30, w oficynie, mieszkania Nr 8. Można dostać
obiady na miasto, za cenę umiarkowaną.
„Kurjer Warszawski” 1877

U akuszerki T. Leżańskiej
Osoba spodziewająca się słabości może znaleźć pomieszczenie,
a w razie życzenia i oddzielny pokój. Chmielna Nr 22.

Miała też Warszawa swoich rzezimieszków,
złodziei, sutenerów, kasiarzy, drobnych oszustów i tych z „górnej półki”: morderców i gwałcicieli. Poniżej podajemy przykłady niektórych
powtarzających się przestępstw w XIX-wiecznej
Warszawie.
Wydz. kryminalny warszawskiego Sądu Okręgowego (rok 1877) przeciwko: pozbawionemu wszelkich
szczególnych praw, Mordce Lejbowiczowi Segalowi,

„Kurjer Warszawski” 1877

Nauczycielka
posiadająca patent wyższy, język francuzki i muzykę gruntownie,
oraz chlubne dowody; życzy znaleźć miejsce do panienek dorastających lub też lekcje na godziny. Ulica Chmielna Nr 25, mieszkania 24, od 1 do 4.
„Kurjer Warszawski” 1877

Zgubiono na ulicy Smolnej, na pogrzebie ś.p. Simlera
Sakiewkę
w której znajdowało się kilka rubli i obrączka ślubna z nadpisem „Włodzimierz”. Prosi się uczciwego znalazcę o zwrot, tylko
obrączki, za nagrodą, na ulicę Chmielną Nr 3 mieszkania 5. Panów
Jubilerów uprasza się o zwrócenie uwagi na tę obrączkę.
„Kurjer Warszawski” 1877

KANT0r StręczeŃ Sług
blisko Nowego Światu, ulica Chmielna Nr 4, ma honor zawiadomić
JW. Państwa, iż są do umieszczenia sługi obojga płci z dobrymi
świadectwami i rekomendacjami, Gospodynie, Bony, Lokaje, Młodsze, Kucharki i różne sługi. Również przyjmuje zamówienia na zaprawę podłóg, różnymi kolorami farb olejnymi i terpentynowymi
i świeże woskowanie. Fr. Jopa.
„Kurjer Warszawski” 1877

Wnętrze szynku „Pod Karasiem” (koniec XIX w.)
W narożniku pałacu wybudowanego w 1772 przy Krakowskim Przedmieściu 2 przez Kazimierza Karasia, kasztelana wiskiego i senatora, od 1824 istniał szynk „Pod Karasiem” zwany dorożkarskim
szynkiem, o którym pisano jako o zbiorowisku wszelkiego hultajstwa, gdzie setki osób różnego stanu
wstępują codziennie, ażeby w brudnej, pełnej zaduchu i błota izbie wypić ów niezbędny kieliszek. […]
Oprócz wódki sprzedają tu we właściwych porach niebieskie od pleśni pomarańcze, nadpsute jabłka
i śliwki, śledzie, rzodkiew, bułki, salcesony, pierniki, orzechy i tym podobne przysmaki oraz podejrzanego pochodzenia zupy postne i mięsne, które konsumenci, siedząc pod murem, spożywają. […]
Wszystko, co spod „Karasia” pochodzi, używa sławy i jest zawsze najtańsze. Pomiędzy uczęszczającą
publicznością widzimy często tużurkowych i w cylindrach paniczów, zawoalowane damulki, chyłkiem
pod murem wsuwające się wewnątrz dla pokrzepienia się owym truneczkiem. Nazwa„łobuza spod
Karasia” jest wyrażeniem najwyższej obelgi i zniewagi („Kłosy” 1870). Julian Tuwim w Polskim Słowniku Pijackim opisał, jak kiedyś pewien gość zamówił „Pod Karasiem” kieliszek „Katolickiej charakteryzowanej”: katolickiej – bo to było w niedzielę, charakteryzowanej – bo z kroplami. Od 1913, kiedy
to pałac Karasia rozebrano, straszył tu tylko pusty plac.

oskarżonemu o kradzież; Małgorzacie Brzosta, oskarżonej o cudzołóstwo; Józefowi Zaleskiemu oskarżonemu o kradzież za pomocą klucza dobranego; szeregowcowi Michałowi Orłowskiemu, mieszczaninowi Janowi
Aleksiejowi, mieszkańcom m. Warszawy Aleksandrowi i Ignacemu Szubińskim i Józefowi Suchemu, oskarżonym o zgwałcenie; Szajndli Rubinstein, oskarżonej
o używanie w handlu wagi niedokładnej; Walentemu
Famulskiemu oskarżonego o kradzież gwałtowną; Dawidowi Bukszpanowi, oskarżonemu o opór czynny
względem komornika sądowego; Jadwidze Krzyżańskiej, oskarżonej o kazirodztwo; mieszczaninowi Wilhelmowi Świdopowi, oskarżonemu o kradzież zbrojną
i gwałtowną; Mikołajowi Zenczukowi, oskarżonemu
o zabójstwo; Maryannie Żebrowskiej i Dorocie Klintz,
oskarżonym o spędzenie płodu; Janowi Unyszko vel
Chrystianowi Markwartom, oskarżonemu o wielożeństwo i przemieszkiwanie z cudzym paszportem; Władysławowi Szlezyngerowi, oskarżonemu o wyrządzenie
obelgi; Chaimowi Pisztykowi, oskarżonemu o używanie miary nieostemplowanej; Lejzerowi Szlinkerowi
i Jakóbowi Askienajtysowi, oskarżonym o samowolę;
Paulinie Feltman, oskarżonej o dzieciobójstwo.
KRONIKA KRYMINALNA
Sprawa o przywłaszczenie
W dniu 30 sierpnia r. 1877 w wydziale Sądu okręgowego warszawskiego, pod prezydencją pana Lermontowa, sądzoną była sprawa ciekawa nie tyle pod względem swej treści, ile z przebiegu
postępowania głównego.
Dnia 12 lipca 1876 roku Pessa G., utrzymująca dom publiczny w Warszawie, oznajmiła w komitecie lekarsko-policyjnym, że
Maryanna P., kobieta tolerowana, w jej zakładzie będąca, wzięła
potajemnie z niezamkniętej szafy kapelusz i okrycie, podczas gdy
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Pałac Staszica, po lewej Krakowskie Przedmieście nr 2, koniec XIX w.

ona spała, i ukryła się w mieście, nie zapłaciwszy rs. 108 [rubli
srebrnych], danych jej przez skarżącą w gotowiźnie i przedmiotach. Pociągnięta do odpowiedzialności sądowej Maryanna P. nie
zaprzeczyła wzięcia wymienionych przedmiotów, utrzymywała
jednak, że były to rzeczy, które Pessa G. dawała jej do noszenia
w razie potrzeby, że ostatni raz wydała jej z szafy okrycie i kapelusz Ewa K., kuzynka poszkodowanej, i że te rzeczy sprzedała,
ponieważ je uważała i uważa obecnie za własne, gdyż poszkodowana
w ciągu 8-io miesięcznego pobytu u niej podsądnej, zatrzymywała
jej znaczne kwoty pieniężne na rachunek sprawionej garderoby, za
którą przecież nie można uważać jedynej sukienki, jaka pozostawała w rozporządzeniu podsądnej.
W śledztwie sądowym, oprócz wyżej wymienionych Pessy G.
i Ewy K. składały swoje zeznania Maryanna L. i Józefa S. – towarzyszki podsądnej. Obrońca żądał wyłączenia świadków od
przysięgi, jako osób, będących w tak wyjątkowej zależności od
poszkodowanej, iż wobec tego przypuszczać nawet niepodobna zeznania swobodnego i z prawdą zgodnego. Sąd rozkazał Maryannie L.
i Józefie S. złożyć przysięgę przed obecnym na posiedzeniu księdzem. Wezwane do przysięgi jednak, wzruszone, ze łzami w oczach,
stanowczo oświadczyły, iż przysięgi wykonać nie mogą, że mogłyby ją wykonać tylko „z czystym sercem”; nadto Józefa S. dodała, że
nie może wykonać przysięgi fałszywej, (co już jasno wskazywać się
zdaje na pewną zależność ich zeznań od wpływów postronnych). Gdy

Teatr Wielki, gawiedź bawiła się w „Pod Karasiem”, tanzbudach i licznych teatrzykach, elita Warszawy spotykała się w świątyni sztuki – teatrze, salonach muzycznych, na koncertach i balach dobroczynnych, koniec XIX w.

przedstawienia sądu, pomimo usiłowań tłumacza p. Krzyckiego,
wyjaśniającego świadkom, że przysięga zawsze będzie „z czystym
sercem”, jeżeli tylko prawdę zeznawać będą, nie odniosły skutku, sąd wezwał księdza, ażeby wytłumaczył świadkom znaczenie
przysięgi, jaką mają składać i nakłonił do jej złożenia. Duchowny
odpowiedział na to, iż wobec oświadczenia świadków, że nie mogą
składać przysięgi, ponieważ nie są czystego serca, w jakim to
wypadku, ze stanowiska religijnego, tylko spowiedź mogłaby ich
skrupuły usunąć, on, jako ksiądz, nakłaniać do złożenia przysięgi
nie może. Reprezentujący na posiedzeniu urząd publiczny, towarzysz prokurator Rimskij-Korsakow, zażądał wówczas zbadania
świadków bez przysięgi. Poszkodowana powtórzyła swoje zeznanie,
złożone w śledztwie. Na zapytanie prokuratora i obrońcy nie dała
wyjaśnień co do ciężkich warunków, na jakich kobiety tolerowane
przebywają w jej zakładzie; nie umiała objaśnić, czy dawała im do
noszenia kapelusze i okrycia, gdy nie miały własnych. Zeznania
jej w ogólności były chwiejne; stanowczo jednak twierdziła, że to
okrycie i kapelusz, które wzięła podsądna, stanowiły jej własność
i że nigdy i nikomu do noszenia ich nie dawała.
Ewa K. na zapytania, co do zwyczajów i szczegółów urządzenia
w tej mierze zakładu, nie dała odpowiedzi, utrzymując, że takowe
nie są jej znane, twierdziła, że rzeczy wymienionych nie wydała
podsądnej. Maryanna L. i Józefa S., opisujące dokładnie, a zawsze
z pewną obawą, miejscowe stosunki, zeznały, że okrycie i kape-

lusz, o których mowa, dawane były kobietom, a przede wszystkim
używała ich Maryanna P., która innego ubrania nie miała, że podsądna wszystko co miała, zabrała z sobą, co przyszło jej dosyć
łatwo, gdyż wszystko mogła włożyć na siebie, że podsądna przebywała 8 miesięcy i długu nie spłaciła. Maryanna L. zeznała nadto,
że nie była obecną w dacie wypadku, o szczegółach zaś ucieczki
dowiedziała się nazajutrz; Józefa S., że podsądna wyszła w obecności innych towarzyszek i służącego, posłaniec bowiem przyniósł jakąś kartkę, wzywającą podsądną.
W takim stanie rzeczy przedstawiciel urzędu publicznego nie
mógł popierać aktu oskarżenia i uważając, że gdy okrycie i kapelusz były dawane do użycia podsądnej, czyn jej nie nosi na sobie
charakteru przestępnego, żądał uwolnienia Maryanny P. Obrońca
przytoczył, iż wobec tego, że podsądna jest nieletnią (lat 18),
wszelka, przeciwna zasadzie, że w rzeczach ruchomych posiadanie zastępuje tytuł, umowa, jaka z przyczyny długu, obciążającego
podsądną, mogła istnieć pomiędzy nią a przełożoną, podsądnej
obowiązywać nie mogła i że tym sposobem okrycie i kapelusz stanowią bezwarunkowo jej własność.
Obrońca zakończył przemowę, prosząc o uwolnienie podsądnej
od odpowiedzialności. Sąd, po odbyciu narady, ogłosił sentencyę
wyroku, uznającą podsądną za usprawiedliwioną.
Leon Wiszniewski
(„Warszawska Gazeta Sądowa” – 1877)

Na początku roku 1877 warszawiacy, jako rosyjscy poddani, zmuszeni byli na bieżąco śledzić
stan zdrowia schorowanego wielkiego księcia:
Biuletyn o stanie zdrowia Jego Cesarskiej
Wysokości Wielkiego Księcia
Mikołaja Mikołajewicza Starszego.
29 grudnia (10 stycznia)
Jego Cesarska Wysokość Wielki Książę przepędził
dobrze drugą połowę nocy. Dziś Jego Cesarska Wysokość nie uskarża się na boleści, stan febryczny minął,
siły wzmogły się. Najdostojniejszy chory przepędził
godzinę przeszło siedzący.
3 (15) stycznia
Po lekkim stanie febrycznym, który trwał w ciągu
nocy, lecz nie spowodował bezsenności, siły Najdostojniejszego chorego osłabły nieco i nie ma jeszcze dotąd
żadnego pociągu do przyjmowania pożywienia tak
niezbędnego teraz dla odzyskania sił.
4 (16) stycznia
Stanu febrycznego nie ma dziś i Najdostojniejszy chory, po nocy spędzonej dość spokojnie, czuł się
z rana nieco pokrzepionym na siłach, lecz skutku
wód karlsbadzkich na organa trawienia i apetytu
nie widać jeszcze.

7 (19) stycznia
Z powodu nagromadzenia się gazów, kolek w żołądku i nastąpionych wymiotów, Wielki Książę przepędził noc niespokojnie. Stanu febrycznego nie ma.
Pirogow1, Obermüller2, Prisiołkow, Wywodcew.

Sam Wielki Książę chyba nie czuł się najgorzej,
bo mimo kolek w żołądku i nastąpionych wymiotów, oddał ducha dopiero czternaście lat później.
Jego stan zdrowia w tym czasie nie przeszkodził
mu z Katarzyną Czisłową (wieloletnią kochanką),
tancerką w teatrze „Krasnoje Sieło”, zmajstrować
kolejną córkę – Galinę, która przeżywszy zaledwie
rok, zeszła z tego świata. Cesarskie gazy i stany febryczne okazały się bardzo płodne.
W tymże 1877 roku Warszawa uzyskała połączenie kolejowe z Gdańskiem, w Moskwie Piotr
Czajkowski po raz pierwszy pokazał Jezioro łabędzie,
w Londynie rozegrano pierwszy turniej tenisowy
na wimbledońskich kortach trawiastych, a na
Chmielnej pod numerem dziewiątym w ogródku
zarosłym prawdziwymi drzewami, i o oddzielonym

Teatrzyk ogródkowy „Belle-vue” (1877)
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Zwroty mowy artysty prowincjonalnego grywającego role klasyczne
– P ucymelo! Idź po potomka Abrahamowego, któryby przydyrdał z ostrą buławą dla
zgładzenia naturalnych zarośli z mojego oblicza!
– P roszę mi wziąść miarę na skrajnościenty suknostan, bezrękawną kurtówkę i na
latowe nogochody.
– Przepraszam Szanownego Pana, ale ja nic nie rozumiem.
– N ie rozumiesz? No! to ja panu jaśniej wytłumaczę: proszę mi wziąść miarę na
spodniochody, bezłapną piersiochronkę i na tyłochron otwarty.
„Mucha” 1872

Artyści i artystki trupy p. Doroszyńskiego3 w teatrze „Belle-vue” w Warszawie 1. Karol Doroszyński 2. Marya Doroszyńska 3.Marya Stachowicz 4. Józef Nawarski 5. Wincentyna Henemann
6. Leokadya Biron 7. Józefa Nawarska 8. Łucyan Kościelecki 9. Jan Jaśkiewicz 10. Juliusz Jejde
11. Aleksander Podwyszyński 12. Roman Żelazowski (1877)

od zgiełku ulicznego dużym dziedzińcem, w eleganckim budynku na smukłych kolumnach, z boków
otwarty, a u góry nakryty drewnianym, misternie ornamentowanym daszkiem rozpoczął działalność teatrzyk „Belle-Vue”. Już 20 stycznia „Kurjer Warszawski” zapowiedział, że w nowym teatrzyku wznieść
się mającym przy ulicy Chmielnej przedsiębiorca,
w celu nadania mu wszelkich warunków ku udogodnieniu dla publiczności służących, oprócz krzeseł,
zaprowadza jeszcze loże.
Co wystawiano w „Belle-Vue”? W czerwcu
1885 dawano nową operetkę Planquet’a pt. „Rip-Rip”.
Operetka ta ma dość ciekawą historję. Pewien angielski przedsiębiorca teatralny zaraz po wystawieniu
w Paryżu „Dzwonów kornewilskich” zgłosił się do
ich autora, z propozycją nabycia następnej operetki jaką Planquet napisze i w tym celu dał nawet
znaczny zadatek. Planquet napisał „Rip-Rip“, ale gdy
ów przedsiębiorca wysłuchał nowego dzieła autora
„Dzwonów” pozostawił mu zadatek a operetki przyjąć nie chciał. Planquet wystawił ją więc w Wiedniu,
po kilku jednak przedstawieniach operetka upadła;
toż samo spotkało ją w Paryżu. Niezrażony niepowodzeniem kompozytor przejrzał swoje dzieło na nowo,
poczynił pewne zmiany i w zeszłym sezonie operetka powtórnie wystawiona została w „Folies Dramatique”. Powodzenie tym razem było ogromne; prawie
przez cały sezon „Rip-Rip” nie schodziło z afisza, a wystawione następnie w Londynie doczekało się przeszło
300 przedstawień.
Nikołaj Iwanowicz Pirogow (1810-1881) – rosyjski lekarz, pionier nowoczesnej chirurgii.
Alexander von Obermüller (1828-1892) – osobisty lekarz Księcia Mikołaja.
3
Karol Doroszyński (1828-1892) – osobisty lekarz Księcia Mikołaja.

W tej nowej przeróbce „Rip-Rip” przedstawia się
jako dzieło prawdziwej wartości. Libretto, dostarczo
ne przez literacką spółkę Meilhaca i Gille, osnute jest
na tle amerykańskich stosunków i legendzie o sła
wnym podróżniku Hudsonie. Rip, lekkomyślny osa
dnik, a zapalony myśliwiec ma żonę Nellę, o względy
której ubiega się miejscowy burmistrz. On to na podstawie zmyślonych doniesień chce uwięzić Ripa, czym
zmusza go do ucieczki w góry. Tam, kryjąc się przed
pogonią, Rip trafia na ślady wyprawy Hudsona i odnajduje skarb. Ale duchy, strzegące owego skarbu,
usypiają go na lat dwadzieścia. Ocknąwszy się, Rip,
starzec już osiwiały, powraca do wioski. Wszystko się
tam jednakże zmieniło: dzieci wyrosły na ludzi, nikt
go nie poznaje i nikt wierzyć nie chce w tożsamość
jego osoby. Zrozpaczony więc Rip chwyta się ostatecznego środka i z trudnością przypom
niawszy sobie
ulubioną, często dawniej śpiewaną piosenkę, nuci ją
zebranym i po niej poznanym zostaje przez własną
córkę i dawnych sąsiadów. Taka jest treść libretta
(bardzo zręcznie przełożonego przez pp. Winklera
i Michałowskiego), którego oryginalność i fantastyczność podnosi lekka ale melodyjna i szlachetna muzyka, nacechowana indywidualnością kompozytora
„Dzwonów kornewilskich”. Takie numera jak: piosnka „Lubię lasy, góry”, tercet z dziećmi, pieśń z echem,
chór duchów, finał czwartego aktu – są prawdziwymi perłami lekkiej muzyki. Co do wykonania, to siły
operetkowe „Belle-vue”, które tak dobrze zarekomendowały się w poważnym stosunkowo dziele mistrza
Jakóba („Opowieściach Hoffmana”) miały tu zadanie
nierównie łatwiejsze, wywiązały się więc z niego zadawalniająco. F. Bandrowski tytułową rolę śpiewał
widocznie „con amore”, a i grał, zwłaszcza w akcie
IV, bardzo dobrze. Młodziutka panna Teksel w roli
Nelli, a następnie Lowny wykazała, oprócz pewnego materjału głosowego, wielkie poczucie sceny, co
pozwala dobrze wróżyć o jej przyszłości artystycznej.
P. Bronikowska była doskonałą Kasią, a p. Winkler
z właściwym sobie humorem wyzyskał rolę Derricka.
Na wyróżnienie też zasługuje pani Krajewska w roli
Hijacenty i gra p. Czystogórskiego. Wystawa operetki
efektowna i staranna.
W „Belle-Vue” z przerwami grywał Józef Texel
(Teksel), obieżyświat teatralny – aktor, śpiewak,
ówczesne guru teatrzyków ogrodowych. Doświadczony, przedsiębiorczy, pełen pomysłów i talentów
organizacyjnych, Teksel grupował przez wiele lat
w swym zespole najlepszych na prowincji aktorów
i śpiewaków. Prowadził przeważnie zespół „dramatyczno-operetkowo-operowy”, z naciskiem położonym
na teatr muzyczny. Wystawiał cieszące się dużym powodzeniem widowiska muzyczne, przede wszystkim
operetki i wodewile (Encyklopedia Teatru Polskie-
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„Kuryer Świąteczny” czerwiec 1896

W „Belle-vue” Flis, Piękny rys, Kasa – cis, Brawo, bis!
go). Niewątpliwie do podniesienia i spopularyzowania „Belle-vue”, przyczynił się głównie, jeżeli nie jedynie, p. Texel. W lipcu 1886 na scenie „Belle Vue”
pojawiło się widowisko składane: „Piękna Helena”
(akt I-szy), „Bettina” (akt I-szy), „Nitouche” (akt
III-ci) i wreszcie „Zielona wyspa” (akt II-gi).
W tej ostatniej operetce wystąpi dyrektor teatrzyku, p. Józef Texel, w roli gubernatora,
w której niegdyś zbierał obfite oklaski.
Teatry ogródkowe – czytamy w Ilustrowanym Przewodniku po Warszawie z roku
1893 – są otwarte od 13 Maja do 1 Września: „Alhambra,” Miodowa 15; „Belle-Vue”,
Chmielna 9; „Eldorado”, Długa 25; „Wodewil”, Nowy Świat 43. W teatrach tych
w czasie sezonu letniego przedstawienia
dramatyczne i operetkowe dają do Warszawy
przyjeżdżające towarzystwa prowincjonalne.
Zimą w „Belle-Vue” dają przedstawienia: szansoniści, magicy itd. à la Ronacher; w „Eldorado”
zaś towarzystwa dramatyczne francuskie, ruskie,
niemieckie i niemiecko--żydowskie.
W 1894 roku „Kraj” (wydawany
w Petersburgu) pod redakcją Erazma
Piltza w poszukiwaniu rzeczy oryginalnych dotarł na Chmielną 9: właśnie „Belle-Vue” wystawiło sztukę

1
2

Z ulic Warszawy, 1896

wraz mamką chciało stałym zwyczajem wejść do „Tivoli”, ale drogę zagrodziła im mała, niemłoda, nawet
zgrzybiała pani w słomianym kapeluszu; przez wątłe
piersi miała przewieszoną na błękitnej wstążce gitarę.
– Nima szpacir, nima latanie. «Hier ist ein Concert». Trzeba zaplacila dziesięć «Groschen Entrée».
To były, jak zauważył żurnalista „Tygodnika”,
pierwsze podmuchy artystyczne w tym ogródku. W kilka dni po tym zdarzeniu byłem tu, lecz w towarzystwie ojca. Pod parkanem, na lewo od wejścia, stała
ławeczka. Na niej siedzieli państwo Bergenowie, właśnie owa pani z mężem, i, przy dźwiękach gitary, wyśpiewywali piosenki niemieckie. W antraktach zięć
Bergenów kręcił z papieru rozmaite kapelusze i szczupłemu gronu spektatorów przedstawiał „podobizny
wielkich ludzi”.
W parę lat potem wzniesiono w ogrodzie estradę.
„Tivoli” stało się miejscem uczęszczanym przez młodzież pozłacaną. Brzmiały kapele i trwały przedstawienia tingel-tangowe. W „Tivoli” były trzy rodzaje miejsc – nieco ironicznie pisał Witold Filler
w „Melpomenie i piwo” – niewielka ilość tych, z których wszystko widać i słychać, inne, z których nic już
nie widać, ale przynajmniej coś się słyszy, i wreszcie
takie, z których ani widać, ani słychać. Ale wszędzie
jednako dochodzi nieustanny brzęk kufli, szczęk noży
i raźne pokrzykiwania na obsługę.
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Na Placu Zamkowym, koniec XIX w.

ludową p. Kosiakiewicza pt. „Przeklęty dorobek”. Popularny nowelista dość szczęśliwie wywiązał się z niełatwego zadania: przedzierzgnięcia się w dramaturga.
„Przeklęty dorobek” podobał się publiczności, a to rzecz
niemała. Podobał się zaś nie z konceptów jaskrawych,
ani z jaskrawej melodramatyczności, lecz z dobrej tendencji i kilku scen, ciepło nakreślonych. W tymże ogródku odśpiewano wcale nie po ogródkowemu operetkę
Czibulki „Noc florencka”. Zdaje się też,, że w kampanji
tegorocznej, „Belle-Vue” pośród towarzyszów swych zajmie miejsce naczelne. Inne ogródki (nie chcę ich wymieniać, licząc na możliwą poprawę) wpadają w dawny
błąd, wystawiając niedołężne fabrykaty dyletantów,
które wprawdzie nic nie kosztują (może nawet przeciwnie), ale na których zajeżdża się do niewątpliwego,
moralnego i materjalnego bankructwa.
Z ogródków
Od kilku dni trwają już w całej pełni przygotowania do nadchodzącego sezonu teatrzyków ogródkowych. W przerobionym gmachu cyrkowym, w którym grywać ma trupa łódzka, nowe dekoracje
maluje p. Wieczorkowski.
P. Wołowski rozpoczyna sezon w dniu 31-ym bm. przedstawieniem na cel dobroczynny. Pp. Przybylski i Dobrzański zajęci są
skompletowaniem personelu, aby otworzyć sezon głośną sztuką
Hauptmanna „Hannele”.
W „Bellevue” wreszcie aktorzy pod kierunkiem artystycznym
p. Juljana Grabińskiego zajęci są próbami komedji M. Bałuckiego
1.

„Sprawa kobiet”, która otworzyć ma sezon w dniu 31-ym bm., na cel
dobroczynny. Jednocześnie odbywają się tam próby chóralne pod
dyrekcją kapelmistrza, p. Alfreda Hołodzenki, ze sztuki wystawowej „Lampa Alladyna”.
„Kurjer Warszawski” maj 1896

W teatrzykach ogródkowych z reguły grywano
sztuki z repertuaru „muzy podkasanej” (głównie
operetki i wodewile) oraz można było skorzystać
z oferty gastronomicznej – królowało piwo. Pierwszy taki teatrzyk powstał w 1868 roku na Królewskiej 12 przy restauracji „Tivoli”.
Był to jeden z najpierwszych ogródków, w którym
zaczęto urządzać przedstawienia. Jeszcze około roku
1865 „Tivoli” było zwyczajną piwiarnią, skromnie zadrzewioną, jedyną „dekorację sztuczną” stanowiły szeregami rozstawione krzepkie, spod toporu ciesielskiego,
stoliki, za którymi, w godzinach popołudniowych rozsiadywali się „szwaby kartoflarze”, z wielkich, a grubych kufli zapijali „Klawego”1, rozprawiając czystą
polszczyzną – wspominał pięćdziesiąt lat później
dziennikarz „Tygodnika Ilustrowanego”, podpisujący się inicjałami F. R., dla którego w dzieciństwie
„Tivoli” było jednym z ulubionych miejsc wycieczek
poobiednich, gdzie pod opieką mamki bywał wraz
z trojgiem rodzeństwa i zajadał się obwarzankami,
zaś ich opiekunka raczyła się butelką piwa nadzwyczajnego. Jakiś czas później nasze drogie stadko

H enryk Klawe – Pomorzanin, który do Warszawy zjechał w 1811, wraz ze swomi zięciami: Konstantym Schiele i Błażejem Haberbuschem (wszyscy byli wyznania ewangelicko-augsburskiego), w 1846
kupili browar „Schöffer i Glimpf”, początkowo produkcja wynosiła 20 tys. wiader rocznie (2,5 tys. hl piwa), około roku 1866 Konstanty i Błażej odkupili udziały teścia i założyli jeden z najbardziej
znanych browarów warszawskich „Haberbusch i Schiele”.

Najazd na Warszawę koncertantów zagranicznych rys. Franciszek Kostrzewski (koniec XIX w.)
1
2

Teatrzyki ogródkowe pojawiały się już wcześniej, ale grały tam głównie trupy francuskie
i niemieckie, które nie cieszyły się wielkim powodzeniem. „Tivoli” (co ze względu na pionierskie
wyczyny Bergenów, śpiewających po niemiecku
przy dźwiękach gitary, należy uznać za przedziwne
zrządzenie losu) jako pierwsze dostało pozwolenie
władz carskich na wystawienie jednoaktówek w języku polskim.
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Teatr letni w ogródku „Tivoli”
Potrzeba podobnego taniego teatru dawno czuć się
dawała, a chociaż paradyz1 w Teatrze Rozmaitości wcale nie jest drogi, w lecie jednak nie może bardzo zwabiać z powodu gorąca. Dobrze więc, by klasy pracujące
wszelkiego szczebla, odpoczywając po dziennej robocie,
znalazły obok kufla piwa, bardziej estetyczną rozrywkę,
a tę im tylko podobny teatrzyk dać może. Dla nas ma
on i tę zasługę, że w razie powodzenia, przez te skromne ogródkowe deski sceniczne może z czasem przejść
znaczna cześć prowincjonalnych aktorów. Dla czegożby
nie? Wstydu w tym nie ma. Pamiętajmy o wozie Tespisa:
para beczek i kilka desek pod gołym niebem, oto pierwszy
zawiązek sceny. Ogródek w „Tivoli” pewno przyzwoitszą ma powierzchowność jak dziedziniec szynkowni,
w której Szekspir przedstawiał Hamleta przed podobnież
palącą tytuń, a zwłaszcza pijącą piwo publicznością.
Z mniej jak z ogródkowej, bo z ulicznej śpiewaczki stała
się wielka artystka, Rachel2. Schludny choć szczupły teatrzyk w „Tivoli” pewno lepiej wygląda jak wiele teatrów
improwizowanych po stodołach lub owczarni ich, gdy
znużona trupa zajedzie do jakiegoś małego miasteczka
i wyprosi od pana burmistrza pozwolenie. Nie miejsce
człowieka, a człowiek miejsce sławi… by zakończyć
sentencją kwalifikującą się do oklasków szanownej publiczności. A i materjalne względy nie dla jednego będą
daleko korzystniejsze jak prowincjonalna włóczęga, jeżeli
to przedsięwzięcie się uda. Publiczność mało wie, jak się
tutaj podobne rzeczy płacą. Tak np. jeden z przedsiębierców ogródkowych tutejszych w tym roku płaci śpiewającej u niego francuzkiej trupie 10,000 fr. na miesiąc.
10,000 fr. to przeszło 3,000 rs. Wątpimy, by najbogatszy

Paradyz (z franc. paradis: raj albo jaskółka) – daw. najwyższa kondygnacja w teatrze, na której znajdowały się najtańsze miejsca, inne nazwy: paradyż, rajek, rajka, galeria, balkon.
Rachel Félix (1821-1858) – francuska aktorka dramatyczna, która swą karierę zaczynała śpiewając na ulicach Lyonu, na scenie występowała jako Mademoiselle Rachel, święciła triumfy na deskach
teatru Comédie-Française, była znana z dość rozwiązłego stylu życia – legenda głosi, że na premierze ‚Fedry” pół parteru mogłaby zapełnić swoimi kochankami, zmarła na gruźlicę w 37 roku życia.

Panorama Warszawy zdjęta z Wieży Zygmuntowskiej w roku 1873 (wyrytowano w drzeworytni „Kłosów”, 1875), aut. wzoru Adolf Kozarski i Konrad Brandel

należy. Pierwszy dzień pod dobrą otworzył się dla „Tivoli” wróżbą. Publiczność znęcona nowalią zebrała się
dość licznie, w liczbie przeszło siedemset osób, ażeby
nacieszyć się tym nowym zupełnie widowiskiem. Nic
w tym dziwnego: przypominamy sobie, jak przed laty
dwudziestu sześciu, zebrało się towarzystwo z kilkunastu osób złożone i podążyło o mil cztery do Nowegodworu, ażeby zobaczyć teatr prowincjonalny. Los
chciał, ażeby podróż ta była daremną: w dniu tym
przedstawienia nie było. Wycieczka cała skończyła
się skromną kolacyjką i jeremiadami mniej lub więcej
wesołymi. W sobotę za to nikt zawodu nie doznał.
Teatr prowincjonalny zjawił się w Warszawie i jako taki
oczekiwaniom Warszawian odpowiedział. Przedstawiono sztuki: Miłe zejście oraz Adam i Ewa.
Ani treści, ani rozbioru tych sztuk zamieszczać nie
będziemy, gdyż rzeczywiście bardzo trudno zdać sobie
sprawę z rzeczy, której przynajmniej do połowy słyszeć
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Jan Królikowski w dwunastu głównych charakterystycznych rolach: Jan Mauprat w dramacie
„Mauprat”; Sołoduch w komedii J.I. Kraszewskiego „Miód kasztelański”; Garrick w komedii Doktor Robin”; Hiob w tragedii Wiktora Hugo „Burgrafowie”; Rodin w melodramacie „Tułacz”; Major w
komedii J. Korzeniowskiego „Panna mężatka”; Benjamin w komedii „Dziwny Guwerner”; Mordaunt
w dramacie „Muszkieterowie”; Franz Moor w tragedii Szyllera Zbójcy”; Farju w komedii „Zbytek”;
Djogenes w dramacie „Kobiety z kamienia”; Łatka w komedii A. hr. Fredry „Zbytek”

sięwzięcie dobrze pójdzie, oszczędzić sił i nieco grosza nawet na dalsze wędrówki? Wprawdzie nie ma tu
prowincjonalnych korespondentów, którzy będą pisać
o ich talencie! ba nawet genialności! (i to się zdarza)!
Ale niech ich to nie trapi; u nas w Warszawie tytułem
talentów tak szczodrze szafują recenzenci teatralni, tak
lada kogo nim czczą, że fraszka nawet pacanowscy korespondenci. Nie braknie u tych panów patentów na talenta i dla miejscowych i dla przyjezdnych. Podobnego
przejazdu aktorów prowincjonalnych przez Warszawę
i „Tivoli”, pragnęlibyśmy dlatego, by ich lepiej poznać
jak z pochwał lub krytyk korespondenckich. Truppy prowincjonalne mogą zawierać nie jeden cenny materjał,
chociażby nawet obrobienia potrzebujący. Czyż Komorowski, Królikowski3, Rychter4 nie w prowincjonalnych
truppach zaczynali swój zawód? Więc powodzenia
życzyć, a wytrwałość doradzać temu przedsięwzięciu

Józef Walenty Komorowski (1818-1858) – aktor, w 1833 zadebiutował w zespole Chełchowskiego w Płocku, od 1837 jako „pierwszy amant” występował w warszawskim Teatrze Rozmaitości.
Tomasz Chełchowski (1806-1861) – aktor i reżyser, przez wiele lat prowadził własny, objazdowy zespół teatralny, kierował także teatrem krakowskim i lwowskim.
3.
Jan Walery Królikowski (1820-1886) – aktor i reżyser, początkowo grywał role amantów, później „czarne charaktery”, wykładał w Szkole Dramatycznej w Warszawie.
4.
Józef Franciszek Rychter (1820-1885) – aktor, reżyser i pedagog, grywał w wielu polskich teatrach, był aktorem wyrazistym, miał niepospolity zmysł śmieszności, a pantomimą mówił do widzów
wyraźniej, jak inni ustami.
1.
2.

Rys. Arkadiusz Mucharski 1899

nawet antreprener prowincjonalny koczujący w najkorzystniejszym roku tyle swej trupie dał na kwartał. Nie
wiemy co płaci swojej trupie właściciel ogródka „Tivoli”,
przypuszczamy, że nieskończenie mniej jak francuskim
śpiewakom; gdyby jednak przedsięwzięcie się powiodło,
dlaczegożby i on nie miał dojść do jakiejś bardzo poważnej cyfry? Komorowski1 mówił nam, że gdy grywał
amantów w trupie Chełchowskiego2 lat temu wprawdzie
trzydzieści kilka, brał cztery dukaty na miesiąc, a jeszcze mu zazdroszczono, bo ojciec szlachetny i czarny
charakter brali mniej. Bywało często wesoło, ale ciągle
było głodno i chłodno, a podobno i dziś tak bywa ze
wszystkiemi prawie prowincjonalnymi truppami, których
jest sześć czy siedem.
Dla czegożby więc amanci i amantki, subretki i frnotyny, wodewilistki i tragicy nie mieli wypocząć przez
chwilę pod cieniem kasztanów „Tivoli”, i jeżeli przed-

Józef Franciszek Rychter w ośmiu charakterystycznych rolach: Kapitam Combrige w kom. „Lektorka”; cześnik Raptusiewicz „Zemsta za mur graniczny”; Wujaszek całego świata; Pan Jowialski
w kom. tegoż nazwiska; Zares w tragedii „Paria”; Prokurator w kom. „Morderca”; Bambetto
w „Trefnisiu”; w kom. „Mieszczanie i kmiotki”

W warszawskim teatrzyku ogródkowym
– Jak się panu zdaje, panie Szczypawka, jak w tym roku wyjdą w Warszawie
dyrektorowie teatrzyków ogródkowych?
– Ja właśnie pilnuję, coby oni z Warszawy nie wyszli.

1.

nie było podobna. Miejscowość pod tym względem
jest niefortunnie obrana: huk przejeżdżających powozów z jednej lub drugiej strony, to jest od Zielonego
Placu i Królewskiej ulicy, był głównym powodem, że
pierwsza sztuka do połowy nie mogła być słyszana.
Dodajmy jeszcze nienawyknienie artystów do grywania
pod otwartym niebem, niezastosowanie do miejscowej potrzeby organu mowy, a może nawet chwilowe
wzruszenie; nadto jeszcze zbyt głośne domaganie się
publiczności, ażeby za swoje 10 kop. wszystko słyszeć
mogła, a będziemy mieli obraz chaosu, jaki w sobotę
w „Tivoli” z początku panował. Powoli jednak wszystko ułożyło się do równowagi, artyści mówili głośno
i egzercytowali płuca przy huku dorożki jak nieboszczyk Demostenes przy huku morza; publiczność się
uciszyła, i tak pierwsza sztuka (przy końcu prawie
dowiedzieliśmy się, że wierszem napisana) dopłynęła
do końca. Druga, odpowiedniejsza miejscowości, bo
urozmaicana śpiewkami, a szczególniej ożywiona pełną
oryginalności grą p. Russanowskiego1, który w dobry
humor publiczność wprawił, we wszystkich wznieciła
to przekonanie, że zabawa tego rodzaju pokierowana
umiejętną ręką, z wyborem sztuk odpowiednich miejscowości, a zwłaszcza ozdobiona śpiewem i muzyką,
mogłaby uprzyjemnić chwile, które Warszawianie wypędzeni skwarem, przepędzać muszą po za domem.
Z programu dowiadujemy się, że Towarzystwo to
składa się z panów Russanowskiego, komika, Levinsohna i Łukowicza role kochanków grywających; z kobiet
mamy panie Russanowską, Bucholtz i Łukowicz. O ich
grze nic nie powiemy. Każda z tych osób tak gra jak
jej wrodzone zdolności pozwalają i jak się wyrobiły
bez, odpowiedniego kierunku przez krótszą lub dłuższą
praktykę sceniczną. Byłoby rzeczą do pożądania, ażeby
p. przedsiębiorca postarał się o muzykę, albowiem fortepian i skrzypce, jak na ogród, rzecz to niewystarczająca. W salonie na tym poprzestać można, w ogrodzie
jednak, choćby cena wnijścia się podniosła, konieczną
jest silniejsza orkiestra. Spodziewać się należy, że zabawa rozwinie się w korzystniejszych warunkach, gdyż
publiczność skłonna jest podać temu chętną pomoc.
Przedsiębiorca, artyści i publiczność stanowią tu solidarną całość: pierwszemu radzić wypada, aby przedsięwzięcie swoje prowadził ze znajomością rzeczy, drugim staranność w wykonaniu, a trzeciej pobłażliwość,
powstrzymanie się od głośnego dowcipkowania, które

J an Russanowski (1817-1885) – drugorzędny aktor i dyrektor wędrownego teatru, jak pisał o nim Wiktor Teofil Gomulicki, prowadził liczne warszawskie teatrzyki ogródkowe, poza „Tivoli”, teatrzyk
za rogatkami wolskimi w ogrodzie na Czystem, zwanym po prostu „Czyste”, „Grenadę”, „Nową Pragę” i „Pod Sękiem”, wystawiane przez niego programy składały się z fragmentów komedii, a także
z tańców i śpiewów. Początkowo cieszyły się ogromnym powodzeniem, mimo słabego zespołu i repertuaru. Wyparty potem przez konkurencję, Russanowski tułał się po prowincji i wreszcie umarł
w szpitalu dla ubogich (Encyklopedia Polskiego Teatru).
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Repertuar
pewnego teatrzyku
Poniedz. Tata-Toto
Wtorek Papa-Pepy
Środa Blabla-Blelbli
Czwart. Koko-Kiki
Piątek Bobo-Bebe
Sobota Mlamla-Mlimli
Niedz. Idzio-Idzia
Wczoraj odbyła się próba
wobec prasy z głośnej sztuki „Gonio-Goni”.
Przedstawienie teatralne w „Eldorado” przy ul. Długiej (1871) – rysował z natury Henryk Pillati

zadawala samych dowcipnisiów ale przeszkadza ogółowi. Obecny skład tego towarzystwa, którym kieruje
p. Russanowski, wkrótce zwiększyć się ma przybyciem
kilku osób, co dozwoli repertuar urozmaicić i zastosować do miejscowości.
„Gazeta Warszawska” 2 czerwca 1868

KAWIARNIA
przy jednej z pryncypialnych ulic, do odstąpienia ze wszelkimi
rekwizytami. Wiadomość w kantorze służących przy Ul. Chmielnej
Nr 10.
„Kurjer Warszawski” 1879

Ogromny sukces „Tivoli” przesądził o karierze
„sztuki ogródkowej”. Warszawa była „głodna” polskich sztuk, w teatrach rządowych dominowała
twórczość zagraniczna, ogródkowy repertuar uzupełnił tę lukę. Na początku były to tylko bulwarowe
jednoaktówki, fragmenty fars i wodewili – władze
nie godziły się na granie w ogródkach sztuk pełnospektaklowych, ale z czasem miało się to zmienić.
Najważniejsze, że na scenie pojawiły utwory współczesnych polskich autorów, często na współczesne
tematy (w większości żartobliwe scenki), ale to ich
sztuki i farsy właśnie chciano oglądać.
W stolicy teatrzyki zaczęły wyrastać jak grzyby
po deszczu. Do 1876 roku było ich dwadzieścia,
a w 1907 działało ich już prawie pięćdziesiąt. Więk-

szość z nich mieściła się w lichych drewnianych
budynkach z prostą sceną otwartą ku ogródkowi,
z prymitywną dekoracją uzupełnianą byle jakim
landszaftem wieszanym w tle.
Ogródek teatralny się budził, pisał Władysław
Reymont w Komediantce, powieści na poły autobiograficznej, kurtyna ze skrzypem poszła w górę
i ukazał się rozczochrany chłopak, bosy i w koszuli,
i wziął się do zamiatania świątyni sztuki. Kurz tumanami płynął na ogródek, osiadał na czerwonym
suknie krzeseł i na rzadkich liściach kilku suchotniczych kasztanów. Garsoni i służba robili porządki
pod olbrzymią werandą. Słychać było stuk mytych
kufli, trzepania chodników, suwanie krzeseł i ciche
szepty bufetowej. Ściany murów poza olbrzymimi
płachtami dekoracji były brudne, poobijane z tynków
i pokryte jakąś lepką wilgocią, przejmującą wstrętem. Brud panował na podłogach, przystawkach, meblach pobdzieranych i dekoracjach, które się wydały
nędznymi łachmanami. W garderobach gazy płonęły
jasno. Krawiec szykował jaskrawe kostiumy, a fryzjer
pogwizdując czesał perukę. Garderoba chórzystek był
to wąski, długi i niski pokój. Szeregi gazowych wiateł nad prostymi z desek stołami, biegnącymi z trzech
stron przy ścianach, płonęły bez obsłon. Ściany były
sklecone z nie heblowanych ani malowanych desek,
popisane nazwiskami, datami, dowcipami i karyka-

Teatr Letni, zwany „Alhambra” przy ul. Miodowej (1870) – rysował z natury Konstanty Przykorski

turami robionymi węglem lub szminką czerwoną. Na
wolnej ścianie wisiały całe pęki sukien i kostiumów.
Henryk Sienkiewicz, uważny obserwator
stołecznej „socjety”, w swoim stałym felietonie
z 1875 roku dla „Gazety Polskiej” pisał: Nareszcie
rozpoczęły się już przedstawienia teatrów ogródkowych, a rozpoczęły się pod podwójną dobrą wróżbą,
bo przy natłoku publiczności i na cele dobroczynne: na szpital Jana Bożego, na sieroty pod opieką
dobroczynności i tym podobne. Teatry te, zwłaszcza
„Eldorado” i „Alhambra”, urządzone są nietylko wygodnie, ale nawet wykwintnie. Dość wykwintne krzesła, pokrycie nad głową, schludna scena, ochocza
publiczność – i czegóż więcej potrzeba? Teatrzyki te
dziwny dla publiczności naszej mają urok i ponętę.
Ileż to w tym wszystkim swobody i jakże barwista
ich charakterystyka! Teatr i bawar – dramat i papierosy, zachwyty sceniczne i noc gwiaździsta nad
głową – cóż to za sprzeczne żywioły! W krzesłach
widzowie z kapeluszami, ponasuwanymi na tył głowy; za barjerką publika prostoduszna, zapalna, ciekawa, wołająca co chwila: «Głośniej! głośniej!», nie
ustępująca z placu w ciekawszych miejscach nawet
w czasie ulewy, skłonna do oklasków, a niecierpliwa. Wreszcie cóż to za mieszanina! Tam młodzi
panicze specjalnie przyszli dla brylantowych oczu
panny Czesi. Rozmawiają właśnie po francusku,
1

„Journal Amusant” – francuskie czasopismo humorystyczne.

„Mucha” 1895

przyczym, niedościgniony w rzeczach szyku prince
Lolo przeciera binokle, a «rozkoszny» comte Joujou
schwyciwszy się za stopę jednej nogi, zakłada ją na
kolano drugiej, pozwalając przytem podziwiać gawiedzi swoje prawdziwe fil d’Ecosse skarpetki; tam
kilku szlachty o opalonych, koloru miedzi obliczach
i pogodnym wejrzeniu, rozprawia «mościdobrodzieju» o cenach wełny, zamiast o sztuce, i o zasiewach,
zamiast o aktorach. Dalej grupa kantorowiczów,
poubieranych wedle ostatniej mody, w kołnierzyki,
jakie się tylko w „Journal Amusant”1 widzieć dają,
rozmawia z cicha, i tylko od czasu do czasu można usłyszeć w «nacjonalnym langażu» wymówione:
«żewu zasiur, Michasz», albo «antrnusuadi, Staszu!»
Dalej kilku literatów; dalej urzędnicy. Za barjerą
słychać narzecze z Franciszkaner-Gasse. Tam znów
komety z demi-mondu, chrzęszcząc sukniami i szczebiocąc, rzucają błyskawicowe z czarno obwiedzionych oczu spojrzenia. Gdzie indziej kilku rzemieślników kłóci się z Żydkiem o miejsce blisko filaru; nad
głową szeleszczą liście drzew, od strony bufetu groźne
nawoływania; słowem: mieszanina głosów, języków,
warstw społecznych, wychowań, usposobień, istna
wieża Babel z ludzi, połączonych z sobą tylko nadzieją odpoczynku, swobody i rozrywki. To jednak
pewne, że nikt się nie bawi tak szczerze i serdecznie,
jak właśnie owa zabarjerowa publiczność.

Charakterystyka ulic miasta Warszawy
z albumu Franciszka Kostrzewskiego (1893)
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Chłodna

Plac Dzieciątka Jezus
(nazwany tak w 1839 od istniejącego tu od 1758 szpitala Dzieciątka Jezus – później pl. Napoleona,
ob. plac Powstańców Warszawy – przeniesionego w latach 1898-1901 na Ochotę)

Przed bankiem

Marszałkowska

Stare Miasto

Nowy Świat

Rybaki
(w XVIII wieku mieszkali tu wyrobnicy, rybacy, szyprowie, przewoźnicy, rzeźnicy i nędzarze)

Wołowa
(taką nazwę nosiła aż do 1916 obecna część ulicy Targowej na Pradze)

Widok Warszawy od strony Pragi (1770) – Bernardo Bellotto zwany Canaletto (1721-1780), włoski malarz, który stał się kronikarzem stolicy Polski.

Jest do sprzedania budynek teatru Nowe Tivoli oraz przynależne do niego sprzęty, jak to ławki, krzesła ponumerowane, latarnie gazowe, w ogóle wszelkie przedmioty do urządzenia teatru
potrzebne.
„Kurjer Warszawski” 1881
Podwale – łukowata ulica ciągnąca się od Placu
Zamkowego aż do Nowomiejskiej wzdłuż dawnego wału staromiejskiego (pierwsze nazwy ulicy to
Podwale, Zawale, Na Wale, Przywale, czy po prostu Wał). Jeszcze w połowie XVII wieku okolica ta
była gęsto zadrzewiona, z browarem, gołębnikami,
łaźnią i rozległym ogrodem owocowym, tuż za nimi
wznosiły dwory i pałace drewniane, lecz wspaniale
wewnątrz urządzone […] z czasem na murowane
pałace zamienione – pisał Alexander Kraushar,
publicysta i historyk, warszawiak z krwi i kości,
pochodzący z zasymilowanej rodziny żydowskiej.
Na Podwalu usadowili się rzemieślnicy, lecz tradycja głosi, że tam w wielu domach praktykowała się
gra hazardowa w kołach towarzyskich nierzemieślniczych, jak np. w domu pod nr 9 u Górskiego,
dla szczupłości ciała i wysokiego wzrostu Kwintą
zwanego, szlachcianki pani Karczewskiej, osławionego szulera Szwaczyka, który w potrzebie połykał
karty i zręcznego w szachrajstwie Bera, że tam po1

wstały pierwsze w Warszawie kantory bankierskie,
między innymi przed rokiem 1750 Adama Ziemana,
głównie zaś słynęła ta część miasta z licznie odwiedzanych traktjerni i cukierni, jak np. sasa Wiernika,
gdzie uprawiano produkcje muzyczne.
Miało też Podwale swoje piekło. Znajdowało
się u wylotu ulic Piekarskiej i Rycerskiej, gdzie
już w XVI wieku pojawił się kat ze swoją kompanią: hyclami, „drzykami”, specjalizującymi się
w „darciu” skóry i rakarzami, lubującymi się
w przypalaniu ciała. To właśnie tutaj, na niewielkim placyku, wyznaczano miejsce spotkań
kata, skazańca i gawiedzi, która rządna krwawych
widoków, mogła się przypatrywać egzekucji. Najczęściej palono tu ofiary na stosie i lud Warszawy, zawsze skłonny do przekory, pieszczotliwie
nazwał to miejsce „Piekiełkiem”.
Bernard Wapowski w swojej Kronice pisanej
przed 1535 złożył jedno z pierwszych świadectw
warszawskiej inkwizycji: przed Warszawą (na Placu zwanym Piekiełko, przy ulicy Podwale) na com
patrzał, gdy wkopano w ziemię słup do którego obydwie (piekarkę z Krakowa i ziemiankę Kliczewską1)
na łańcuszkach długo uwiązano, każdą na swoim
łańcuszku, nagą, opak ręce związawszy, a około nich

Obydwie kobiety oskarżone zostały w 1526 o otrucie ostatnich książąt mazowieckich, Janusza i Stanisława.

STRÓŻ

nakładłszy drew, wkoło zapalili. Piekły się około
onego ognia, jak pieczenie, na cztery godziny, niźli
pomarły, biegając około słupa, narzekając, kąsając
zębami jedna drugą. Niesłychana męka! Potem Jordanowskiego (starosta błoński), ścięto. Jakóba piwniczego na kościele u Bernardynów dobywano, i wiele
innych ludzi potracono.
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Zamach na króla Zygmunta III Wazę , 1699

26 listopada 1620 roku Michał Piekarski herbu Topór, dziwak, melancholik i furiat, który usiłował dokonać zamachu na króla Zygmunta III
Wazę (ulica Piekarska nie jemu zawdzięcza swą
nazwę, ale braci piekarskiej zamieszkującej tam
w XV wieku), wyrokiem Sądów Sejmowych ten
obrzydły zbrodzień zostaje z więzienia wyprowadzony przez kata i jego oprawców, potem wsadzony
będzie na wózek do tego sporządzony, mając skrępowane ręce i nogi, przywiązany do wozu tak zostanie,
aby postać siedzącego zachował. Zasiądzie przy nim
kat z oprawcami mającymi swe narzędzia, ogień siarczysty i rozżarzone węgle, obwożony będzie przez rynek
i ulice miasta. W miejscach wyznaczonych obnażonego czterema rozpalonymi szczypcami oprawcy ciało
szarpać będą. Gdy na miejscu kary stanie (według
historyków owym miejscem miało być „Piekiełko”),
z wozu na rusztowanie umyślnie wystawione […] przeprowadzony zostanie. Tam mu kat ów czekan żelazny,
którym na Najjaśn[iejszego] Króla targnął się, do ręki
prawej włoży, i z nim z ręką bezbożną i świętokradzką
nad płomieniem ognia siarczanego palić będzie. Dopiero gdy w pół dobrze przepalona będzie, mieczem odetnie, toż i z lewą ręką bez przypalenia uczyni. Po czym
czteroma końmi ciało na 4 części roztargane, a obrzydła trupa ćwierci na stosie drew spalone zostaną. Na
koniec proch w działo nabity, wystrzał po powietrzu
rozproszy. Skazany, przez cały czas trwającej męki,
miał krzyczeć, ale nikt go zrozumieć nie umiał.
Piekarskiego skazano też na potępienie pamięci
(damnatio memoriae), by sprawcę zamachu wymazać ze zbiorowej świadomości. Mimo szczególnych
1

starań, by nie pozostał żaden ślad po zbrodzieniu,
historia zadrwiła sobie z tych zamiarów i do potocznego języka weszło powiedzenie „pleść jak Piekarski na mękach” czyli po prostu coś bredzić. Jeszcze
na początku XX wieku w magistracie miasta przechowywano kawałek skóry z czaszki Piekarskiego,
którą królewicz Władysław odciął mieczem, stając
w obronie ojca.
W końcu XVIII wieku Warszawa liczyła zaledwie około sto tysięcy mieszkańców (w tym samym
czasie w Paryżu mieszkało ponad sześćset tysięcy,
a w Londynie – największym mieście ówczesnej
Europy – okoła miliona), i mimo że w stosunku
do trzydziestotysięcznej Warszawy z roku 1764 nastąpił gwałtowny przyrost ludności, to nadal stolica Polski pozostawała miastem małym i prowincjonalnym, po wierzchu strojnym, w głębi pełnym
brudu, niechlujstwa i nędzy. Na obrazach realisty
Canaletta wykwintne karoce unurzane w błocie
stają przy okazałych pałacach, w tle zaś są często
widoczne rudery biedoty, wszystko przedstawiało
dziwną sprzeczność bogactwa z ubóstwem, zbytku
z nędzą.
Fryderyk Schulz1, XVIII-wieczny pisarz i podróżnik z Rygi, zainspirowany wizytą w Warszawie,
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ŻEBRAK

KATARYNIARZ

MUZYKANCI WĘDROWNI

TANDECIARZ

OBRAZKI Z ŻYCIA PODWÓRZOWEGO WARSZAWY
Rysunek Juliusza Fałata (XIX w.)

SZKICE HUMORYSTYCZNE Z TEKI FRANCISZKA KOSTRZEWSKIEGO
Letnie mieszkania dla nie mogących płacić drogo mieszkań w Warszawie (koniec XIX w.)

Joachim Christoph Friedrich Schulz (1762-1798) – niemiecki literat i profesor historii. Szulz przebywał w Warszawie od września 1791 do czerwca 1792, owocem tego pobytu jest dzieło Podróż
z Rygi do Warszawy, które ukazało się anonimowo w Berlinie w latach 1795-1796. Jest to dociekliwy i gruntowny opis miasta i jej mieszkańców, jedna z najważniejszych ksiąg opisujących Warszawę
XVIII wieku. Książkę przetłumaczył i wydał w 1870 w Dreźnie Józef Ignacy Kraszewski, co prawda pod zmienionym tytułem Polska w roku 1793.

pozostawił niezwykle wnikliwy, i prawdziwy zarazem, obraz stolicy z okresu sejmu czteroletniego.
Trudno przejść obojętnie obok opinii, w końcu
bezstronnego obserwatora ówczesnego życia stolicy. Warszawa cała zbudowaną była, jak widać
w tych czasach, gdzie jeszcze bardziej niż dziś zdawało się, iż oprócz szlachcica nie było w Polsce człowieka.
Magnat, który mógł zostać królem, łatwo sobie pozwalał zbudować pałac królewskiemu podobny. Nie trudno mu to było wykonać, królewskie mając dochody,
a z poddanymi obchodząc jak mu się podobało; mogąc ich gnać i pędzić wedle woli. Stolica kraju, taką
mając konstytucję jak polska, składać się musiała
z samych pałaców, ale też ktoś je budować musiał
i ręce do tego były potrzebne. To też obok pałaców stawały chaty dla robotników, co te mury wznosili. Nie
można ich było zbyt daleko odsadzić, gdyż raz wraz
byli potrzebni. Tak samo działo się z zaspakajający-

mi inne wymagania. Wszyscy musieli tu mieszkać,
bo powinni dla panów pracować. Były to zwierzęta
do noszenia ciężarów, które najmowano, ale stajnię
i paszę dać im należało. Tak wyrosły pałace i chaty, książęta i żebracy – fizyczna i moralna podstawa
bytu Warszawy. Duma pańska, która fundamenta te
stworzyła, w duchowieństwie miała przeciwagę. Magnaci dumni byli sobą, mnisi z udaną skromnością
Bogiem się zastawiali, któremu świątynie i klasztory
budowali, będące jego mieszkaniem.

Żebracy na Powązkach pod Warszawą, XIX w.
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Przytułek żebraczy przy ulicy Pawiej, rysunek W. Podkowińskiego, XIX w.

Tak obok pałaców powyrastały kościoły, przy nich
wyciągnęły się klasztory. Kapitał na pierwsze i drugie z jednego musiał płynąć źródła, z pracy i dobrej
woli ubogich, których pocieszano błogosławieństwy,
polewką, jałmużną, święcącymi obrazami, woskowymi świecami i przyrzeczeniami największego szczęścia w przyszłym życiu. […] Najznaczniejsze pałace
i domy Warszawy należą do panów, księży i bankierów. […] Inne klasy mieszkańców, od facijendarzy aż
do żydów, od generała do kuglarza, od adwokata do
rzeźnika, od modnego kupca do zalotnicy ulicznej, od
uczonego i artysty do wstydzącego się żebrać nędzarza
itp. – wszystkie, wedle rozmaitej przemożności mieszkają po domach, które w lepszych częściach miasta,
mają loszki, sutereny, sklepy, poddasza i drugie piętra
jasne i wysokie, a stoją wśród licznych zabudowań
i czarnych domostw rozsiane. Najubożsi mieszczą się
w nich właśnie, a im dalej od środka miasta tym budowy te są gęstsze. Dach podziurawiony, porwany, pogarbiony, ledwie osłania wnętrze od deszczu, śniegu
i wiatru, a łachamny połatanej odzieży okrywają źle
biednego co tu chroni – to stanowi właśnie charakter
najwydatniejszy miasta tego, że największe bogactwo
ociera się oto o najostateczniejszą nędzę i najwykwitniejszy zbytek, o niedostatek najdolegliwszy.
W starych częściach miasta – ulice są krzywe,
ciasne i ciemne; w nowszych już szerokie, ale zawsze

Przytułki nocne w Warszawie, rysunek oryginalny C. Jankowskiego , XIX w.

jeszcze nie proste, w odległych wyciągnięte pod sznur
i najszersze. Ostatnim jeszcze brak bruku, a w czas
słotny tworzą one jedno zwierciadło błota, ulice tylko
boso przebrnąć można lub z pomocą wysokich wozów
i remiz, które się tu zabłąkują. W gorąca i dnie słoneczne to błoto zmienia się na pył, które żadne oczy,
gdy wiatr nim powionie, znieść nie potrafią. Może
stąd pochodzi, że się na nędzę tyle oczów zakrywa
i widzieć jej nie chce. Warszawa wedle planu, który
tu mają za najdokładniejszy, bo jest najnowszy, liczy
sto dziewięćdziesiąt dwie ulice, z których może dziesięć świetnie, może pięćdziesiąt znośnie, reszta wcale
nie przyjemnie wygląda.
Bolesław Prus, jeden z kronikarzy warszawskiej
nędzy, sto lat później kazał Wokulskiemu przejść
się po Powiślu. „Nic, nic!…” – powtarzał pozytywista Wokulski, tułając się po uliczkach, gdzie widać
było rudery zapadnięte niżej bruku, z dachami porosłymi mchem, lokale z okiennicami dniem i nocą
zamkniętymi na sztaby, drzwi zabite gwoździami,
naprzód i w tył powychylane ściany, okna łatane papierem albo zatkane łachmanem.
Szedł, przez brudne szyby zaglądał do mieszkań
i nasycał się widokiem szaf bez drzwi, krzeseł na
trzech nogach, kanap z wydartym siedzeniem, zegarów o jednej wskazówce, z porozbijanymi cyferblatami. Szedł i cicho śmiał się na widok wyrobników

Warszawscy lazaroni, koniec XIX w. (lazaron – wł. lazzarone, żebrak, włóczęga uliczny)

wiecznie czekających na robotę, rzemieślników, którzy trudnią się tylko łataniem starej odzieży, przekupek, których całym majątkiem jest kosz zeschłych
ciastek – na widok obdartych mężczyzn, mizernych
dzieci i kobiet niezwykle brudnych. Czyżby owo nieszczęsne „nic” w ustach Wokulskiego mogło oznaczać, że nic się nie zmieniło i, co straszniejsze, nic
się nie zmieni?!
Tak moi państwo! – krzyczał Janusz Korczak
w 1906 roku – w Warszawie psy boso chodzą!
Nic! – powtórzmy za Wokulskim i oddajmy
głos Marii Dąbrowskiej, dla której przedwojenna
Warszawa wydawała się miastem straszliwie ubogim,
zaniedbanym i z wyjątkiem dzielnic zabytkowych
– także zresztą szarych i zaniedbanych – szpetnym.
Przerażał ją widok odrażających przedmieść, wobec
których nawet slumsy londyńskie były schludne i estetyczne, wstydziła ją nędza Powiśla, okropny stan dzielnicy żydowskiej. Martwiła brzydota większości nowopobudowanych kamienic, rozpacz budziły w niej
nieludzkie mieszkania w suterenach.
PARYŻ PÓŁNOCY!!! – pokrzykiwano z dumą.
Ale w tym Paryżu północy odwracano się tyłem
do miejsc, gdzie bydło zabijał rzezak rytualny,
pierwszorzędne lecznice prywatne nie miały w pokojach wody bieżącej, kilkadziesiąt zaledwie można

było znaleźć hotelowych pokoi z łazienką, na wszystkich rogach ulic stały tłumy obdartych przekupniów i całe dywizje chustkowych prostytutek, które
na widok policjanta rozbiegały się ciężkim kłusem,
wspominał Antoni Słonimski czasy już z lat trzydziestych XX wieku. W dzień świąteczny zapełniał
ulicę tłum ubrany brzydko i pretensjonalnie. Próżność
łącząca się z nędzą – była to mieszanina typowa dla
Warszawy. Można było nie mieć na elementarz, na
ołówek dla dziecka, na mydło czy na książkę, ale
trzeba było mieć niedzielne sakpalto i żółte kamaszki. To najtypowsze polskie postaw się, a zastaw się!
Brzydota Warszawy wyłania się z obyczaju i słownictwa jej mieszkańców. W leksykonie warszawskim
królowało niepodzielnie uniwersalne: „kurwa twoja
mać”. Wyrażało to i niechęć, i podziw, i nudę, i zadowolenie. Warszawa nie miała swoich ulicznych piosenek; gdyby takie piosenki istniały, zaczynałyby się
i kończyły na ty sakramentalnym zaklęciu.
Przysłowia są mądrością narodu – twierdził
Słonimski i dodajmy za niemieckim filozofem
Johannem Herderem: są także zwierciadłem jego
sposobu myślenia. Te mądrości narodu też zwróciły swoją uwagę na warszawską biedę. Poszła bieda
do Warszawy i tam nie ma wielkiej sławy, mówi
jedno z nich. Warszawa jest biednych matka: kto
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mało ma, weźmie do ostatka, prorokuje inne. Są też
takie, które starają się wskazać sposób na przeżycie
w stolicy, chociaż nie wiało z nich zbytnim optymizmem: Kto nie umie kraść i oszukiwać, nie ma się
po co w Warszawie znajdywać.
Niezmienną cechą ludku warszawskiego był i jest
do dziś dnia sceptycyzm, konstatuje Słonimski. Słowa: bujda, granda, fiume [pochodzi od wykrzyknika „fiu!” – red.] i lipa mają zadawnione prawo
obywatelstwa w słownictwie warszawskim. Bardzo
wybitnym przedstawicielem tego kierunku naukowego był mój fryzjer. Pamiętam, przeglądałem kiedyś
francuskie pismo ilustrowane, w którym było parę

Most warszawski z r. 1854 – według rysunku Maksymiliana Fajansa

zdjęć z pogrzebu Brianda [Aristide Briand, polityk francuski, wielokrotny premier Francji, zmarł
w 1932 roku – red.]. Mój przyjaciel fryzjer rzucił
okiem na tę fotografię i powiedział: „Nakradł się,
nakradł i umarł”. Gdy [w Polsce] mianowano nowy
gabinet, mój fryzjer bardzo kręcił głową: „Niedobrze
– mówił. – Tamte dawne już się nakradły i obsprawiły, a takie nowe są zwykle niemożebnie wygłodniałe.
Strasznie nas będą łupić”. Sceptycyzm wobec wielkich
w narodzie był zjawiskiem powszechnym. Pamiętam
dwie babiny, które przyglądały się pogrzebowi Żeromskiego. Patrząc na wojsko, delegaje z wieńcami
i sztandarami, jedna z nich powiedziała z sarkastycznym grymasem: „Biednego by tak nie chowali”.
Słonimski uważał, że babiny reprezentują typową
postawę dla ówczesnego warszawskiego mieszczaństwa, dla którego sekretem wszelkiego powodzenia
jest forsa. Diagnoza ta jest niestety wciąż aktualna.
Równie przenikliwie potraktował kult cwaniactwa
i dowcipu, uznając go za zdrową reakcję na systematyczne przekarmianie narodu strawą wzniosłego
romantyzmu i ckliwego męczeństwa. Ludek warszawski coraz sceptyczniej przysłuchiwał się wszelkim hasłom patriotycznym i egzaltacjom narodowym. Coraz
mniej było amatorów przerabiania zjadaczy chleba

Panorama Warszawy – budowa mostu Kierbedzia (1863) fot. Karol Beyer. Oficjalnie most nazywany był Aleksandryjski, ale wszyscy nazywali go imieniem jego projektanta, Stanisława Kierbedzia, był to pierwszy stalwy most w Warszawie.

w aniołów i coraz wyraźniejsze pragnienie przejścia
z kategorii Królów-Duchów na stanowisko zjadaczy
chleba. Mamy XXI wiek i wciąż rośnie sceptycyzm
do sceptyków i Królów-Duchów, karawana zaś
i tak idzie dalej, a psy szczekają.
W 1850 mieszkańców stolicy było już sto sześćdziesiąt trzy tysiące, a w roku 1873 liczono już ludności 296 241 (w tej liczbie 155 500 katolików, 15
100 protestantów, 6 820 prawosławnych, 210 unitów, 86 100 żydów, 89 ormian i 46 mahometan),
a w dziesięć lat później ludność miasta przekroczyła
już 400 0001, by w roku 1900 dobić prawie do
siedmiuset tysięcy. Na szybszy wzrost ludności
wpłynęło uprzemysłowienie kraju, szczególniejsze
wzmożenie którego przypada właśnie na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XIX wieku, i idący za
tym olbrzymi przypływ ludności wiejskiej do ognisk
przemysłowych. Wraz z napływem do Warszawy
nowych mieszkańców zaczął się zmieniać jej
charakter. W 1871 roku w stolicy doliczono się
102 kawiarni, 240 cukierni (w tym najsłynniejsze: „Lourse” – w gmachu hotelu Europejskiego
i w Teatrze Wielkim, „Semadeni” – na rogu Królewskiej i Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej i Nowego Świata, al. Jerozolimskich i Nowego Świata,
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„Botte i Clotin” – na Krakowskim Przedmieściu)
oraz 301 restauracji i 840 szynków. Było 41 domów publicznych. Z 1039 prostytutek stacjonujących w mieście – 223 przyjmowały w domach
schadzek, 177 w domach publicznych, 176 było
tolerowanych samotnych, 463 podlegały obowiązkowemu badaniu. Syfilis dopadł 6447 warszawiaków. Życie stolicy zdecydowanie przeniosło się na
ulice.
Wprawdzie wciąż spotykano się w wytwornych salonach, na których wodzirejowali dandysi
i literaci (po narodowych powstaniach życie towa-
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Szkice z życia warszawskiego (1864)
wystawa skarpetek kolorowych w Saskim ogrodzie (rys. F. Kostrzewski)
rzyskie stolicy skoncentrowało się w prywatnych
mieszkaniach), snuto się po Ogrodzie Saskim
z przyklejonym uśmiechem, a na Podwalu nadal wymieniano kurtuazyjne ukłony w cukierni
zmyślnego Włocha Marco Biniego, właściciela
fabryczki czekolady (jedna z pierwszych w Warszawie), którą do tego stopnia dobroci doprowadził,
iż nawet ci znawcy przestawali na niej, którzy przy-

W Alejach Jerozolimskich, 1870, fot. Konrad Brandel

zwyczajeni byli takową z Rzymu dla siebie sprowadzać, to większą klientelę miały coraz liczniej
pojawiające się szynki i bawarie, które szczególnie
latem cieszyły się powodzeniem. Bawarii ogródkowych rozmnożyło się co niemiara. Urządzenie tych
zakładów odznaczało się prostotą iście spartańską,
ale też jadło i trunek tanie były niezmiernie. Jedyną
atrakcję stanowiła równie niewybredna, reprezentowana przez kapele „dęte” pruskie, austryjackie lub
żydowskie, duety czeskie, ludzi „grających na siedmiu
instrumentach” itp. Pomiędzy gośćmi uwijali się „poddierżawcy” z koszykami napełnionymi obwarzankami, piernikami, kiełbasą, gospodarz bowiem spychał
za ich pośrednictwem żmudne, jak widać, obowiązki
utrzymywania bufetu. Przy akompaniamencie stuku
kufli i bardziej lub mniej fałszywie wykonywanych
rajczakowskich krakowiaków, lud warszawski odprawiał swoje wczasy letnie.
W drugiej połowie dziewiętnastego stulecia
prym zaczynają wodzić teatrzyki ogródkowe.
Wszystko co młode i wesołe w Warszawie, spieszyło do „Eldorado” i „Alhambry”, wabiących muzyką
i śpiewem i urokami młodych gwiazdek. Mniejszej
nieco sławy zażywało „Zacisze” na Długiej, bawaria
„Pod Mostem” na Podwalu czy „Walhalla” na Nowym
Świecie. Na piwo i cygaro spieszono „Pod Chiriczyka”
i „Pod Lewka”. Przedstawiciele zamożnej burżuazji
nader chętnie udawali się na Królewską do „Tivoli”,
publiczność rzemieślnicza wyróżniała „Alkazar”, widownia praskiego „Antokolu” składała się z młodzieży i biedaków.
W 1868 roku na Podwalu pod numerem 17
pojawił się „Teatrzyk u Giersza”, a pod trzynastką
wymieniana już bawaria „Pod Mostem”, w której
odbywały się występy śpiewacze i taneczne, i jej
to opis zamieścił Reymont w „Komediantce”:
był to długi i wąski ogródek z kilkunastu mizernymi drzewkami. Przy wejściu zaraz była studnia.
Parkan z lewej strony, pomalowany wapnem, rozgraniczał od sąsiedniej posesji, w której musiał być
skład drzewa, bo przez ogrodzenie wyglądały całe
stosy bali i desek. Kilka naftowych latarń słabo
oświetlało placyk. Kilkadziesiąt stolików białych,
o blatach z drzewa pokostowego i przy nich trzy
razy większa ilość krzeseł ledwie z gruba ociosanych, stanowiło umeblowanie tej letniej restauracji. Mała, parterowa oficyna i szczyt domu sąsiedniego zamykały prawą stronę; a na wprost, mury
nietynkowane, pocięte zakratowanemi okienkami,
brudne, wznosiły się wysoką ścianą; były to tyły
pałacu dawniej Kochanowskich, stojącego na rogu
Miodowej i Kapitulnej.

Przy parkanie maleńka estrada, osłonięta daszkiem płóciennym, z dwóch stron otwarta na publiczność, tworzyła rodzaj niszy, wybitej niebieskim, ordynarnym papierem w srebrne gwiazdy.
Naftowe kinkiety z boku kopciły brudnym światłem nad jakimś muzykiem, który w zatłuszczonym
surducie, z siwą brodą w nieładzie tłukł klawiaturę
nędznego fortepianu z automatycznym ruchem ramion i głowy.
Ogródek był zapełniony publicznością staromiejską i rzemieślniczą. Przecisnęły się przez tłok do tej
oficynki, w której był pokój do ubierania się występujących, przedzielony czerwonym kretonem na dwie
garderoby, męską i damską […].
Brzmiała stara, sentymentalna piosnka z „Krakowiaków i górali”, przerywana tylko częstymi brawami, stukiem kufli, brzękiem talerzy, trzaskaniem
drzwi i strzałami w strzelnicy. Latarnie rozsiewały
jakieś mętne, brudne światło; dziewczyny w białych
fartuchach, z pełnymi rękami kufli, przesuwały się
pomiędzy stolikami, liczyły głośno należność, rzucały
z brzękiem resztę, wdzięczyły się do pijących i cyniczne rzucały uwagi i odpowiedzi zaczepiającym je...
Śmiechy rubaszne, dowcipy grube, żarty rynsztokowe
wypryskiwały niby race i odpowiadał im zaraz szeroki, bezmyślny śmiech.
Publiczność wyrażała swoje zadowolenie ze śpiewu krzykiem, wybijaniem taktu laskami i stukaniem kuflami. Chwilowo wiatr zupełnie pokrywał
śpiew albo z szumem zginał nędzne drzewka i siał
pożółkłymi liśćmi na głowy i na estradę. Trzeba przyznać, że opis ten pasuje do większości teatrzyków
funkcjonujących w ówczesnej Warszawie.
Teatrzyk „Eldorado” mieścił się w gustownym
budynku w ogrodzie, znacznie w ostatnich latach rozszerzonym i upiększonym, posiada sporą scenę, oraz
wygodne miejsca dla publiczności, nakryte drewnianym da
chem ochraniającym od deszczu, pisał
Wiktor Gomulicki w 1880 roku, tuż przy ogrodzie
wznosi się teatrzyk murowany, w którym podczas
zimy odbywają się przedstawienia śpiewaków zagranicznych. Przedstawienia te nie cieszą się uznaniem
wykwintniejszej publiczności warszawskiej, i dlatego
pomijamy je… milczeniem. Bo dramaty, komedje,
obrazy ludowe i farsy nie stanowią jeszcze całkowitej działalności eldoradowego teatru – wystawia on
bowiem także mniejsze i większe operetki, a nawet
opery, jak np. Moniuszki „Halkę” i „Jawnutę”.
W „Alhambrze” przedstawienia odbywają zimą
i latem, w zimie produkują swe talenta różnojęzyczni
obojga płci artyści; w lecie zaś występuje zwykle jedno z prowincjonal
nych towarzystw dramatycznych.
Powodzenie miejsca tego zawisło głównie od goszczą
cych w nim artystów.
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Małe qui pro quo.
Do brata zamieszkałego już od lat dwudziestu w Warszawie przy ulicy Chmielnej, przyjechał anglik z Londynu. Po kolacji i serdecznej
gawędce, która się przeciągnęła do godziny pierwszej po północy, bracia pożegnali się i poszli spać, gdyż strudzone podróżą
oczy angielskiego brata, dopominały się gwałtownie o słusznie
im przynależny odpoczynek. Anglik ledwie głowę przyłożył do poduszki już spał jak kamień. Niestety! błogi ten stan nie mógł trwać
długo, gdyż o wpół do trzeciej, tuż nad jego uchem rozlegające się
piekielne krzyki zbudziły go zo snu,
— Bracie! Co to jest? — krzyknął brat angielski wpadając jak bomba
do pokoju brata warszawskiego.
– Ależ mój drogi nic nie jest, to tak krzyczą naprzeciwko w Belle-Vue.
— Ah, domyślam się, tam pewnie jest dom warjatów?
— Nie, bynajmniej, to tylko warszawskie Caféchantant.
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„Kurjer Świąteczny” 1895

w ostatnich latach wytworzyli około niej handlarze
sztuki, za pośredników pomiędzy nią a publicznością służą dziś znowu poeci i artyści. Nawet sam
Szekspir wstąpił na jej deski, dostojnością swą nadając jej powagi i uroku – jak zauważył Marian
Gawalewicz w „Tygodniku Ilustrowanym” (1896).
Wszystkie trzy teatry ogródkowe rozpoczęły już letnią kampanię, zarówno wyborem repertuaru, jak
artystów zasługując na zupełne uznanie ze strony
publiczności i krytyki. Pp. Zygmunt Przybylski i Lucjan Dobrzański nader starannie wystawili ,,Hanele”
Hauptmana w „Wodewilu”, pp. Terentiew i Grabiński najświeższą komedię Bałuckiego „Sprawa kobiet”
w „Belle-Vue”, a trupa łódzka pod dyrekcją p. Michała Wołowskiego w przebudowanym i bardzo gustownie urządzonym gmachu cyrkowym –- „Komedię omyłek” Szekspira.
W „Belle-Vue” miały premierę Grube ryby Michała Bałuckiego. W teatrzykach ogródkowych po
raz pierwszy pokazywano też sztuki Gabrieli Zapolskiej, która, sama będąc aktorką, występowała
m.in. w „Wodewilu”, „Bagateli” oraz „Eldorado”. To
właśnie takie teatrzyki uczyniły z Zapolskiej dramatopisarkę.
W teatrzyku „Alhambra” odbyła się wczoraj wieczorem próba
generalna z obrazu scenicznego w 6-ciu odsłonach pani Gabryeli
Śnieżko-Zapolskiej pt. „Małaszka”. Teatrzyk, lubo oficjalnie zamknięty dla publiczności, napełniony był widzami po brzegi. Dobrze
to świadczy o powszechnym zainteresowaniu. O samej sztuce nic teraz
nie powiemy, nie chcąc uprzedzać sądu dzisiejszych widzów.

Panorama Warszawy, Konrad Brandel, 1897

Piętnastoletni Henryk Małkowski1 swoją inicjację teatralną przeżył we wnęce rampy „Wodewilu”
na Nowym Świecie, tuż przy kurtynie, z kolanami
skulonymi pod brodą i z bijącym sercem. Latem
1896 łódzka trupa Michała Wołowskiego zjechała
do Warszawy z Popychadłem Macieja Szukiewicza2.
Kiedy podniosła się kurtyna – wspominał Małkowski – i aktorzy zaczęli grać, ja grałem z nimi całą
duszą. Bo też to była obsada! Mańką, córką stróża
zakochaną w studencie, została Maria Przybyłko
-Potocka3 – krytyka i publiczność, pisano po spektaklu, odczuli, iż mają przed sobą talent świeży, indywidualny i mocny. W studenta wcielił się młody
i piękny Józef Sosnowski4. Jak oni grali! – zachwycał się Małkowski. – Oklaskom nie było końca. Sztuka szła cztery i pół miesiąca, stale przy zapełnionej
sali mieszczącej tysiąc widzów. Co wieczór zajmowałem swoje miejsce we wnęce i co wieczór doznawałem
tych samych emocji.
Po pierwszym zachłyśnięciu się teatralną wolnością na wolnym powietrzu i graniem lichego
repertuaru Melpomena ogródkowa wyzwoliła się
ze swego trywialnego otoczenia i atmosfery, jaką

Maria Przybyłko-Potocka (pocz. XX w.)

H enryk Małkowski (1881-1959) – aktor warszawskich teatrów, wystąpił także w ok. trzydziestu pięciu filmach, wykładał w szkołach teatralnych charakteryzację.
Maciej Szukiewicz (1870-1943) – dramatopisarz i poeta, historyk sztuki i krytyk teatralny, przedstawiciel Młodej Polski, związany z kręgiem St. Przybyszewskiego.
3
Maria Przybyłko-Potocka (1873-1944) – aktorka, reżyser, dyrektor teatru. Pisano o niej – talent to rzadki, składają się nań: przedziwna szczerość, wysubtelniona intuicja i praca. Karol Irzykowski
zauważył, że ma wdzięk naturalny, humor trochę rzewny, zawsze pewną dobroć i jakby trwożliwość w ruchach i głosie. Rodzaj jej głosu ma w jej grze i w jej powodzeniach znaczny udział. Wibruje
przyjemnie, metalicznie, niekiedy zamienia się w jakieś jakby mruczenie lub wybucha gardłowo. Wyszła za mąż za krytyka teatralnego Antoniego Potockiego, małżeństwo nie trwało długo, w 1907
związała się z reżyserem Arnoldem Szyfmanem i to pod jego kierunkiem zagrała swoje najwybitniejsze role. Dla ciebie wybuduję teatr – miał wyznać, zakochany w aktorce do szaleństwa, Szyfman
i kilka lat później wybudował Teatr Polski w Warszawie. Aktorka zginęła w ostatnich dniach sierpnia 1944 roku w Warszawie podczas nalotu. Po roku poszukiwań Szyfman odnalazł ją w zbiorowej mogile w parku Dreszera razem z powstańcami z Pułku Baszta. Jej powtórny pogrzeb zgromadził setki warszawiaków, którzy odprowadzali ją sprzed Teatru Polskiego do Alei Zasłużonych na Powązkach.
4
Józef Sosnowski (1863-1933) – aktor, śpiewak, reżyser. Zdobył wielką umiejętność operowania swym basowym, bardzo metalicznym głosem. Miał świetne, ogromne oddechy. Mówił naturalnie, bez
patosu, szeroko, czasem tylko pewne słowo padało z siłą bomby. Dykcja Sosnowskiego była niepokalanie czysta i piękna. Rolę opracowywał najdokładniej pod względem technicznym, co jednak nie
przeszkadzało mu bynajmniej wzruszać się i przejmować – pisał o Sosnowskim Wojciech Natanson.
1
2

„Kurjer Warszawski” sierpień 1888

Nie miejmy jednak złudzeń. W teatrzykach
królował wodewil i „tania” operetka, to był magnes, który przyciągał „szeroką publiczność”, za

Noc świętojańska: obraz ludowy w 4. aktach ze śpiewami i tańcami – utwór cechmistrza ślusarzy
i poety krakowskiego Adama Staszczyka z muzyką Karola Hofmana. Staszczyk (1850-1909) był ślusarzem, a zarazem poetą i literatem. „Noc Świętojańska” nagrodzona w 1879 na konkursie literackim
w Krakowie została entuzjastycznie przyjęta przez publiczność. Staszczyk poza utworami o tematyce
ludowej pisał także dramaty patriotczno-historyczne.

bulwarową sztuką podążały pieniądze, za sztuką
ambitną murem stała… ambicja. Zgryźliwy autor
rubryki pt. Echa w „Przeglądzie Tygodniowym”, pisała Karolina Beylin w 1886 roku, skorzystał z tego,
że skończył się sezon teatrzyków, by zrobić bilans. […]
Autor zarzucał tego typu teatrzykom „wyzysk złych
instynktów tłumu, szerzenie płaskich i niemoralnych
tendencji” i pisał druzgocąco: „Operety coraz lichsze,
farsy coraz tłustsze, a aktorzy i aktorki w szarży
starają się prześcigać możliwe granice”. Ale mimo
wszystko był to jeden z nielicznych okresów w historii teatru, w którym widzowie identyfikowali
się zarówno z Szekspirowskim Antyfolusem, jak
i podwórkowym amantem rodem z warszawskiej
„metropolii”. Niezwykła symbioza różnorakiej widowni, o której marzy każdy artysta. Z początkiem
XX w. teatrzyki przestawały być atrakcyjne i zaczął
się proces ich powolnego umierania.

CO SZYCH – TO NIE ZŁOTO
Człecze! Strzeż się wszelkich pokus
Na żywota drodze śliskiej.
Nie nie nęcą cię mamidła,
Ani blagi czcze połyski.
Często gęsto strojem błyska
Człek skalany czynów błotem,
Więc różnicę ucz się znaleźć
Między szychem wciąż – a złotem.
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Gdy chccesz robić papierosy
(Niech posłużą ci na zdrowie!)
Do sklepiku mknij po gilzy,
Lecz… pamiętać chciej przysłowie:
Ot – proś GILZY OŻAROWA
Choć rozrządzasz mała „flotą”
Świetne są, choć nei krzyczące:
Słowem to nie szych, lecz złoto.
Może powie ci konkurent,
Gdy szlachetnej nie zna walki:
– Kupuj waćpan gilzy moje
„śród nich znajdziesz pióra, stalki…
Powiedz mu: „Tak! weźmiesz na to
Tego, który jest idjotą,
Ja się znam na tych kawałach
Wiem co szych jest, a co złoto!”
Choć ci da skromne pudełko
GILZ FABRYKA OŻAROWA
Pudło owe za to w sobie
Najprzedniejsze gilzy chowa!
Tak! Bo pocóż te mamidła,
Po co w rozbrat wchodzić z cnotą;
Człek praktyczny zawsze pozna,
Że szych marny to nie złoto.
Pragniesz nabyć nasze gilzy?
Mają je wsze miasta kąty!
Lecz gdy chcesz iść wprost do firmy,
Mknij na Chmielną pod dziesiąty:
Tam dostaniesz gilzy nasze,
Jak cnych zasad uczy motto:
Świetne, chociaż nie błyszczące:
Nie czczy szych, lecz istne złoto.
Srebrne gody już niedługo
Święci „FIRMA OŻAROWA”
Więc od „starca” niech ci płyną:
Myśl szlachetna, rada zdrowa.
Ot – niech będą me kuplety
Dla twych zasad stałą rotą
I czy w życiu czy przy gilzach,
Pomnij, że szych – to nie złoto.

Mechaniczna fabryka gilz
„OŻARÓW”
Chmielna 10, vis à vis Belle-Vue
egzystująca od r. 1878

Koniec ogródków
(wierszyk nieznanego autora z 1886 roku)
Cisza panuje pod „Alhambry” strzechą,
W „Bell-Vue” już nie ma nadwornego błazna,
Na „Nowym Świecie” też przebrzmiało echo,
Publiczność wrażeń nie zazna.
Prowincjonale trupy prysły z miasta,
Sezon ogórków przebrzmiał już niestety –
Znikła aktorów koczująca kasta,
Na scenach ciemno – o rety!
Niektóre ważniejsze teatrzyki ogródkowe
czynne w latach 1868-1907:
Alkazar (1876-1880) – Królewska 7
Antokol (1875-1877) – Na Wale, obok szkoły pływania
Majewskiego, ul. Królewska 7
Arkadia (1877-1894) póź. Nowe Tivoli (1879)
– Królewska 37
Bagatela (1897-1903) – Bagatela 5
Bawaria Scholtzego (1868) – Marszałkowska 55
Belle-Vue (1877-1894, 1896) póź. Teatr Nowości
(1895), póź. Odeon (1897-1899), póź. Fantazja
(1900-1902), póź. Jardin d’Hiver (1904-1907)
– Chmielna 5 (9)
Bez nazwy (1881) – ul. Chmielna 10
Cassino (1868-1872) – Świętokrzyska 4
Czyste (1869-1870, 1876, 1887, 1890) – Lasek Biernackiego na Czystem
Cyrk (1885-1889) – Ordynacka 1
Dolina vel Wenecja Praska (1869, 1872) – restauracja
Nowoleckiego na Wale Praskim
Elizjum (1869-1871), póź. Pod Lipką (1872-1877)
– Przejazd 5
Eldorado (1868-1891) – Długa 23
Figaro (1870) – ul. Nowy Świat 33
Grenada (1871) – Nalewki 15
Nowa Gwiazda – Bielańska 5
Nowy Świat (1882-1888), póź. Wodewil (1889-1902),
póź. Renaissance (1903-1907) – Nowy Świat 41
Orfeum (1868-1870), póź. Alhambra (1871-1889)
– Miodowa 10
Orfeum II – Mokotowska 73
Pod Apollinem (1871) – Elektoralna 23
Pod Akacjami (1870) – Rybaki 9
Pod Dębem (1870, 1874, 1881), póź. Antokol Nowy
vel Zielony (1878-1879) – Nowa Praga 30, dom Chomanowskiego
Pod Gwiazdą – Wał Praski
Pod Kasztanami – Wał Praski
Pod Mostem (1868) – Podwale 13
Pod Sękiem vel Zacisze (1872) – Długa 9
Pohulanka – Twarda 6
Prado (1871) – Wolska 25
Promenada (1886-1896) – Belwederska 25
Teatr Granzowa (1879) – Daniłowiczowska 10
Tivoli (1868-1876) – Królewska 23
U Giersza (1868) – Podwale 17
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Teatr Letni w Ogrodzie Saskim, fot. Maurycy Pusch (1890)

Zaraz potrzebny jest
Spólnik lub spólniczka
z kwotą rubli srebrnych 300 do pewnego interesu, zapewniającego nie tylko dobre utrzymanie, lecz nadto znaczne korzyści,
osoba powinna być młoda z Chrześcian, choćby bez wielkiego wykształcenia, gdyż pracy ani umysłowej ani fizycznej nie potrzeba,
tylko jest na celu wyjazd na prowincję, w królestwie i w Cesarstwie. Wiadomość: Chmielna Nr 45, mieszkania 38, od 8-ej do 9-ej
z rana i od 5-ej do 6-ej w wieczór.
„Kurjer Warszawski” 1879

Warszawa nie tylko bawiła się w teatrzykach
ogródkowych, chociaż trzeba przyznać, że to one,
szczególnie w lecie, stanowiły główną atrakcję
stolicy. Był oczywiście Teatr Wielki, w którym
królowały opery, baleta, dramata, tragedje i wyższa
komedja (teatr w 1833 roku, po siedmiu latach
budowy, Cyrulikiem sewilskim Rossiniego rozpoczynał swoją działalność). W gmachu Teatru Wielkiego urzędował Teatr Rozmaitości. Sala teatru
Rozmaitości niewielka, pomieścić może około 800
osób, teatr ten jest ulubionym teatrem warszawian,
którzy chętnie protegują dramata i dobrą poważną
komedię. Tym dla nas jest Teatr Rozmaitości, czym
dla Francji teatr komedii francuskiej. Siły artystyczne teatru Rozmaitości są zarazem najlepszymi siłami
teatru naszego.

Wnętrze Teatru Letniego w Ogrodzie Saskim (1870) – rysował z natury Edward Gorazdowski

W „letnim salonie Warszawy” czyli Ogrodzie Saskim wybudowano Teatr Letni na 1200 widzów,
który w 1870 zainagurował swoje sceniczne istnienie Piękną Heleną Offenbacha. Teatr miał zastępować Teatr Wielki na czas remontu tego ostatniego.
Drewniana budowla „w stylu mauretańskim” wywołała falę krytyki. Czy to bóżnica, proszę pana? –
pytał Bolesława Prusa niejaki Władzio, wskazując
na ogromny, elegancki budynek w guście szwajcarskochińskim. To Teatr Letni, odpowiedział pisarz.
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Dolina Szwajcarska (1895) – rysował Ludomir Szpądrowski

Teatr Letni w Ogrodzie Saskim (druga poł. XIX w.) – rys. Henryk Pillati

1

P o otwarciu Wielkiej Synagogi przy placu Tłomackie w 1878 gmina żydowska odsprzedała stary budynek synagogi (z racji odprawianych tam nabożeństw po niemiecku nazywana była Niemiecką
Synagogą), w 1880 roku przebudowana została przez Bronisława Brodzic-Żochowskiego na Teatr Mały.

Dolina Szwajcarska podczas koncertu Fliegego (druga poł. XIX w.)

1852 roku sprzedał Dolinę dwóm rodzinom: Dziechcińskim oraz Winnickim, którzy wybudowali
ogromny gmach koncertowy. W swojej historii
Dolinka jeszcze wielokrotnie znajdowała nowych
właścicieli. Każdy z nich pozostawiał po sobie
w tej warszawskiej Szwajcarii coś nowego. Dzięki
kupcowi bławatnemu, Antoniemu Włodkowskiemu, w 1869 roku w Dolinie powstaje szykowna
restauracja, wnętrza zaś zyskują nową renesansoDolina Szwajcarska

Rys. Franciszek Kostrzewski 1858

Miał ten drewniany przybytek sztuki swoje
niedogodności. Wiatr wykręca po nim, jak mu się
podoba: fluksje, bóle zębów, reumatyzm, strzykania
w uszach są najpospolitszymi wrażeniami, jakie
się zeń wynosi; ale pominąwszy owe ciemne strony
płynące może ze zbyt ażurowego rodzaju architektury, jest w nim przynajmniej znośnie, pisał Henryk
Sienkiewicz. Sceptycy nie mieli wątpliwości: teatr
może letni, mówili, ale przychodzić trzeba w strojach
zimowych. Wszyscy jednak zgodnie twierdzili – teatr akustycznie był doskonały. Teatr „prowizorka”
miał służyć warszawiakom tylko dwadzieścia pięć
lat, służył sześćdziesiąt dziewięć (spłonął we wrześniu 1939).

Do 1901 roku przy ul. Daniłowiczowskiej działał Teatr Mały. Przeznaczono go dla lekkich fars
i operetek, które ostatnimi czasy prawie stały się wyłączną własnością teatru Małego. Siedzibą jest na
zimę ex-bóżnica1 o małej scenie i niewygodnej widowni. Letnią porą mieści się teatr w bardzo miłym budynku przy ulicy Królewskiej i tu nazywa się Nowym
Teatrem. W ostatnim roku zimową porą grywali artyści Małego Teatru w Teatrze Letnim.
W 1768 roku Stanisław August podarował
ojcom bazylianom grunty na Ujazdowie pod
warunkiem, że powstanie w tym miejscu kościół i konwikt, ojczulkowie z braku funduszów
na budowę owe dobra zwrócili i w roku 1825
Komisja Nadzoru i Budowli Koronnych nadała
w emfiteutyczne posiadanie (wieczystą dzierżawę)
Stanisławowi Śleszyńskiemu, byłemu kapitanowi
saperów wojska polskiego. Już dwa lata później
przedsiębiorczy ekskapitan grunty nazwał Doliną
Szwajcarską i udostępnił publiczności. Założył tu
ogród, wzniósł kilka altan w stylu szwajcarskim,
które wynajmował na bufety handlarzom piwa, cukrów i kiełbaśnikom (prawdopodobnie właśnie te
altany dały asumpt naszemu ekskapitanowi, by tę
cztero i pół hektarową kotlinkę wśród pagórków
skojarzyć ze Szwajcarią), ustanowił niewielką cenę
za bilety wejścia, ale Dolina nie miała wówczas wielkiego powodzenia. Zdążył jeszcze wybudować piętrowy pałacyk z portykiem i kolumnadą zaprojektowany przez Antonio Coraziego, uporządkował
teren, zakładając klomby wśród ścieżek i 25 maja

– Nie można!… Zajęte!…

wo-klasycystyczną przestrzeń urządzoną simmlerowkimi meblami,
wyprodukowanymi przez firmę
Jakuba Simmlera., pochodzącego,
nomen omen, ze Szwajcarii. W 1887
w Dolinie powstaje ślizgawka, która staje się jedną z największych
zimowych atrakcji stolicy. Dolina
gościła cyrki, teatrzyki ogródkowe, w 1899 roku odbył się pokaz
jednego z pierwszych warszawskich
kinematografów,
organizowano
tu wystawy, rauty dobroczynne,
wiece polityczne. O popularności
Doliny świadczy uruchomienie
w latach osiemdziesiątych XIX
wieku tramwaju konnego, który
za siedem kopiejek dowoził tu
Moralista
z balu maskowego w Dolinie Szwajcarskiej
gości. Ujazdów zaczął też kusić
żebym ci kupił kolację? Wstydź się moja
inwestorów. Wokół Doliny zaczęły Co!? Chcesz
droga, tobie nie jeść, ale pościć trzeba.
powstawać pałace i kamienice. Na
początku XX wieku na potrzeby ówczesnych przedsiębiorców (czyt. deweloperów) Dolinę znacznie
okrojono. W lata trzydziestych XX wieku kulturalne znaczenie Doliny zaczęło zanikać, decydujący
cios zadał rok 1939.

Skate-Rink w Dolinie Szwajcarskiej (1880)
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Dokąd ciągną latem, po linji Krakowskiego
Przedmieścia i Nowego Światu, szeregi błyszczących
powozów i szykownych dorożek? – pytali w roku
1880 Gomulicki i Szmideberg w Ilustrowanym
Przewodniku po Warszawie, i zaraz odpowiadali:
– Do Doliny.
Dokąd zimą, w tymże samym kierunku, suną
rozdzwonione sanki i karety o lustrzanych szybach?
– Do Doliny.
„Doliną” «tout court», nazywa warszawiak ulubioną przez siebie Dolinę Szwajcarską, urocze miejsce zabaw, położone w alei Ujazdowskiej, pomiędzy
placem Trzech Krzyży i Łazienkami Królewskimi.
Tam w ładnym pałacyku z ogrodem bardzo wytwornie urządzonym, w którym letnią porą grają
koncerta, a często i cyrk zjeżdża na przedstawienie.
Na koncertach tych bywa doborowa publiczność
warszawska, kiedy przeciwnie w zimowych maskaradach i balach bierze udział półświatek.
Cały «fashion» warszawski zbiera się latem w Dolinie. Najstrojniejsze elegantki, najpiękniejsze kobiety,
najwytworniejsza młodzież i… najpieniężniejsze obywatelstwo tu się bawią, odpoczywają, ekshibują i zawiązują dyskretne intryżki. Podczas gdy z estrady płyną

Reklama z 1880
1
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Estrada w Dolinie Szwajcarskiej (1870)

rozmarzające tony „Symfonji pasterskiej” lub „Medytacji” Bacha, w cieniu rozłożystych akacji i kasztanów,
szczękają łyżeczki, brzęczą kieliszki, puka szampan
i dzwonią śmiechy srebrzyste. Była tam też modna
restauracja licznie przez smakoszów nawiedzana.
Dostać tam można nader wykwintnych obiadów po
rublu, a także wszelkich jedzeń «à la carte». W doborowe gatunki win francuskich i węgierskich piwnica
należycie jest zaopatrzona. Urządzone też są większe
i mniejsze gabinety. W Dolinie pojawiła się też nowość, dotąd w Warszawie nieznana, pod postacią
śli
zgawki na kółkach, czyli tak zwanego «Skating
-Rinku» (jazda na kółkach w kształcie łyżew). Jest to
rozrywka i przyjemna i hygieniczna, i nie wątpimy,
że znajdzie w Warszawie tylu zwolenników, ilu ich
liczy zagranicą. «Skating-Rink» urządzany jest na
zimę w sali, na lato zaś w ogrodzie. Skating-rink panował wszechwładnie w Dolinie lat kilkadziesiąt,
aż w roku 1912 na horyzoncie pojawiło się nowe
wrotnisko w ogrodzie pałacu Kossakowskich przy
Nowym Świecie, które zdetronizowało „szwajcarską” ślizgawkę na kółkach.
Niekiedy Dolina stawała się terenem demonstracji patriotycznych. W okresie podniecenia umysłów,
pisała Karolina Beylin, przed powstaniem 1863
roku kapelmistrz Bilse1, Ślązak z Legnicy, dyrygując popularnymi melodiami z wiązanki „Kwiaty
polskie”, wplótł w piosenkę „Tam na błoniu błyszczy
kwiecie…” motywy „Mazurka” Dąbrowskiego. Publiczność ułyszawszy melodię „Jeszcze Polska nie zginęła…”
zerwała się z miejsc, głośno manifestując na cześć
Ślązaka. W rezultacie policja carska wpisała Kwiaty Polskie na listę utworów zakazanych, Dolinie
Szwajcarskiej przysporzyło to jeszcze większej popularności, warszawiacy tłumnie odwiedzali Dolinę, domagając się od kapelmistrza Bilsego wykonywania nielegalnej melodii.

Dolina Szwajcarska (koniec XIX w.)

Dolina Szwajcarska (1957), fot. Zbyszko Siemaszko

DOLINA zmartwychwstała

J ohann Ernst Benjamin Bilse (1816-1902) – niemiecki dyrygent i kompozytor, w rodzinnym mieście Legnicy stworzył orkiestrę symfoniczną, z którą wystąpił 1867 na Wystawie Światowej w Paryżu;
przez wiele lat dwa razy w tygodniu w miesiącach letnich zjawiał się ze swoją orkiestrą w Warszawie, dając w Dolinie Szwajcarskiej koncerty symfoniczne; od 1868 był dyrygentem orkiestry
w Berlinie, Bilse był niezwykle popularny, a sławą dorównywał Johannowi Straussowi.
Dolina Szwajcarska w latach 30. XX w.

Do niedawna w sercach wszystkich
Warszawiaków tkwiła trwoga,
Bo już była zagrożona
Ta miejscowość dla nich droga.
Miano zwalić ten przybytek,
Przeprowadzić tam ulice,
Powycinać drzewa, krzaki
I zbudować kamienice.
Dzisiaj wszyscy Warszawiacy
Znów wesołe mają twarze,
Bo „Dolinę” od zagłady
Ocalili dziś łyżwiarze.
Więc się chlubić winno teraz
Znakomitym swym uczynkiem,
Owo dzielne towarzystwo,
Co jest innych Benjaminkiem.
Dank im za to się należy
W warszawiaków całym świecie,
Niech więc w zimie się ślizgają
A wesoło bawią w lecie!
„Mucha” 1895

Były też „Żydowskie Bielany”, wielki oparkaniony plac ciągnący się od Złotej aż do Żelaznej. Masa
drzew, karuzele, huśtawki i diabelskie młyny –
wspominał Henryk Małkowski. Występowała tam
wielka atrakcja owych dni – „piękna Flora”. Była to
niewiasta nieprawdopodobnej otyłości. Na własnym
biuście ustawiała wielką tacę, a na niej samowar,
dwadzieścia cztery filiżanki i miseczkę z wodą. Filiżanki były napełnione herbatą, obok cukier – i piękna Flora, z rękami założonymi w tył, obnosiła tacę i…
biust wśród publiczności. Filiżanki brała publiczność
sama wprost z biustu. Piękna Flora takie miała powodzenie, że właściciel cyrku, Salamoński, postarał
się o zaangażowanie jej. Słynny cyrk Salamońskiego
mieścił się na Włodzimierskiej na tzw. „Dowcipie”1.
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Wylew Wisły pod Warszawą w dniach 12, 13, 14, czerwca 1867 od strony Marymontu

Zabawa na korzyść dotkniętych powodzią dnia 28 lipca 1867 (rys. z natury Juliusz Kossak)

Znacie zapewne, czytelnicy, choć z afiszów, Piękną Florę, która w towarzystwie równie kwitnącej wdziękami kuzynki daje nam
przedsmak kobiet Jowiszowych, z którymi kiedyś, według teorji
Figuier’a, gdy zamieszkamy eter międzyplanetarny, będziemy mogli bliższą zabrać znajomość.
Otóż Piękna Flora nietylko okazałością wspaniałych kształtów
ciałą przerosła, ale jeszcze dowiodła wielkiej przenikliwości
w poznaniu usposobienia mieszkańców naszego miasta.
Zakupiła bowiem na własność cyrk służący jej za dotychczasowe
miejsce pobytu, a obecnie jedzie do Berlina, żeby zakontraktowawszy tam wielki lik potworów różnego rodzaju, akrobatów, hecarzy i mistrzów sztuk łamanych, pokazywać to wszystko w Warszawie
za dobre pieniądze.
Niemały więc to dla nas zaszczyt, że będziemy mogli policzyć
Florę w poczet mieszkanek Warszawy i że tym sposobem doczekamy
się wreszcie stałych widowisk w cyrku, który dotychczas darzył
nas tylko przelotnymi rozkoszami artystycznymi.
I przekonacie się, że nadobna ta istota zrobi bardzo dobry interes na swoim przedsiębiorstwie. Ten bowiem co liczy na bezmyślną i pustą ciekawość ludzką nie zawiedzie się nigdy.

Należy jeszcze wspomnieć o letnim teatrze na wyspie w królewskich Łazienkach, inaczej amfiteatrem
zwanym. Jeden z największych teatrów warszawskich,
pomieszcza bowiem przeszło 1,300 osób. Jest czynny
tylko latem. Urządzenie teatru czarujące. Wzniesiony
na wzór starożytnych amfiteatrów greckich i rzymskich
w 1785 z inicjatywy Marcina Jerzego Lubomirskiego. Widowiska odbywają się pod gołym niebem. Scena
od widowni oddzielona wodą i przybrana klasycznymi
korynckimi kolumnami. Amfiteatr wznosi się półkolem,
coraz wyżej ku górze. Główną ścianę zdobią rzeźby, wyobrażające starożytnych mężów nauki i sztuki. W Teatrze urządzano też bale i rauty dobroczynne.
W 1867 roku Warszawę nawiedziła ogromna
powódź. Wezbrane nagle wody, przez blisko tydzień
przedstawiały dla Warszawian widok niezwykły,
wspaniały razem i straszny. W Warszawie klęska

ta pozbawiła wiele rodzin całego ich mienia i schronienia. Komitet dla miasta Warszawy i Pragi pod
zwierzchnictwem prezydenta miasta, rosyjskiego
generała z polskim rodowodem, Kaliksta Witkowskiego1, urządził zabawę dobroczynną w Łazienkach. Nowością na niej były wyścigi wodne od mostu
Sobieskiego, około amfiteatru i nazad, i maszty z nagrodami (ćwiczenia gimnastyczne). Deszcz popsuł to
przedstawienie, gdyż niedozwolił francuskim śpiewakom wystąpić w amfiteatrze. Pod namiotami panie
sprzedawały bilety loteryjne i różne fraszki na korzyść
dotkniętych powodzią. Illuminacja, muzyka dopełniły świetnej zabawy, która ostatecznie co dla biednych
przyniosła – nie wiemy. Wszędzie to tak jest, zadumał
się Bogdan Bolesławita2, ale przykro pomyśleć, że dla
zmuszenia ludzi do dobrego uczynku, potrzeba ich kusić zabawą jak dzieci.

Przedstawienia cyrku p. Salamońskiego tak dalece zaprzątają wszystkie dobrze uczesane i dobrze
ukapeluszowane głowy, że w towarzystwie prawie nie
mówi się o czym innym. Nawet w rozmowie z damami wolno jest spowiadać się z doznanych wrażeń cyrkowych, zwłaszcza gdy się jest młodym i majętnym
dżentelmenem – ironizował w roku 1875 Henryk
Sienkiewicz w „Gazecie Polskiej’. Ten młody i majętny dżentelmen dla pisarza nie ma już uroku „złotego młodzieńca” z przeszłości, który wprawdzie
robił głupstwa, ale nie cofnął się, gdy przyszło nadstawić głowy. Bałamucił kobietę, ale dał się posiekać
w sztuki, gdy chodziło o jej honor. Przytym w żyłach
miał ogień zamiast krwi. Pił dobrze, ale bił się jeszcze
lepiej. Złoty młodzieniec już nie istnieje. Pojawia
się młodzieniec pozłacany, który tylko względem

Amfiteatr na wyspie w królewskich Łazienkach, koniec XIX w.

K alikst Witkowski (1818-1877) – absolwent Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu, był ślepo posłusznym carskim urzędnikiem, w latach 1863-1875 był prezydentem Warszawy, jako przewodniczący komisji śledczej na Pawiaku występował przeciwko uczestnikom Powstania Styczniowego, bezlitośnie ściągał kontrybucję nałożoną po powstaniu na warszawiaków.
2
Bogdan Bolesławita – pseudonim Józefa Ignacego Kraszewskiego.
1

„Tygodnik Ilustrowany” 1871

1

319

Z cyrku, rys. oryginalny Czesłąwa B. Jankowskiego (druga poł. XIX w.)

dam cyrkowych jest jeszcze rycerski. Oto jeżeli się
zdarzy jaki cyrkowy benefis, to dzisiejszy pozłacany
młodzieniec płaci, choćby po sto rubli za lożę. Trzeba
się przecie pokazać. Pięć lat później pisarz zmienił
nieco zdanie i wieczór spędzony w konnym cyrku
Salamońskiego uważał za niezwykle udany. Ma on
[Salamoński] ładne konie i jeszcze ładniejsze kobiety, szczególniej jego żona ubrana w zimowy kostium
bardzo ładna i zadziwia swoją zręcznością. Bardzo
nam się podobały tak zwane „klowny“. Konie wyuczone są jakby ludzie, a może nawet lepiej niż ludzie.
Przedstawienie z psami także nie mniej jest ciekawe.
CYRK SALAMOŃSKIEG0
Dziś, we czwartek, dnia 23 maja r. 1878,
Uroczysta noc w Kalkucie
Wielka świetna sztuka, ułożona przez dyrektora A. Salamońskiego, z muzyką p. Pollak’a, przedstawiona przez 120 członków
towarzystwa, 40 koni, dromadery, bawoły, antylopy itp .
Obrazy:
1. balet indyjski, przez 12 dam i 12 mężczyzn
2. pochód uroczysty
3. ćwiczenia uroczyste na koniach przez 10 dam i 10 mężczyzn
4. taniec uroczysty przez 24 bajaderki i 24 mężczyzn
5. polowanie na bawoły, wielbłądy, jelenie, antylopy itp.
6. (ostatni) apoteoza
Początek o godzinie 8-ej wieczór
„Gazeta Polska” 1878

U l. Włodzimierska – powstała w 1866 i nazwana została na cześć księcia ruskiego Włodzimierza. W 1916 przemianowano ją na ul. Tadeusza Czackiego, uczonego i działacza oświatowego okresu
oświecenia. W 1872 Albert Salomoński wzniósł tu prowizoryczny budynek swego cyrku. „Dowcip” to ślepy zaułek w latach 1882-1884 znajdujący się na posesji Adolfa Szmidta, obecnie ul. Dowcip.

320

Panorama Warszawy (widok w kierunku ul. Królewskiej), Karol Beyer, 1858

Cyrk Salamońskiego od dawna zapowiadany i przez zwolenników sportu oczekiwany z niecierpliwością przybył do Warszawy
i rozpoczął w zeszłą sobotę szereg przedstawień w umyślnie na ten
cel wystawionym gmachu przy ulicy Włodzimierskiej. Wyznajemy
w pokorze ducha, że ani znawcami, ani wielbicielami tego rodzaju
sztuk pięknych nie jesteśmy. Dlatego też nie dajemy czytelnikom
szczegółowego z tych przedstawień sprawozdania ograniczając się na wzmiance, że jeżeli świetne kostiumy, piękne konie,
zręczni akrobaci, weseli na swój sposób clownowie, no i przede
wszystkim śmiałe amazonki mogą panu Salamońskiemu zapewnić
powodzenie w zawsze gościnnej, lecz dziś pustkami w kieszeniach
świecącej Warszawie, to powodzenia, tego pan Salamoński może
być pewnym. Z drugiej strony publiczność może także liczyć na
względy p. Salamońskiego i może się spodziewać, że za liczne
odwiedzanie hypodromu doczeka się za parę miesięcy serdecznego podziękowania, no i może powtórnej obietnicy wybudowania
w Warszawie stałego murowanego cyrku.
Tygodnik „Ognisko domowe” 9 kwietnia 1885

Z cyrkiem Alberta Salamońskiego wiąże się
też pewien incydent, który miał miejsce w 1887
roku w Dolinie Szwajcarskiej i odbił się szerokim
echem nie tylko w Warszawie ale i w Rosji. Zasługuje na uwagę przykry wypadek w cyrku Salamońskiego – odnotował w swoim felietonie Bolesław
Prus. Wiecie już, że clown Tanti pozwalał sobie gru-

bych żartów na rachunek polskości wogóle, a kobiet
warszawskich w szczególności, wskutek czego przyzwoita publiczność przestała bywać w cyrku, a studenci uniwersytetu głośno opowiadali, że przy pierwszej okazji wygwiżdżą ordynarnego clowna.
Przebywa w Warszawie cyrk Salamońskiego,
a w cyrku tym służy clown Tanti – relacjonował wydarzenia rosyjski korespondent „Niedieli”. Clown,
jak zwykle clown: wykrzywia się, robi grymasy, puszcza płaskie żarciki i wogóle zabawia niewybredną
publiczność cyrkową. Opowiadając o swych wrażeniach ulicznych w Petersburgu, Moskwie i Warszawie, Tanti oznajmił między innymi publiczności,
że za próby pocałowania kobiety na ulicy – w Moskwie zagrożono mu policją, w Petersburgu dano mu
w twarz, a w Warszawie – proszono go, aby jeszcze
i jeszcze raz pocałował. Opowiadania tego rodzaju
wygłaszane były odpowiednim tonem i ze stosownymi
ruchami i grymasami.
Wypowiedź klowna oprotestowano, jego samego zaś nie chciano na widzieć scenie. Mimo
zapewnień Salamońskiego, że Tantiego oddali
natychmiast, pozwolił mu znowu wystąpić. Rozsierdziło to prasę warszawską i, jak pisał dziennikarz
gazety „Sowriemiennyje izwiestija”, warszawskie
„Kuryerki” dopięły swego i następnego dnia prasa polska zaczęła dzwonić na trwogę, że w cyrku Salamoń-

skiego ubliżają Polkom. […] Przewidywałem, że musi
się z tego wywiązać skandal i poszedłem do cyrku.
Cyrk tego wieczora był przepełniony. Salamoński
uprzedzony co czeka ulubionego clowna, zawiadomił
policję o przygotowującym się skandalu, zresztą nie
bez racji, bo gdy tylko na scenie pojawił się Tanti
i wymówił kilka wyrazów po rosyjsku, studenci siedzących na galerii cyrkowej poczęli rzucać w niego
kartofle, zgniłe jajka, ogórki solone itp. Wszystkiemu
towarzyszyły krzyki: «Won Moskal, psiakrew!» (Prus
pisał, że krzyczano «Won Tanti!», «Nach Vaterland!»).
Tanti musiał arenę opuścić, policja zaś tak gorliwie
ujęła się za «artystą», kończył swój felieton Prus,
że kilku studentów zostało mocno poturbowanych.
Wynikło tu oczywiście jakieś nieporozumienie. Właściwymi bowiem inicjatorami hałasów byli pp. Salamonsky i Tanti, do takiego stopnia pozbawieni taktu,
że lżyli miasto, dające im zarobki i oklaski. Obecnie, o ile słychać, pp. Salamonsky i Tanti pozują na
ofiary «polskiej intrygi». Na szczęście czy nieszczęście
między ofiarami ich artyzmu znajdują się i studenci
rosjanie; zresztą władze wyższe zrozumiały tę drogę
i kto wie, czy p. Salamonsky nie będzie musiał nas
pożegnać.
Miejmy na uwadze jednak czas, w którym rozgrywały się owe wydarzenia. Dla przeczulonych
warszawiaków zachowanie Tantiego było świadomą prowokacją. Rosyjskie władze okupacyjne
często odnosiły się do Polaków z pogardą i najbardziej tępionym przymiotnikiem przez rosyjską administrację był przymiotnik „polski”. Nikt
wówczas nie zastanawiał się na absurdalnością
zaistniałej sytuacji. Konstanty Tanti (występujący
czasami jako Tanti-Ferroni) znany był ze swoich
ekscentrycznych scenicznych popisów. Pochodził
ze zrusfikowanej rodziny włoskich cyrkowców.
Był poliglotą i często w swoich numerach parodiował różne nacje. Mówił z ironią po francusku
o miłości, parodiował piosenki po włosku, wydawał szczekliwe komendy po niemiecku. Po rosyjsku krzyknął „Milczeć!”, dodając, że to jest jedyne
słowo, które zna w tym języku, a przedstawiając
Rosjanina wniósł na scenę świnię przepasaną
szarfą. Spotkało się to z aplauzem zarówno Polaków, jak i Rosjan. Kiedy naśmiewał się z Niemców, Anglików czy Żydów sala biła brawo. Żart
o warszawiance, która chętnie się całuje wywołała
wściekłość wśród polskiej publiczności, unieśli
się honorem, czując, że obrażana jest cześć kobiety polskiej i muszą stanąć w obronie moralności
warszawskich niewiast. Mieli dwa wyjścia, narodowe – obrazić się i protestować, albo się śmiać,
co było równoznaczne z kolaboracją. Oczywiście
wybrali to pierwsze. Mimo zapewnień, że Polacy
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bezpłatni widzowie (1873)
na Ujazdowie w Warszawie (rys. z natury M. Andriolii)
mają do siebie dystans, to, jak mówił dziennikarz
Zygmunt Broniarek, potrafią się z siebie śmiać, pod
warunkiem, że w ostatecznym rozrachunku puenta
jest dla nich przychylna. W innych sytuacjach nie
wykazują poczucia humoru.
Tanti i tak musiał opuścić Warszawę, ale powodem nie był średni dowcip o warszawiankach.
Klown, zagrożony w swej popularności, chcąc odzyskać straconą sympatię warszawskiej publiczności
– zanotowała Karolina Beylin, pisarka i recenzentka teatralna (Dni powszednie Warszawy w latach
1880-1900) – i ponownie zostać ulubieńcem gawiedzi, cyrkowym humorystą i trenerem... trzody chlewnej na następnym programie postanowił zakpić
sobie z niedawno mianowanego i nielubianego oberpolicmajstra von Gressera. Klown pojawił się na scenie z trzema różnej wielkości świnkami. Do pierwszej powiedział: ty jesteś mała świnia. Do drugiej:
ty jesteś bischen größer [trochę większa] świnia. Do
trzeciej: a ty jesteś sam größer [największa] świnia
(größer czytaj Gresser!). Publika była w siódmym
niebie, a na reakcję władz nie trzeba było długo
czekać. Wczoraj prawie zlinczowany Tanti, dziś
bohater narodowy, został zmuszony przez władze
stolicy do opuszczenia miasta w ciągu 24 godzin.
Drugi aktor cyrkowego skandalu, Albert Salamoński urodził się w żydowskiej rodzinie cyrkowej. Jego ojciec, Wilhelm, był świetnym treserem
koni, on sam w 1862 roku w słynnym cyrku Ernesta Renza jako pierwszy na świecie wykonał salto-mortale na nieosiodłanym koniu. W 1880 roku

Salamoński postawił według projektu Augusta Webera cyrk na Cwietnym Bulwarze w Moskwie. Żegnając się z Polską miał więc dokąd wracać. Stracił
jednak zainteresowanie cyrkiem, dyrektorowaniem
zajęła się jego żona, Lina Szwarc, również woltyżerka. On sam zaczął pogrążać się w rozpuście i pijaństwie, umarł w całkowitej samotności w 1913 roku.
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W Ogrodzie Saskim (druga poł. XIX w.)

Czy zgadniecie jaka jest obecnie najmodniejsza gra w Warszawie?
Oto chlipa czy klipa, sami dobrze nie wiemy, gdyż badani
przez nas gracze, różnili się w sposobie wymieniania. Kombinacje jej bardzo proste: kładzie się na ziemi drewienko i uderza
się je kijem; odległość w jakiej pada wyrzucone w górę drewienko,
stanowi wygraną lub przegraną. Kto ciekawy, może być codziennie
świadkiem tej gry, której uczestnikami są młodzi chłopcy w mundurkach lub bez mundurków w Saskim Ogrodzie; radzimy jednak
ostrożność, gdyż sami byliśmy świadkami, jak siedząca na pobliskiej ławce staruszka dostała przez wyrzucone drewienko w twarz,
a mała dziewczynka kręcąca się pomiędzy chłopcami, uciekła od
nich z płaczem trzymając się za oko… Oto chlipa, czy klipa!
„Kurjer Warszawski” 1875

Teatr czarował i straszył, pociągał i niepokoił.
Cyrk ubóstwialiśmy bez zastrzeżeń. Cyrk w owych

czasach był wspaniałym, kolorowym widowiskiem.
Z tradycją cyrku związana jest rzetelność i precyzja.
Tu nie ma blagi. Kryteria są nieubłagane. Trzeba
umieć zrobić salto-mortale, bo jak się nie umie, to
się nie da zablagować żadnymi czarami. Zły żongler
upuści lampę wirującą na kiju bilardowym, a zły
akrobata skręci kark – wspominał swoją warszawską młodość Antoni Słonimski.
Cyrk w Warszawie miał ugruntowaną pozycję.
Obok teatrzyków ogrodowych była to największa
atrakcja stolicy.
Koło roku 1776 zebrało się towarzystwo z kilku
obywateli złożone, na czele którego jubiler majętny
Ingermann podał myśl wystawienia w Warszawie
szczwalni, pisał w 1833 Antoni Magier herbu Szeliga w książce Estetyka miasta stołecznego Warszawy. Już dziewięć lat później na rogu Chmielnej
i Brackiej stanęła budowla okazała, okrągła, około
60 łokci [1 łokieć to ok. 60 cm] średnicy mająca,
na dwa piętra z drzewa wystawiona. Ten ogromny
kolisty modrzewiowy amfiteatr zwano właśnie
„Szczwalnią” (gdzie szczwano niedźwiedzie) bądź
„Hecą” (od niem.: hetze – szczucie), a to z powodu,
jak podawała Encyklopedia Olgebranda, że pierwotnie przedstawiano tu nieraz szczucie niedźwiedzi
zgrają brytanów, także dawali tu widowiska skoczkowie na linach i koniach. Dających przedstawienia,
zwano hecarzami. Hecarze, dla zwabienia publiczności przybrani w jaskrawe cudackie ubiory, objeżdżali
ulice miasta konno z muzyką. Cyrk mógł pomieścić
do trzech tysięcy widzów, jego ściany pomalowane były na żółto. Nad głównym wejściem widniał
napis „Amfiteatr”. Naprzeciw wejścia umieszczono
dwie loże: górną dla króla i dolną dla orkiestry.
Szczwalnie nie były odkryciem warszawskim,
walki zwierząt miały długą tradycję. Marcin Kromer, XVI-wieczny historyk i pisarz, biskup warmiński i sekretarz króla Zygmunta I Starego, w księdze
Polska: czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
odnotował: oglądałem kiedyś przedstawienie, na
którym niewielki koń, i to kastrowany, toczył walkę
z ogromnym niedźwiedziem: podbiegając z pewnej odległości wałach obracał się zadem, atakował zwierza
wierzgając kopytami, po czym umykał; niedźwiedź
jednakże przywiązany był na nieco dłuższej linie do
potężnego pala.
12 września 1637 roku, w Warszawie odbył się
ślub króla Władysława IV Wazy i arcyksiężniczki
Cecylii Renaty Habsburżanki w kościele Św. Jana
(pana młodego nie było, zastępował go jego brat,
królewicz Jan Kazimierz, sam pan młody zajęty
był swoimi miłostkami), a ceremonię poprowadził
sekretarz królewski, arcybiskup gnieźnieński i pry-

mas Polski, Jan Wężyk, który wzywał nieobecnego zwierzęcych uszów posianych było wokoło po amfiteWładysława, znanego z rozwiązłowści, „żeby żył atrze. Szczwalnia wiedeńska cieszyła się ogromną
w małżeństwie po Bożemu”. 19 września 1637 popularnością, przed dalszymi okrucieństwami
roku, siedem dni po oficjalnych zaślubinach, na uratował zwierzęta ogień, który w 1796 r. strawił
wciąż trwających dworskich imprezach z okazji ten rzeźniczyw przybytek. Na szczęście cesarz Franprzybycia nowej królowej, na Zamku Warszaw- ciszek II nie był zwolennikiem podobnych widoskim gość weselny – sekretarz wielkiego księcia wisk i szczwalnia już się nie odrodziła.
Toskanii, Giovanii Battista Tartaglini, obserwował
Warszawska „Heca” zbudowana była na wzór
z przerażeniem, jak na jednym z podwórców Pałacu wiedeńskiej. Przedsiębiorcy tego widowiska w WarKrólewskiego na teatrum z drzewa, przygotowanym szawie są Niemcy i to prawdopodobnie wiedeńczytutaj z racji tego, w tym tygodniu odbywały się zapa- cy, pisał, bawiący w Polsce w 1791 roku podróżsy niedźwiedzi z rozmaitymi zwierzętami, w czasie nik niemiecki, Jan Eryk Biester. Amfiteatr „Hecy”
których najczęściej wypuszczanych było pięć
niedźwiedzi, które walczyło z dwoma końmi,
które pokonane było przez byka, przez jednego
z dawnych bizonów, nieco większego od bawołu, i obydwaj po różnych starciach poranieni
w końcu przez niedźwiedzia w szyję zębami
i na grzbiecie łapami – nie chciały walczyć
dłużej z nimi. Zmagały się takoż niedźwiedzie
z niedźwiedziami, ale starły się tylko kilka
razy i bez wzajemnej szkody. W końcu wszystkie pięć, jeden po drugim były atakowane
początkowo przez trzy psy, na pomoc którym
w walce z niedźwiedziem bardziej dzikim
puszczało się inne dwa psy, a na końcu powalczywszy nieco niedźwiedzie były zabijane jednym potężnym ciosem, który zadawał
Łowczy w bok. Na teatrum ustawiono w odpowiednich odstępach osiem figur ze słomy
lub z drzewa ponabijanych gwoździami, które
miały poranić niedźwiedzie i gwałtowniej je
rozłościć, w tym samym celu były drażnione
w ich legowiskach i na zewnątrz ogniami
i paroma strzałami pistoletowymi.
Jubiler Ingermann nie zagłębiał się
w krwawą historię zwierzęcych pojedynków, zainspirowała go słynna szczwalnia
wiedeńska (niem. Hetzhaus), która powstała w 1755 roku. W przepastnym amfiteatrze z lożą cesarską, balkonami dla elity
i miejscami dla pospólstwa odbywały się
cykliczne walki zwierząt. Raz na świętą
Annę widział – tak w roku 1793 cytował
Fryderyk Schulz opowieść pewnego oficera z Wiednia – jako dziesięć psów rozjuszoafisz reklamujący „hecę”
nych jedenastego zjadły; jak lwica krążącego
Za pozwoleniem zwierzchności
po arenie obwieszonego kotami osła jednym
Dziś w Niedzielę Roku 1786
łapy uderzeniem rozłamała na dwoje w krzyW AMFITEATRZE SZCZWALNI
żu, także przód z tyłem zwierzęcia tylko się
Na Ulicy Bracką czyli Chmielną zwanej, dana będzie
PRZEŚWIETNEJ PUBLICZNOŚCI
skórą trzymając na ziemię padły; jak niedźZabawna
potyczka
różnego
Zwierza
przy odgłosie Muzyki Tureckiej stsoswnie dobranej.
wiedź kozła żywego, mimo rzucanych nań 1. Przed zaczęciem szczwania goniony będzie jeleń od dwóch Niedźwiedzi,
którzy go do ucieczki przymuszają
szermelów [petard] i pocisków, ze skórą zjadł 2. Niedźwiedź pójdzie na sam Wierzch Masztu po łup i pośpieszy z nim do łapki.
całego, także najmniej parę tuzinów różnych 3. Nowy ślepy Niedźwiedź dwakroć odmieninymi psami szczwany, żywo na placu uwijać się będzie.
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4. Piękny duży Wilk mocno się Psom bronić będzie, jeżeli dany mu łup na swój pożytek brać nie zdoła.
Po Szczwaniu JP. Mahyeu będzie miał honor Swoje na Koniach pokazać sztuki, aby zobopólnie swoją wyrażać wdzięczność za łaskawe P.
Publikum względy.

324

nie ma rozmiarów, ani wysokości
wiedeńskiego, notował Fryderyk
Schukz, ale kształtem go przypomina. Mniej jedną ma galerię i nie jest
równie dobrze utrzymany. Liczba
dzikich zwierząt mniejsza i rozmaitość ich nie tak wielka. Hecmaister
i pachołkowie jego nie okazują tyle
odwagi i zręczności w zabawieniu
publiki co wiedeńscy, którzy im za
wzór służą. […] Pierwsze przedstawienie odbyło się w 1780 roku.
Afisze są w dwóch językach: polskim i niemieckim, opływające
w najhaniebniejsze dowcipy na
męki biednych zwierząt – kontynuował swoją opowieść Biester. –
Na śmiechach i oklaskach ze strony
widzów nie zbywało. Lecz ku sławie
warszawian muszę powiedzieć, że
było ich wcale niewielu z wykwintnego i pięknego świata. Z wyjątkiem
kilku obcych, nie widziałem nikogo.
Cieszy taka opinia obcokrajowca o warszawianach, ale Biester
odwiedził szczwalnię jedenaście
lat po pierwszym przedstawieniu
i w dniu Bożego Ciała – na początku swojego istnienia „Heca”
cieszyła się kolosalnym powodze- Dawny Amfiteatr na rogu Brackiej i Chmielnej (ze zbiorów Matjasa Bersona)
niem. Powróćmy jeszcze do wspomnień Fryderyka Schulza. Bywał też tu król, który i dziewki uliczne; ci najwięcej hecy smakują, a psom,
miał lożę swoją jak cesarz w wiedeńskim. Odwiedza wilkom, niedźwiedziom, bykom, hecmajstrom i pago wszakże bardzo rzadko lub prawie nigdy, bo «serce chołkom razem, najserdeczniej przyklaskują.
Najbardziej przejmujący opis warszawskiej
jego miękkie nie mogło znaleźć w tych morderczych
„Hecy”
należy jednak do cytowanego już Jana
walkach żadnego upodobania». Natomiast swoje
Eryka
Biestera:
Widowisko to było wstrętne i nieupodobanie w szczwalni znalazło towarzystwo
smaczne.
«Heroiczna
walka zwierząt», którą widziaz wykwintnego i pięknego świata, które w godzinach
łem,
składała
się
z
8
części. Uszłoby jeszcze patrzeć
od czwartej do szóstej po południu, na które heca przyna
walkę
dzikich
zwierząt
w pełnej sile. Lecz nic
pada, nie ma co robić i jak się zabawić. Zresztą jeździ
wstrętniejszego
i
nędzniejszego,
jak patrzeć na to,
się tam, gdzie towarzystwo znaleźć może, dla niego
kiedy
osłabione,
przestraszone,
wyjące
bestyje wyłażą
właściwie, a nie dla uciechy. To tłumaczy dlaczego
z
otworów
swych
klatek
na
otwarte
miejsce
i staraw Warszawie i Wiedniu lepsze towarzystwo i staranją
się
niebawem
uciec
napowrót.
Takimi
zaś
były
niej wychowani ludzie, mimo obrzydliwości tego wiwszystkie
i
wilki,
które
wypuszczono.
Ani
jedno
zwiedoku odrażającego, odwiedzają hecę i po kilka godzin
trwać tu mogą. […] Heca warszawska prócz tego dale- rzę nie było wesołe i zwinne, z wyjątkiem panów hecko mniej jest odwiedzana niż wiedeńska. Wprawdzie mistrzów i ich psów. Psy te łatwą miały sprawę, bo
ludność Warszawy mniejsza też jest o dwie trzecie, żadne ze zwierząt – o oporze mowy nie było – nawet
ale amfiteatr ledwie połowę tego co wiedeński objąć ścigania im nie utrudniało. Żeby je zachować jeszcze
może, a ani o pół nie jest tak pełny jak tamten. Głów- na przyszłe widowisko, otwierano im znowu czym
nie tu i tam tłum z jednych się składa pierwiastków prędzej drzwi do klatek.
Niedźwiedzia jednego, idącego po swój żer, miano
– z rzemieślników, rzeźników, kowali itp., do których
drażnić
ogniem, lecz tak dobrze znał już maszynerię,
dodać należy żołnierzy, mnichów, woźniców, strzelże
nawet
nie siegnął po strawę. Wstrętnym był wiców, młodzież zdziczałą nieco lepszego pochodzenia

dok, kiedy na woła z przywiązaną rakietą do ogona
wsadzono manekina wyobrażającego człowieka; kiedy zmęczony wół zaczął w skokach pędzić naokół,
spadł manekin na bok i wlókł się po ziemi. Widzowie
strasznie głośno się śmiali, ja zaś wstydziłem się za
ludzi przed tymi zwierzętami, które na nas patrzały.
I na koniec tego wpisu dodaje z sarkazmem: Był
wczoraj bardzo piękny, ciepły dzień letni, przytym
święto i to święto Bożego Ciała. W dzień ten rano odbywa się wielka, uroczysta procesja, na której i król

powinien się znajdować; z powodu małego deszczu
atoli zaniechano tego obchodu. Dziwna więc rzecz,
że po południu w dzień tak uroczysty odbywa się tak
wstrętne widowisko.
Powoli gasło zainteresowanie szczwalnią warszawską, a po 1790 roku nie słychać już było
w Warszawie o walkach zwierzęcych. Szczwalnię
odstawiono na boczny tor, pozostała tylko „Heca”,
w której zagościł prawdziwy cyrk z woltyżerami,
linoskoczkami i treserami.

TAJEMNICZA RĘKA
Pół wieku temu w Warszawie – pisał w 1889 roku Wielisław – przy ulicy
Chmielnej dziś tak ludnej, i pięknymi
domami zabudowanej, był plac obszerny zupełnie pusty, gdzie stał pośrodku
wysoki, drewniany na dwa piętra budynek, zwany „szczwalnią” z powodu
że jak mówiła tradycja, zaszczuwano
tu na śmierć psami złowione w puszczach niedźwiedzie. Nadto jeszcze,
jak mnie o tym upewnił pewien staruszek, pamiętający dawne czasy, tutaj posłowie: turecki, perski i tatarski, rozbijali niegdyś swe namioty i mieścili wielbłądy, bo im w mieście było
za duszno. W późniejszych czasach przedstawiano tu różne
widowiska z końmi, błaznami i akrobatami, zwano „hecą”. Być
na hecy, znaczyło tyle, co dziś być w cyrku. Otóż w tym cyrku
za mego dzieciństwa rozgościł się Niemiec jakiś z rozgłośnym
małp teatrem. Było tam istotnie na co patrzeć; małpy, małpeczki tworzyły wojsko lepiej się mustrujące od rekrutów, bywały
bale małpie, koncerta, małpy nosiły w palankinach damy swoje,
chłodzące się wachlarzami Odgrywały role sekretarzy (jakkolwiek tego co napisały nikt nie mógł przeczytać) tańczyły walca,
bo nie znano wtedy polki, trzymały sklep, sprzedawały, zgoła
wyrabiały cuda. Nic dziwnego, że dzieci ówczesne pałały chęcią
widzenia owego małpiego teatru, gdzie co dzień pokazywano
co innego, a w końcu wielką i brzydką małpę, oświeconą bengalskim ogniem, mozolącą się nad ogromną księgą, jakby uczyć
się lub wyczytać coś chciała. Należałem oczywiście do liczby
ciekawych tego widowiska, będąc wtedy na pensji w Warszawie pod dozorem ciotki, rodzonej siostry mojej matki, która na
mocy tego pokrewieństwa, gdym na święta bywał w jej domu,
rozporządzała mną jak własnym dzieckiem. Wielokrotnie też
za swawole dostałem się do kąta, lub co gorzej klęczałem pod
piecem, a co jeszcze gorzej na równi z mymi kuzynami, synami
ciotki, za cięższe przewinienia, dotkliwsze jeszcze ponosiłem
kary, o których już wolę nie wspominać.
Jakoś przed świętem Trzech króli wypadło, że ów Nie
miec kuglarz, mieniący się doktorem filozofii i małp profeso
rem, rozlepił afisze zielone, na których ogłaszał popis małp,
czyli zakończenie szkolnego roku, potem zaraz miał wyje
żdżać z Warszawy. Kogóż może więcej popis interesować jak

studentów? Usychaliśmy też wszyscy
z chęci zobaczenia, jak to małpy się
popisują, a następnie wyjeżdżają na
wakacje?
Ciotka moja, wracając z kościoła,
przeczytała też afisz i rzekła do mnie
i do synów swoich: „Ponieważ mieliście dobre cenzury, pójdziecie dziś ze
mną na „hecę” zobaczyć małpi popis”.
Radość nasza na te słowa nie miała granic; całowaliśmy ręce i nogi ciotki z wdzięczności i siebie
wzajem ściskali. Kupiono bilety, siedzieliśmy wszyscy przy
stole, czekając niecierpliwie godziny, w której mieliśmy się
udać na widowisko, gdy nagle ktoś zadzwonił w przedpokoju.
– Idź zobaczyć Janie kto nam obiad przerywa – rzekł wuj
do służącego.
Tym gościem był, niestety!, listonosz przynoszący list
z czarną pieczątką.
List ten żałobny, odrazu zniweczył nasze miłe projekta,
albowiem donosił o śmierci babki mieszkającej daleko, której
wprawdzie nie znaliśmy, lecz po której wypadało nosić żałobę.
Czyż więc można było myśleć o jakiejś zabawie? Że wiadomość ta przyszła wcale nie w porę dla nas dzieci, łatwo zmiarkować. Pozbawiła ona nas nawet nadziei zobaczenia kiedyś
później małpiej hecy, na którą niepotrzebnie kupiono już bilety,
skoro dyrektor jej z całym swym dworem był na wyjezdnem.
Nie znaliśmy zmarłej, gdyż kolei nie było podówczas,
a dzieci zwykle nie brano z sobą w dalszą podróż, szeptali
śmy też między sobą po cichu, że babcia mogła sobie umrzeć
nieco później, albo listonosz mógł nie przed naszem wyjściem
do cyrku, lecz później ów fatalny list doręczyć itp. Niezadługo
wszakże przekonaliśmy się, że nigdy nie można wiedzieć co
nam prawdziwie szczęście lub nieszczęście w następstwach
swych przynosi, nazajutrz bowiem „Kurjer Warszawski” doniósł o fatalnym wypadku, zaszłym w cyrku.
Spruchniała galerja zawaliła się właśnie na miejsce puste, na które mieliśmy zakupione bilety i na inne w pobliżu,
kilkanaście osób było ciężko pokaleczonych, a marszałkowa
Mogilnicka wraz z synem śmierć nawet poniosła. Ocaliła nas
widocznie od zguby, zatrzymując w domu, tajemnicza ręka
Opatrzności, która całym światem rządzi.
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W roku 1844 w „Kurjerze Warszawskim” ukazało się wspomnienie
o znanym w Warszawie animatorze
teatralnym, wynalazcy i mechaniku – Jordakim Kuparenko rodem
z Wołoszczyzny: Od urodzenia posiadał usposobienie do rozmaitych sztuk
bawiących Publiczność; w młodych
latach jako Akrobat, Sztukmistrz,
Tancerz na drutach i linie, zadziwiał
swą zręcznością i mocą; okazywał te
widowiska w Amfiteatrze „Hecy”, którą to posesję nabył i policzonym został
w rząd Obywateli M. Warszawy. Przy
jednym z takowych widowisk popadł
kalectwu, i musiał zmienić rodzaj dotychczasowych przedstawień. Urządził
Teatrzyk malowniczy zwany „pitoresk”
i kilkakroć wznawiał te widowiska
bardzo zadowalanjące widzów. Gdy
usłyszał o częstych zagranicą wznoszeniach się balonami, oświadczył, że
i w Warszawie to uskuteczni z mniejszym kosztem, bo bez gazu lub spirytusu i materji jedwabnych. Ukleił przeto
balon z papieru, pod balonem urządził
kociołek, napełnił go łuczywem, wsiadł
w kosz uwiązany do balonu, zapalił
łuczywo, z którego dym napełnił papierowy balon, i wobec mnóstwa widzów Jordaki z ogrodu Foxal, wzniósł
się pod obłoki. Ten balon unosząc się
nad Powązkami, zapalił się. Jordaki
upadł i chociaż skaleczył nogę, został Afisz z 1808 roku reklamujący lot balonowy Jordakiego Kuparenki
przy życiu. Później tak w Warszawie,
cydowały o przyszłości Kuparenki: wszedł w zwiąjak w różnych miejscach, doświadczał takowej na- zek małżeński z córką Jana Kotlera i podczas jedpowietrznej podróży. Można przyznać, że on pierwszy nego z występów spadł, łamiąc sobie nogę. Ślub
narażał się na tak niebezpieczną wędrówkę. Dwa pozwolił mu zostać współwłaścicielem kompanii
lata temu znowu bawił Publiczność warszawską atletów i wprowadził go w świat interesów, upateatrzykiem „pitoresk”. Przed kilkunastoma dniami, dek zaś przekreślił jego cyrkową karierę. Małżeńkończąc lat 60 życia, ten świat opuścił. Był to zacny, stwo z córką pryncypała nie było udane, ale nie
poczciwy, przyjacielski Człowiek. Zwłoki jego odpro- mamy pewności czy ten przedsiębiorczy młodziewadzone zostały na cmentarz Wolski [cmentarz pra- niec z powodu rozczarowania partnerką, czy też
wosławny – red.], znaczna liczba przyjaciół i znajo- ogarnięty nową namiętnością, po czterech latach
mych towarzyszyła temu obrzędowi.
małżeństwa rozstał się z Kotlerówną. Wiemy, że
Kuparenko (prawdziwe nazwisko brzmiało w 1808 ożenił się powtórnie. Wybranką KuparenIordache Cuparencu) urodził się w 1784 roku ki okazała się Anna Henrieta Teiflin, rozwódka –
w Mołdawii. Mając lat szesnaście przyłączył się jej pierwszy mąż, niejaki Padavani, był właściciejako linoskoczek do wędrownej kompanii atletów lem „Hecy”, decydując się na powrót do Włoch
Jana Kotlera. Na trasie tournée artystów znalazła pozostawił byłej żonie dobra na rogu Brackiej
się Warszawa i w roku 1801 kompania atletów i Chmielnej. Wraz z nową żoną pojawiły się nowe
wraz z młodziutkim linoskoczkiem wylądowała możliwości. Kuparenko wkrótce przejął zarząd na
w „Hecy” na rogu Brackiej i Chmielnej. Trzy lata „Hecą” oraz wszystkimi nieruchomościami przy
później miały miejsce dwa wydarzenia, które zde- Brackiej pod n. 1,576. Dom frontowy drewniany,

2

3

4

5

327

1
7

8

9

10

6
Kolekcja kart przedstawiająca historię baloniarstwa w latach 1795–1846
1. Gay-Lussac i Biot (1804) – Joseph Louis Gay-Lussac, francuski chemik i fizyk, kilkakrotnie odbył podróże balonem na wysokości kilku km, celem pobrania próbek powietrza do analizy; Jean-Baptiste Biot, francuski
fizyk, matematyk, geodeta i astronom, wraz Gay-Lussacem wzniósł się w balonie na wysokość czterech kilometrów w celu przeprowadzenia badań nad atmosferą i polem magnetycznym Ziemi.
2. Skok André-Jacques Garnerina (1797) – Garnerin, skoczek spadochronowy i pilot balonowy, jako pierwszy na świecie wykonał skok z wysokści 700 m. na zaprojektowanym przez siebie spadochronie.
3. Louis-Sébastien Lenormand, pierwszy skok spadochronowy z wieży Obserwatorium w Montpellier (1783).
4. Utopijna wizja żeglugi powietrznej w XIX w. czyli triumf awiacji.
5. Komendant Coutelle w Moguncji (1795) – Jean-Marie-Joseph Coutelle, fizyk francuski; pionier wojskowych lotów balonowych; Napoleon mianował go dowódcą pierwszego na świecie oddziału balonowego (4 balony).
6. Balon koronacyjny Napoleona – 16 grudnia 1804 na cześć koronacji Napoleona ogromny balon o pojemności 3000 m3 został na powietrze wypuszczony, burzą porwany, nazajutrz niedaleko Rzymu znaleziony.
7. Śmierć Mme. Blanchard (1819) – Sophie Blanchard, żona słynnego areonauty, pioniera baloniarstwa Jean-Pierre Blancharda, po raz pierwszy wznioła się w przestworza wraz z mężem w 1804, 6 lipca 1819 nad
ogrodami Tivoli w Paryżu jej balon napełniony wodorem stanął w płomieniach i spadł, dzielna areonautka poniosła śmierć na miejscu.
8. Zambeccari i jego dwaj towarzysze w Adriatyku (1804) – Francesco Zambeccari, włoski pionier awiacji, dwukrotnie wyławiano niezłomnego Włocha z Adriatyku (1803 i 1804), niestety, 21 września 1812 jego
balon zapalił się, a sam Zambeccari w wyniku oparzeń zmarł.
9. Śmierć Harrisa (1824) – 8 maja 1824 młody angielski oficer Harris wraz ze świeżo poślubioną żoną wybrał się na przejażdżkę balonem, w pewnym momencie balon zaczął gwałtownie spadać, Harris zorientował się,
że tylko odciążenie balonu może spowolnić jego upadek, nie namyślając się wyskoczył, ratując żonę jednocześnie uczynił z niej młodą wdowę.
10. Arban uratowany przez włoskich rybaków (1846) – Francisque Arban, areonauta francuski, wsławił się pierwszym przelotem balonowym nad Alpami (1849), 7 października 1849 wyruszył z Barcelony w swoją
ostatnią podróż, wiatr zepchnął go nad Morze Śródziemne, gdzie ślad po nim zaginął.

oficyny po prawej i lewej stronie drewniane, stajnia,
w środku amfiteatr, komórki, kloaka i ogród były
w zasięgu jego ręki, choć prawo własności „Hecy”
nabył dopiero w 1821 roku.
Kuparenko miał kilka pasji, jedną z nich były
napowietrzne wojaże. Dowiedziawszy się z gazet
o częstych we Francji, Anglii i we Włoszech wznoszeniach się sztukmistrzów balonami w powietrze,
oświadczył przyjaciołom i znajomym, że i Warszawie
podróż takową napowietrzną uskuteczni z mniejszym kosztem, bo bez gazu i spirytusu, nie używając nawet materji jedwabnych na sam balon. Co
zapowiedział, to uczynił. Swoją pierwszą przygodę z balonem rozpoczął w czerwcu roku 1806 na

ulicy Foksal w Warszawie, areonauta ukleił balon
z białego papieru, pod nim urządził kociołek żelazny,
który napełnił łuczywem zapalonym, rozgrzanym powietrzem wydął balon, u którego na końcu przywiązał mały koszyk, wsiadłwszy weń i wobec mnóstwa
widzów wzniósł się pod obłoki. Podczas pokazu, dochodząc wieży kościoła świętego Krzyża balon się
zapalił. Kuparenko nie stracił zimnej krwi, odkrył
górną klapę balonu i dzięki spadochronowi własnej konstrukcji wylądował na Krakowskim Przedmieściu.
Swój wyczyn powtórzył pół roku poźniej.
6 grudnia 1806 roku w Wilnie, balonem takim
samym sposobem przyrządzonym jak w Warszawie
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Areonautyka (rys. Joseph Clement)

1. Maszyna areonautyczna Lanasa. 2. Balon braci Montgolfier. 3. Balon Blancharda. 4. Wznoszenie się Garnerina.
5. Balon Jacques’a Charles’a i braci Robertów (Anne-Jean i Nicolas-Louis). 6. Lądowanie Garnerina. 7. Skrzydła
używane przez Lunardiego. 8. Skrzydła używane przez Blancharda.

wzniósł się na znaczną wysokość i przy silnym
wietrze przeleciał półtorej mili, po czym powrócił
na ziemię, wysiadł i balon ocalił.
Kuparenko nabywszy więcej doświadczenia 24
lipca 1808 roku o godzinie 8 wieczorem, przy
ulicy Foksal w Warszawie odprawił trzecią napowietrzną podróż balonem swojego wynalazku i puścił się on przy licznie zebranej publiczności – lot
był biletowany. Kuparenko, człowiek praktyczny
i rezolutny, połączył interes z nauką. W porozumieniu z profesorem Antonim Magierą, pisarzem,
pamiętnikarzem, fizykiem i meteorologiem, który
dostarczył mu stosowne instrumenty, postanowił
dokonać pomiarów meteorologicznych. Pogoda
i czas spokojny sprzyjał temu doświadczeniu; lekki
zachodnio-południowy wiatr kierował go ku Powązkom. Unosił się w powietrzu na wysokości 1281
metrów (3 882 stóp paryskich) przez niecały kwadrans, temperatura w stosunku do 23 stopni przy
gruncie opadła do kilku stopni i obserwator czuł
zimno; ogień tylko będący w Balonie z wierzchu go

ogrzewał; oddychanie miał dosyć wolne, planowane
było również pobranie próbki powietrza. W pewnym momencie wiatr z wyższej warstwy powietrza
gwałtownie zaczął bić na Balon, który, gdyby z jak
najmocniejszej był zrobiony materji, oprzećby się nie
mógł jego mocy i gwałtownie nasilając się zaczął rozrywać czaszę. Lecz i tym razem areonauta zachował zimną krew i nie stracił przytomności, trzymając się mocno galerji, w której siedział, chociaż Balon
zbliżając się do ziemi zaczął się palić, piecyk rozpalony i dno galerji służyły mu za «parachûte» [spadochron – red.] i z lekka spadł na piasek pod Powązkami. Dwóch Francuzów tam przytomnych dali mu
pomoc. Piecyk i niektóre instrumenta złożono u Młynarza, a Kuparenko spotkany od wielu dystyngowanych osób, do miasta był zawieziony. Udał się potem
na Teatr, gdzie z radością od publiczności był oglądany, jako niepraktykowany przytomności i zręczności
napowietrzny żeglarz. Historia doceniła pionierską
postawę Kuparenki i w Księdze Guinnessa widnieje on jako wynalazca spadochronu oraz pierwszy
człowiek na świecie, który przeżył katastrofę lotniczą, dokonując skoku z jego użyciem.
Jutro w Niedzielę, wielki nadzwyczajny Festyn wiejski. Od godziny 7mej do 9tej puszczony będzie na powietrze Balon znacznej
obszerności. Wielki Fajerwerk zrobiony przez JPana Adama Wesołowskiego. Affisz dzienny doniesie o szczegółach tego festynu.
„Gazeta Warszawska” 16 Lutego 1819

Kuparenko nie był jedynym, który fascynował
warszawiaków areostatami czyli statkami podniebnymi „lżejszymi od powietrza”. Ówczesne baloniarstwo miało dwie szkoły: powietrzną i wodorową czyli tzw. mongolfiery – balony napełniane
ogrzanym powietrzem, oraz tzw. szarliery – balony
napełniane wodorem. Profesor Stanisław Okraszewski, chemik i mineralog królewski był zwolennikiem szarlierów i uznany jest za pierwszego
warszawiaka, który kilkakrotnie wypuszczał „kulę
aerostatyczną”. W roku 1783 skonstruował balon
z kartonu, wysoki na siedem stóp, szeroki na sześć stóp.
Był on pomalowany na kolor błękitny, a w miejscu
złączenia obu półkul otrzymał złoty pasek. Puszczał
go w powietrze przed pałacem Madame de Podolie,
siostry królewskiej Ludwiki Zamoyskiej. Rok później, 12 lutego 1784 roku, Okraszewski wypuścił
w Warszawie z tarasów Zamku Królewskiego aerostat na uwięzi w obecności króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Napełniona wodorem „bania
powietrzna” o wysokości czterech stóp (120 cm)
i trzy stopy średnicy (90 cm) wirowała w powietrzu przez kilka minut, wzniosła się na wysokość
570 łokci (340 m), po czym opadła. Przeniesiona
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26 września 1876 roku – wzniesienie balonów na 700 metrów (rys. Albert Tissandier, między 1876 a 1880)
Albert Tissandier (1843 -1899) – francuski chemik, meteorolog, wydawca i pionier aeronautyki.

do sal zamkowych uniosła się pod sufit i jeszcze
godzinę bawiła oczy królewskiego dworu. Miesiąc
później Okraszewski powtórzył eksperyment, ale
balon się zerwał, odleciał w kierunku wschodnim
i wylądował dopiero dwadzieścia kilometrów od
Starego Miasta. W roku 1786, jak nam w luźnych
swoich zapiskach o Warszawie podaje Antoni Magier – Okraszewski odważył się na podróż balonem
kitajkowym (duży balon z chińskiego jedwabiu)
z tarasu zamkowego i szczęśliwie spuścił się na ziemię aż pod Okuniewem. Poza Magierem nikt tej informacji jednak nie potwierdził.
Stanisław August lubił wszelkie nadzwyczajne
zjawiska przekazywać potomności – nadwornego
areonautę Stanisława Okraszewskiego i jego pierwsze ukazanie balonu w stolicy polskiej, król postanowił uhonorować medalem.
Do pionierów baloniarstwa warszawskiego należał też ławnik miasta, Jan Gidelski, wzniósł po kilka razy szczęśliwie swe montgolfiery do znacznej wysokości. Za pierwszym razem w lutym 1784 roku
wypuścił balon z dziedzińca Pałacu Branickich –
„bania powietrzna” pokonała odległość dwudziestu kilometrów, miesiąc później z Krakowskiego

Przedmieścia, a balon odnaleziono dopiero po
trzech dniach w Puszczy Kołombrodzkiej (niedaleko Białej Podlaskiej).
Już za chwilę do balonu zostanie doczepiony
kosz, do którego wsiądzie homo sapiens. „Żeglarz
powietrzny” – czytamy w „Uniechowski opowiada”
– nowy bohater, już nie pełzał po ziemi, tak jak dotychczasowy, który choćby galopował na koniu czy
mknął pod pełnymi żaglami statkiem po morzu,
wciąż był przylepiony do powierzchni globu. Wreszcie
człowiek-ptak!
W roku 1790, pisał Aleksander Kraushar, przybył do Warszawy słynny żeglarz powietrzny, Blanchard, i przedstawiwszy publiczności w sali pałacu
Radziwiłłowskiego balon ze spadochronem, zapowiedział swój wzlot 18 Maja, lecz rosa uszkodziła powłokę balonu i doświadczenie spełzło na niczym. Powtórnie zatem, przyzwawszy w pomoc do napełnienia
balonu wodorem warszawską młodzież aptekarską,
puścił się Blanchard pod obłoki z ogrodu Foxalowego,
dawniej bankiera Kabryta, na Nowym Świecie, z pod
N° 1297 i, wraz z pieskiem do spadochronu przywiązanym, spadł pod Jabłonną. Jean Pierre François
Blanchard, francuski wynalazca, pionier lotnictwa
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Jan Potocki (1761-1815) – pisarz, podróżnik, polityk, historyk, publicysta, etnograf, jeden
z pierwszych polskich archeologów, badacz starożytności słowiańskich, inżynier, pierwszy polski
aeronauta, magnat z racji pochodzenia i magnat wśród polskiej inteligencji.

Jean Pierre Blanchard i John Jefferies w balonie na gorące powietrze – Calais, tuż po przekroczeniu kanału
La Manche,1785

i baloniarstwa, lotem warszawskim odnotował
swoją trzydziestą czwartą udaną podróż wśród
chmur, był to też pierwszy lot balonem w Polsce.
Jeszcze w tymże 1790 roku odbył się popis Blancharda w ogrodzie pałacu Mniszchowskiego (dziś Resursy Kupieckiej, przy ulicy Senatorskiej). Towarzyszyli
Blanchardowi w owym wzlocie: sławny uczony Jan
Potocki, z wiernym swoim Turkiem i białym pudlem.
Wojciech Turski, znany publicysta, poeta i pamiętnikarz, który wraz z przyjacielem był świadkiem
owego lotu, ujrzał balon szybko lecący ponad Wolą
z trzema osobami. W jednym siedzeniu był Potocki
i Blanchard, obaj szczupli, w drugim zaś otyły Turek,
dla utrzymania równowagi. Turski z kompanem
pobiegli za powietrznymi śmiałkami. Wkrótce
spotkali wszystkich trzech konno do stolicy jadących.
Potocki rzekł: «Niedaleko Woli mój balon spoczywa».
Na miejscu lądowania, relacjonował Turski, piec
żelazny, w którym był jeszcze ogień, nie dał nam dla

gorąca blisko siebie przystąpić, ugrzązł w ziemi stóp
kilka, a balon obwisł na lipie tak szczęśliwie, że bez
najmniejszego uszkodzenia zdrowia wsiedli wszyscy
trzej z niego na konie. Gdy się wzbili do znacznej wysokości piec był tak rozpalony, że groził spłonieniem
całego balonu. Turek ze strachu chciał wykoczyć na
ziemię, lecz Potocki nabitym kulą pistoletem nakazał mu jąć się wspólnie do wideł żelaznych, ażeby
zrzucić rozrzarzony piec z kraty, co uratowało życie
wszystkim trzem balonującym.
Podróż napowietrzna z Blanchardem uczyniła
z Jana Potockiego – niesamowitej i niezwykle intrygującej postaci, autorze arcypowieści: Pamiętnika znalezionego w Saragossie – pierwszego polskiego aeronautę, który oderwał się od ziemi. Potocki
prawdopodobnie był ukontentowany udziałem
w powietrznej żegludze, jego turecki towarzysz
Ibrahim (Osmam), jednak nie miał powodu do zachwytu: wsiadłszy do balonu z Potockim w białych
szarawarach wrócił potem w kanarkowych, zwiastujących rewolucje żołądkowe. Turek rozweselił całą
Warszawę. Biedaka ze strachu opuścił instynkt samozachowawczy, a jego rewolucja żołądkowa stała
się w Warszawie obiektem żałosnego pośmiewiska.
Biały pudel Lulu nie przejął się podniebną ekwilibrystyką, król Stanisław August zaś, tak był uradowany rezultatem podróży, że na jej pamiątkę kazał

wybić medal z popiersiem Blancharda i ze stosownym napisem. W roku 1791 Franciszek
Salezy Jezierski, duchowny, kaznodzieja,
powieściopisarz i publicysta polityczny, ze
znaną sobie swadą, może nawet nieco niesprawiedliwie, skwitował gościnne występy
Francuza: Pan Blachard, z narodu francuskiego, wyniesienie się na powietrze pokazywał na
wielu miejscach Europy, u nas w Warszawie
raz okazał swoje latanie, drugi raz przyobiecał pokazać, za trzecią razą miast wylecieć
w powietrze, po ziemi z Warszawy wyjechał.
Po trzydziestu dwu latach Warszawa
znowu otworzyła bramy dla francuskich
sław areonautycznych. „Gazeta Codzienna” z 6 maja 1832 roku donosiła, że znana napowietrzna żeglarka, panna Eliza
Garnerin, przebywająca w stolicy, zamyśla
wkrótce puścić się balonem, a następnie, za Monsieur i Madame Garnerinowie (rys. Christoph Haller von Hallerstein, XVIII w.)
pomocą spadochronu spucić się na ziemię.
Garnerin była w owym czasie znakomitością europejNie była to pierwsza wizyta „Wenus aerostatycz- ską w swym fachu, że pochodziła z rodu owych Garnej”, jak nazywano bohaterską boginię przestwo- nerinów, którzy upamiętnili swe nazwisko w dziejach
rzy, w Warszawie, ale zanim wyjaśnię przebieg i re- wielkiej rewolucji francuskiej udziałem w bitwie pod
zultat owej cudzoziemskiej imprezy, pisał Aleksander Fleurus (16 Czerwca 1794 r.), gdzie Austryjacy pod
Kraushar, nadmienię w tym miejscu, że panna Eliza wodzą Koburga dotkliwej od armii jenerała Jourdana
doznali klęski. Wówczas to, dzięki balonowi stryja
panny Elizy, Jana Chrzciciela Garnerina można było
zaobserwować rozlokowanie austryjackich oddziałów
i zaszachować ich obroty skuteczną sygnalizacją.
Bitwa pod Fleurus, tak stanowcza w dziejach
wielkiej rewolucji, wykazawszy skuteczność zastosowania balonów do strategii bojowej, stała się dla
brata Garnerina i córki tegoż Elizy podnietą do
narzucania się władzom francuskim z gotowością
świadczenia stałych usług armii. Owo narzucanie
się władzom francuskim nie było li tylko podyktowane patriotyczno-rewolucyjnymi pobudkami, rodzina Garnerinów czerpała z baloniarskich usług
niemałe korzyści.
Po raz pierwszy „Wenus aerostatyczna”, jej wuj,
Jacques Garnerin wraz z żoną, Jeanne Geneviève
Labrosse, pojawili się w Warszawie na początku powstania listopadowego w 1831 roku. Zachowali się
jak rasowi bisnesmeni, ich przedstawiciel, baron
Galichet, za pośrednictwem barona Mohrenheima,
zaczął kołatać do Belwederu, by wyjednać od Wielkiego Księcia pozwolenie na sprowadzenie Garnerinów
do Warszawy i o spożytkowanie ich specjalności dla
potrzeb armii. Wielki Książę zachody owe pozostawił
bez odpowiedzi. Interes jest zawsze tylko interesem.
Po nieudanej próbie z Wielkim Księciem, w myśl
przysłowia „jak nie drzwiami to oknem”, za oknem
Garnerin’owie dostrzegli drugą stronę konfliktu
– Rząd Narodowy i niewątpliwie pomyślniejszem
Jacques Garnerin w pierwszym na świecie skoku spadochronowym, 22 października 1797
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Podróż powietrzna Madame Garnerin (Jeanne Geneviève Labrosse), 28 marca 1802

było udanie się barona Galicheta do naczelnego wodza, następcy gen. Chłopickiego, księcia Radziwiłła.
W lutym 1831 roku przybyli Garnerinowie do Warszawy, otrzymawszy zaliczkę na tę podróż.
28 marca 1831 roku minister wojny, generał
dywizji Franciszek Dzierżykraj Morawski raportował: […] w przedmiocie podania pana Garnerin,
który utrzymuje, że na wezwanie Rządu przybył
do Warszawy, celem ofiarowania balonu swego na
obserwowanie pozycji nieprzyjacielskiej, jak to pod
Fleurus już przez Francuzów użyte było; użala się, że
z licznych przez niego proponowanych wynalazków,
nader użytecznych dla wojska, jeden tylko, dotyczący
się rac, kulami karabinowymi strzelających, zrazu
wzięty był pod rozwagę, później zarzucony, nareszcie
domaga się zapłacenia sobie kosztów podróży w ilości 3000 franków. […] Pan Garnerin miał od kilku
miesięcy zamiar przybycia do Warszawy. Prosił o pozwolenie przybycia Wielkiego Księcia Konstantego,
które mu zostało odmówione. Nie spodziewając się
tego odmówienia, wysłał już był pan Garnerin swój
balon na Kraków do Warszawy, gdzie takowy, tak
za koszta podróży, jako i za inne pretensje kupca do
pana Garnerin za 800 złp. był zastawiony. Pan Garnerin pisał znów do swoich współziomków w Warszawie z zapytaniem, czyliby nie było dla niego widoku
przyjechać do Warszawy?
André-Jacques Garnerin nie ustępował i podał
spis różnych wynalazków swoich, dla wojska służyć
mogących, które Rządowi polskiemu za sumę 100 tysięcy franków sprzedać ofiarował. Rząd postawiony
w kłopotliwej sytuacji odpowiadał, że Garnerina
nie miał zamiaru sprowadzać ale skłonił się wynagrodzić mu tysiąc franków za koszta podróży i dać
panu Garnerin ze 300 złp. na miesiąc za najem balonu i jego przy nim posługę. Może ten niewielki wydatek opłaci się przez wrażenie, jakie ukazanie się
balonu zrobić może.

Jarmarczne targi trwały do końca pobytu francuskich areonautów w Polsce i rozgrywały się na
tle krwawego tłumienia powstania. Seneka mówił:
Dobrze jest być sławnym. Ale pewniejsze jest mieć
pieniądze. I pewnie z takiego założenia wychodziła
rodzina Garnerinów. Ostatnią rozpaczliwą próbą
ratowania „balonowego interesu z powstaniem
w tle”, było ich pismo z 20 sierpnia 1831 roku
wystosowane z Hotelu d’Europe w Warszawie do
ministra wojny, w którym zamiast tonu roszczeniowego pojawia się nutka skargi i rozczarowania.
Użalają się w nim, że przebywali przez sześć miesięcy
w Warszawie, nie otrzymując żadnego wynagrodzenia dla siebie i dla swoich pomocników od Rządu, na
wezwanie którego tu przybyli. Najpiękniejsza pora
roku, najpodatniejsza dla wzlotów panny Garnerin,
stanowiących jedyne źródło utrzymania rodziny, spełzła na niczym. Fakta powyższe są powszechnie znane i mogą być stwierdzone przez osoby wiarogodne.
W tym stanie rzeczy podpisani, znagleni rozpaczliwym stanem niepewności, mają zaszczyt prosić o wypłacenie im dziesięciu tysięcy złotych odszkodowania
za podróż i pobyt w Warszawie. Kwota powyższa nie
wyrównywa szkód rzeczywistych, jakie ponieśli skutkiem swej podróży, mogłaby wystarczyć dla zaspokojenia długów, jakie zaciągnęli w czasie swego tutaj
pobytu i kosztów podróży do Francji.
Dziesięć dni później przyszła dpowiedź: według
odebranych przez Ministra Wojny objaśnień żadne
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Kolekcja kart przedstawiająca historię baloniarstwa w latach 1795–1846
1. Bitwa pod Fleurus (1794)
2. Areonauci I Republiki Francuskiej
3. Śmierć Romaina i Roziera (1785) – Jean-François Pilâtre de Rozier, francuski nauczyciel chemii i fizyki, jeden z pionierów lotów balonem; Rozier wraz Pierre’em Romainem postanowili pokonać balonem kanał La Manche,
15 czerwca 1785 wystartowali z przylądka Gris-Nez koło Boulogne-sur-Mer, początkowo podróż układała się pomyślnie, ale gwałtowny wiatr rozdarł powłokę balonu i śmiałkowie runęli z wysokości ok. 500 m, ponosząc
śmierć na miejscu.
4. Przelot nad Pas-de-Calais (Cieśniną Kaletańską) przez Blancharda i Jefferies’a (1785) – 7 stycznia 1785 Jean-Pierre Blanchard wraz z Johnem Jeffriesem przelecieli balonem nad kanałem La Manche.
5. Pierwszy lot Guytona-Morveau sterowanym balonem, 18 czerwca 1784 – Louis-Bernard Guyton de Morveau, francuski chemik i polityk.
6. Bracia Montgolfier – Joseph Michel i Jacques Étienne (dwóch braci z szesnaściorga rodzeństwa), wynalazcy tzw. montgolfiery, czyli balonu na ogrzane powietrze.
7. Pierwszy aerostatyczny eksperyment w Annonay (1783) – 4 czerwca 1783 w Annoay odbył się pierwszy publiczny pokaz balonowy (bezzałogowy) braci Montgolfier (pochodzili z tego regionu).
8. Charles po raz pierwszy w Paryżu puszcza swój aerostat (1783) – Jacques Alexandre Charles, francuski fizyk; dziewięć dni po puszczeniu balonu na rozgrzane powietrze przez braci Montgolfier, po raz pierwszy wznosi się
bezzałogowy balon Charles’a napełniany wodorem, tzw. szarlier.
9. Pierwsza podróż lotnicza balonem na ogrzane powietrze (1783) – 21 listopada 1783 Jean-François Pilâtre de Rozier i François Laurent d’Arlandes po raz pierwszy w historii przelecieli balonem „Réveillon” bez uwięzi,
pokonując w Paryżu 8-kilometrowy dystans pomiędzy Château de la Muette a Butte-aux-Cailles i osiągając wysokość 3000 stóp (ok. 914 metrów).
10. Pierwsza podróż lotnicza balonem na wodór (1783) – Jacques Charles i jego pilot Nicolas-Louis Robert wznieśli się w swoim szarlierze w ogrodach Tuileries w Paryżu na wysokość około 1800 stóp (550 m).

wynagrodzenie P. Garnerin nie było zapewnione, ani
też był z umysłu do Warszawy sprowadzony, przeto
Rząd nie czuje się w obowiązku dawania mu jakiegokolwiek wynagrodzenia za dobrowolnie przedłużony w Warszawie pobyt jego. Warszawa d. 30 Sierpnia 1831 – Prezes Rządu Krukowiecki.
Osiem dni później Warszawa skapitulowała, sen
o wielkiej fortunie rozpłynął się jak balon w przestworzach. Nowy władca Warszawy, gubernator
wojeny Iwan Osipowicz de Witt z podejrzliwością
przyglądał się roli rodziny Garnerinów, jaką chcieli
odegrać w powstaniu, ale dzięki zręczności panny
Elizy Garnerin, która wymownie, pięknym akcentem
paryżanki, umiała wyjaśnić swoją nadpowietrzną
specjalność uwierzył, że Garnerinowie przybyli do
Elisa Garnerin – paryska areonautka
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Warszawy jedynie w celu by zabawić publiczność
niezwykłymi ewolucjami balonowymi i że wypadki
ówczesne stanęły na przeszkodzie urzeczywistnieniu
tak niewinnej imprezy. Pozostawiono tedy aeronautów w spokoju, w oczekiwaniu, że z uśmierzeniem
się umysłów, można ich będzie użyć do zabawienia
mieszkańców widowiskami, mniej od dotychczasowych krwawymi. Wkrótce rozgoryczeni Francuzi
opuścili stolicę, powrócili dokładnie rok później,
ponownie szukać fortuny na warszawskim niebie.
Dziś o godz. 3-iej z południa J. Panna Garnerin puści się balonem. Jeżeli J. Panna Garnerin wcześniej spuści się za pomocą
spadochronu i zdąży [przybyć] do Warszawy, znajdować [się będzie] w Teatrze Narodowym, w jednej z lóż I-go piętra.
„Kuryer Warszawski” 16 września 1832

w świecie widok, spuszczenia się z pod obłoków żywej
osoby. Panna Garnerin będąc nad miejscem, w którym Nowy Świat przedziela drogę Jerozolimską, oddzieliła od balonu spadochron, który się natychmiast
rozwinął. W polocie ku ziemi kosz się nieco przechylił, a na taki widok, ile wszyscy patrzący przerażeni
zostali, łatwo można wyobrazić! Kosz spuścił się na
miejsce przed pałacem Dyrekcji dróg i mostów, t.j.
miejsce zasadzone gęsto drzewami. Spadnięcie kosza
było nieszczęśliwe! Gałęź przedarła się przez kosz, gdy
z siłą spadał i strzaskała lewą rękę panny Garnerin.
W tejże chwili przybiegł konno Vice Prezydent miasta a natychmiast zbliżywszy się do będącego już na
ziemi kosza, znalazł pannę Garnerin zemgloną. Za
odzyskaniem przytomności rzekła, iż czuje, że ręka jej
jest złamaną. Lud się ze wszystkich stron zgromadził.
Zaniesiono ją w tymże koszu balonowym do bliskiego
lazaretu w domu Jasińskich, gdzie stosownie została
opatrzoną. Balon po oddzieleniu go od spadochronu uniósł się nagle i połączył z obłokami. Spadł we
wsi Siekierki, wzięty przez huzarów i zabezpieczo-
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Warszawa: ogród Saski w godzinie przedpołudniowej (XIX w.)

Na koniec po tak długim oczekiwaniu, po kilkakrotnym odkładaniu, puszczenie się balonem przez
JPannę Elizę Garnerin wczoraj dopełnionym zostało
– oznajmił z ulgą „Kuryer Warszawski”. Miał to być
trzydziesty siódmy występ panny Garnerin. Rano
jeszcze nie była pewna pogoda, i do południa wiatr
wzmagał się czasami, lecz od godziny 11-tej zupełnie
się wypogodziło i powietrze było spokojne.
Już o godzinie 2-iej mieszkańcy Warszawy wszelkich klas zaczęli zapełniać przyległe ogrodowi i dziedzińcowi Saskiemu ulice, zaś około 3-iej miejsca
płatne w ogrodzie w nowo urządzonym amfiteatrze,
prawie wszystkie zostały zajęte. Prócz amfiteatru za
mniejszą opłatą widzowie napełnili znaczną część
ogrodu. J. O. Xiężna Jejmość Warszawska i znakomite damy, obecne w stolicy, zajęły ozdobnie urządzone miejsce. Wszystkich osób, które weszły do ogrodu
za biletami było 3700. Na kilka minut przed 5-tą
J.Panna Garnerin wsiadła w kosz ozdobiony kwiatami. Przywiązanie spadochronu do balonu trwało krótko, a balon już od południa był gazem napełniony.
Rodzice żeglarki napowietrznej znajdowali się przy
niej. Pożegnała obecnych i, bynajmniej nie strwożona, dała znak odjęcia sznurów, utrzymujących balon.
Natychmiast balon wzniósł się ku ulicy Mazowieckiej
i nad Nowym Światem. Publiczność na ulicach i na
dachach oklaskami i okrzykami okazała zadowolenie, a bardzo wiele osób na ten nadzwyczajny widok
trwoga przejęła. Przez 70 sekund aeroporystka unosiła się w powietrzu. Balon wzniósł się na 1000 łokci.
Tu się okazał dla Warszawy, a dotąd rzadki jeszcze
Podróż na księżyc (rys. satyryczny z 1870)
Otwarcie wód mineralnych w ogrodzie Saskim (rys. oryginalny C. Jankowskiego, 1883)

ny przez ich dowódcę. Cała Warszawa współczuła
napowietrznej boginii, a na wieść, że areonautce
zabrakło wszelkich funduszów, cztery osoby złożyły
na leczenie złotych kilkanaście, spodziewając się iż
znajdą naśladowców. Następnego dnia odwiedził
w szpitalu „Wenus aerostatyczną” książę Paskiewicz
i poznany przed rokiem gubernator wojenny Iwan
de Witt. Była to ostatnia wizyta rodziny Garnerinów w Polsce – piękna Eliza zamiast wypchanej
kiesy, wywiozła z Warszawy złamaną rękę.
André-Jacques Garnerin umarł nagle 18 sierpnia 1823 roku w Paryżu. Śmierć zadrwiła sobie
z niego i nie pozwoliła mu odejść w zaświaty
w przestworzach. W trakcie przygotowywania balonu do podróży silny podmuch wiatru sprawił,
że ciężkie, drewniane okucie balonu z ogromnym
impetem uderzyło areostatę w głowę, zadając mu
śmiertelny cios. Jego siostrzenica, Elisa, po niefortunym występie w Warszawie wzniosła się w powietrze jeszcze dwa razy. Umarła mając sześćdziesiąt dwa lata w1853 roku.
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Otwarcie tego ogrodu nastąpi
w Niedzielę, dnia 9 b.m. przez wielki festyn, fajerwerk i dwie orkiestry.
Przedsiębiorca pragnąc przyłożyć się
do rozrywki mieszkańców tej stolicy, porobił w ogrodzie znaczne powiększenia i ozdoby. Wystawił Salę
Turecką, bardzo obszerną i w guście
najnowszym, gdzie można dawać zabawy i uczty na dwieście osób i więcej. Nowe w bliskości sali officyny i kuchnie ułatwią i przyśpieszą usługę. Dla orkiestry wzniesioną została naprzeciw Sali,
Świątynia Apollina. Tamże założono nowe klomby kwiatów
w rodząju Hollenderskim. Oranżerją całkiem zmieniono tak,
ażeby służyła jedynie palącym tytuń, i ażeby dym jego nie
był przykrym dla dam bawiących w ogrodzie, gdzie zielone
trawniki i gaiki zastąpiły miejsce warzyw, i gdzie starano się
połączyć korzyść z przyjemnością. Restauracja za oznaczoną
podług rejestru opłatę, lodownia, cukiernia, wewnątrz ogrodu
będące, a przy tym dostateczna liczba służących, zapewniają
publiczności największy pośpiech w usłudze. Gry będą następujące: szlachetny bombardjer, polowanie Królewskie, ptak
Egipski, karuzel czyli biegi do pierścienia, mały Poligon, złama-

Ogród Bagatella
W Niedzielę, dnia 3o Maja, Wielki Festyn nadzwyczajny. Affisz
dzienny ogłosi szczegóły festynu, który zakończy Wielki fajerwerk
zrobiony przez JPana Jordaki Kuparenko.
„Gazeta Warszawska” 29 maja 1819

Powróćmy do naszego bohatera, Kuparenki, od
którego opowieść o warszawskich balonach się zaczęła. Jak już wiemy był konstruktorem, ale też
świetnym mechanikiem i wynalazcą. W 1811,
w czasach Księstwa Warszawskiego, służył jako
oficer w Wojsku Polski w pułku artylerji. To w armii zdobył doświadczenie z zakresu pirotechniki
i balistyki, którą później wykorzystał w działalności widowiskowej. Wyspecjalizował się w fajerwerkach. Nadal prowadził „Hecę”, w której urządzał
sztuki gimnastyczne, widowiska akrobatyczne
i fajerwerki właśnie. Fajerwerki w jego konfiguracji pojawiały się również w Ogrodzie Bagatela.
Bagatela, jest na końcu Ujazdowskich Ulic – pisał
Józef Krasiński w Przewodniku dla podrużujących
w Polsce… z 1821 roku. – Ogród w pięknym urządzony guście, którego właściciel JPan Szovot nic nie
zaniedbał, coby przyjemność Publiczności przynieść
mogło. Restauracja wyborna, Sala wielka w Chińskim ozdobiona guście, wiele innych Salonów i pięknie ubranych pokoi. Gry, rozmaite Orkiestry, liczne

nie szyi, kosmorama, beczki, kołyska,
waga do ważenia osób, trzy huśtawki,
z których dwie dla Dam, marjonetki,
gry wolanta, dwie drezynki skorobieżne i perspektywy cudowne. Wszystkie festyny kończyć się będą wielkim
fajerwerkiem. Przedsiębiorca dla urozmaicenia zabaw ma zamiar przypuścić
do ogrodu wszelkie obce widowiska,
które za ukazaniem się w stolicy mogłyby wzbudzić ciekawość, nie pomnażając ceny wejścia, która od osoby wynosi zł. Pol: 2 i groszy 5; dzieci mniej 10-ciu
lat mające nic nie płacą. O każdej godzinie, dnia każdego,
można dostać obiad, za zł. Pol: 6 od osoby, z 6-ciu potraw
złożony. Oddzielne salony i altany służyć będą na zamówione
obiady. Wina i likiery będą w najlepszym gatunku, za cenę najumiarkowańszą. Na wszystkie festyny, które dane będą przez
miesięcy pięć w Niedziele lub Święta, można abonować płacąc
zł. Pol: 3o. Abonowania składane będą u Pana Chovot, na ulicy Miodowej, w pałacu Dyzmańskiego Nr 497 w wielkiej sali
gastronomicznej, w dni tygodniowe, święta wyjąwszy, wejście
do ogrodu jest wolne i bez opłaty.
„Gazeta Warszawska” 1 maja 1819

małe widowiska, Uroczystości wiejskie, Illuminacje
i fajerwerki. Miejsce to licznym zbiorem osób zawsze
uczęszczanym bywa. W lipcu 1818 roku „Rozmaitości” w dziale „Mody Warszawskie” zauważyły, że
w stolicy oprócz strojów damskich, w których kolory Lilas i Rose fané ciągle celują, są i spacery w modzie – Ogród zwany Bagatelle jest teraz upodobany
przez publiczność naszą, bo rozmaitość uprzyjemniona dobrym gustem, bawi zawsze i przyciąga.
Około roku 1774 malarz, Marcello Bacciarelli,
grunt przy Okopowej [taką pierwotnie nazwę nosiły te tereny] miał nadany sobie od króla Stanisława
Augusta prawem dziedzicznym. Tu niemałym kosztem pobudował domki, założył ogród owocowy i do
przechadzki. Tę własność posiadał do końca życia,
spadkobiercy następnie ją sprzedali. W 1818 odkupił ją restaurator, hotelarz i przedsiębiorca francuski Szymon Chovot (zapłacił za nią sumę 90 000
zł polskich), który wybudował tam willę, urządził
ogród i założył w nim restaurację. Chovot miał
smykałkę do interesów, zanim osiadł w dobrach
po Bacciarellim, zdążył w pałacu Branickich przy
Podwalu otworzyć popularną restaurację, w której
szlachta wiejska gromadnie się zbierała, a lubo wielu z nich, nie umiejąc po francusku, jak los zdarzył
z jadłospisu w tym języku, wybierała potrawy i ze
czczym wychodziła żołądkiem, moda tak była prze-
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Pl. Unii Lubelskiej z widoczną ulicą Bagatela, (1930)

ważna, że zapędzała ich tłumnie do tego Francuza.
Od 1810 roku w pałacu mieścił się też ekskluzywny magazyn mód paryskich, założony przez żonę
Szymona Chovota, Madame Chovot, pod nazwą
„A la Toilette de Psyche”. Rok później Chovot, na
drugiej stronie, w pałacu Kernera na tejże ulicy
Miodowej, przeniósłwszy restaurację swoją, urządził
hotel pod nazwą: „Hôtel de l’Europe”. Dorzućmy do
tego jeszcze ogrody podkomorzego Kazimierza Poniatowskiego – precyzyjniej ich fragment zwany
Górą, który dostał się w 1815 roku Chovotovi.
Restaurator zmienił dotychczasową nazwę Góry na
Frascati, biorąc ją od miasteczka niedaleko Rzymu,
gdzie Cycero miał swoje Tusculum. Ogród miał
chrakter rozrywkowy, ale poza zabawą, można
było się też uraczyć smacznym posiłkiem. W parę
lat później Chovot sprzedał Frascati zausznikowi
księcia Konstantego, carskiemu satrapie Nowosilcowi, twórcy Tajnej Policji w Królestwie Kongresowym, którego Adam Mickiewicz unieśmiertelnił
w III części Dziadów.
Inwentarz znajdujących się rzeczy w Ogrodzie Bagatelle
należących do Imć Pana Chovot
spisany 17 czerwca 1818 roku, jako to:
dwanaście paryskich latarni z kinkietami; dwanaście «ditto» [jak wyżej – red.] pokrytych na wzór latarni holenderskich;
sto lamp szklanych; dwie duże latarnie ogrodowe; osiemdziesiąt
cztery karafki do lemoniady; szesnaście karafek do wody; trzysta

siedemdziesiąt szklanek dużych i małych; dwadzieścia cztery
kieliszki do wina szampańskiego; trzydzieści ośm solniczek
kryształowych; osiemnaście par filiżanek do kawy z porcelany
pozłacanej; trzydzieści trzy «ditto» porcelany saskiej; dwie
wielkie wazy do zup z porcelany pozłacanej; piętnaście półmisków podługowatych z porcelany niebieskiej; dwa duże półmiski
okrągłe z fajansu angielskiego; sześć imbryczków do herbaty z fajansu angielskiego; trzy wazy do zup z fajansu angielskiego; sześć
musztardniczek z fajansu angielskiego; pięć wazów do ponczu
z fajansu angielskiego niebieskiego; cztery podobne wazy z porcelany saskiej; siedemnaście tuzinów i sztuk talerzy z fajansu
angielskiego, dwa duże półmski okrągłe z porcelany saskiej pozłacane; cztery podobne podługowate; piętnaście imbryczków do
kawy ordynaryjne i tyleż garnuszków do śmietany; trzydzieśco ośm
szklanek do lodów; czterdzieści szklanek do ponczu rzymskiego;
ośm serbieterek, trzydzieści sześć taców, małe i duże wcale nowe;
trzydzieści jeden form do lodów; cynowe dwa siodła do karuzelu;
dwa moździerze i do nich dwie kule ze słoniowej kości; dwie fuzyje drewniane na kształt łuków i do nich kule ołowiane, dwie duże
kule mosiężne a do nich dwa moździerze, ptak ołowiany do gry
egipskiej; dwa kalejdoskopy; dwa welocypedy; jedna kula mosiężna do fontanny z ognia kolorowego; dwie kanapy i dwanaście stołków ordynaryjnych; zegar stojący z kolumnami marmurowymi; trzy
pająki w sposób wazonów z kinkietami do świecenia salonu; sto
pięćdziesiąt stołków drewnianych bez poręczy do ogrodu; sześćdziesiąt stolików zielono malowanych do ogrodu; sześć małych
stolików z przedniego drzewa, dwanaście «ditto» ordynaryjne;
duży stół okrągły.

wiercących się i pokrzykujących przy lada sposobności, a prócz tego i zbiór zwierząt i ptaków
krajowych, wprawdzie jeszcze niekompletny, ale
kompletujący się ciągle. […] Ogród zoologiczny jest
włąsnością i przedsiębiorstwem spółki akcyjnej,
której kapitał dosięgnąć ma wysokości 60,000 rs.
Dotąd, niestety, sprzedano akcyj zalewie za piątą część tego. Ponieważ jednak zwierzyniec cieszy
się poparciem publiki, która zwiedza go chętnie
i tłumnie, przeto zaczyna być interesem niezłym,
a stąd widoki zebrania całkowitego kapitału
stają się przyjaźniejszymi. Tylko sześć lat cieszył
warszawiaków widok dzikich zwierząt w klatkach. Niestety, wszystkie drapieżniki uraczono
zatrutym mięsem i wszystkie jako psy bezpańskie
zginęły te monstra afrykańskie. Ogród zecydowano zamknąć, a pozostałe przy życiu zwierzęta
sprzedać.
Na początku XX w. otworzono tu teatrzyk
ogródkowy. Karolina Beylin wspominała, że
w 1905 letnią rozrywką były spektakle w ogrodzie Bagatela, do którego w tym celu skierowano wieczorami specjalne tramwaje. W ogrodzie
ustawiono naprzeciw estrady rzędy białych krzesełek, stoliki, altany i kioski. […] Bywalcy teatralni
mówili, że ta nowa letnia scena jest piątą sceną
warszawską, i bardzo byli z tego dumni. II wojna
światowa położyła się cieniem na tym miejscu
– pałacyk i jego otoczenie, jak większość Warszawy, uległy zagładzie.
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Niektóre okazy z ogrodu zoologicznego w Warszawie, rys. C. Jankowski, koniec XIX w.

Wprawdzie Szymon Chovot dzierżył w swoich
rękach restaurację „Bagatela” zaledwie trzy lata,
ale nazwa była tak nośna, że około roku 1870
cała ulica zyskała jej miano. Właścicielką „Bagateli” była też między innymi Józefa z Mostowskich
Muchanowa, żona Pawła, znienawidzonego przez
Polaków rzeczywistego Radcy Stanu, dyrektora
Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego, który
wsławił się antypolską działalnością. Na polecenie Józefy wybudowano nowy pałacyk. W 1884
roku pałacyk trafił w ręce Jana Maurycego Kamińskiego, zamożnego adwokata, który założył
tu pierwszy warszawski ogród zoologiczny. Dzisiaj
nasz zwierzyniec, otwarty dla publiczności przed kilkoma zaledwie tygodniami, przedstawia się wcale
nieźle – informował „Tygodnik Ilustrowany”. Ma
słonia, bardzo łagodne i uprzejme zwierzątko, kolekcję małp, niemiernie ruchliwych i dowcipnych, parę
okazów niedźwiedzi, mrukliwych i leniwych, papug,

Ogród Bagatella
Jutro w Niedzielę dnia 15 Sierpnia Wielki Festyn Wiejski.
Dany będzie fajerwerk układu JPana Jordaki Kuparenko, pod tytułem: Zdobycie Peru. Fajerwerk ten wystawi bitwę okrętu przeciwko twierdzy Amerykańskiej, a w tej bitwie okaże się 16 ludzi
w ubiorze Amerykańskim. Wielki ten fajerwerk zakończy się bukietem składającym się z 5o szmermelów [fajerwerk o wężowatym
torze lotu lub raca – red.] razem wypuszczonych. – Iluminacja
– Wielka orkiestra złożona z 5o muzykantów.
Uprasza się JJPP Abonentów, aby bilety swoje przy wnijściu
pokazać raczyli. Dla uniknienia zamieszania przy wnijściu do
ogrodu, można dostać biletów w wielkiej sali, u JP. Chovot przy
ulicy Miodowej. Cena wnijścia zwyczajne.
„Gazeta Warszawska” 14 sierpnia 1819

Jordiaki Kuparenko wciąż tryskał inwencją.
W 1828 roku na warszawskiej wystawie płodów
krajowego przemysłu zaprezentowano nowy instrument muzyczny Buzuton składający się z 27 trąb mosiężnych, grający za pomocą miechów; wynalazku Mechanika Jordakiego Kuparenko nagrodzonym „listem
pochwały”. Był to instrument mechaniczny zbliżony do katarynki, pozytyw grający za obracaniem kor-

by mający na walcu nabite muzyki. Instrument ten
grał kilka uwertur, marszów i chór strzelców z opery
„Wolny strzelec” (Frey Schütz). Trzeba przyznać, że
nasz bohater odnajdywał się w różnych dziedzinach i „tubalną” operę potrafił na przykład pogodzić ze światem… karabinów. Kuparenko, znajomy
u nas kunszmistrz, pracuje nad ukończeniem strzelby
nowego wynalazku, gdy ukończy zupełnie, doniesiemy
o jej użytku i składzie – w 1821 informował „Kurjer
Warszawski”, by wreszcie donieść, że nasz wynalazca skonstruował strzelbę własnego pomysłu, która
za jednym nabiciem 10 razy wystrzela.
Widowiska w Stolicy
1. Teatr francuski. Dziś komedjo-opera „La Mére au bal la Filie
a la Maison” i „Le diplomate”. 2. W sali redutowej koncert na fortepianie. 3. Menażerja zwierząt P. Lehmann na Nalewkach w tyle
ogrodu Krasińskich. 4. Na krakowskiem przedmieściu pod Nrem 411
gabinet fizyczny, optyczny i mechaniczny P. Michault. 4. Jordaki Kuparenko na Krakow. Przedm. pod Nrem 365 pokazywać będzie
nowo wynaleziony instrument Buzuton.
„Gazeta Polska” 24 marca 1828

Pierwsza połowa XIX wieku to istny najazd na
Warszawę artystów obcych i rodzimych. Wystarczy
przejrzeć prasę tamtych lat, by się zorientować, że
Jordiaki Kuparenko jako człowiek sceny i pokazów
nie miał łatwego życia, a konkurencja zmuszała go
do nie lada wysiłków.

pełno oklasków i widzów; zgoła przedziwnie się powodzi Marjonetkom, i dla tego też upowszechniają się sceny tego rodzaju w różnych
stolicach i w innych miastach, większych i mniejszych.
„Gazeta Warszawska” 16 lutego 1819

Mechanik MOLDUANO
przybywszy do Warszawy zaczął wczoraj d. 15 bm okazywać w pałacu Tepperowskim przy ulicy Miodowej Nro 495 sztuki swoje Mechaniczne, Fizyczne i Magnetyczne, w rodzaju jak były sztuki sławnych
Kunsztmistrzów, Filadelfii i Pinettego, z tą różnicą, że je pokazuje
bez pomocy innych osób i nie na kunsztownym, umyślnie do tego
przygotowanym Teatrze. Apparat jego, z rozmaitych względów na szozególniejszą zasługuje uwagę. Zaprasza więc Szanowną Publiczność
na to widowisko, o którym dzienne affisze dokładniej donoszą.
„Gazeta Warszawska” 16 marca 1819

Koncert Pani Hesse
Znać jeszcze nie przepisano prawideł ani zakreślono granic,
w których obrębie wolno jest nadużywać rozmaitych sposobów do
zalecania mniemanego talentu i do naigrawania się z dobrej wiary publicznej, kiedy przyjaciele Pani Hesse, albo raczej ona sama,
znalazła przyzwoitą rzeczą zapowiedzieć nam głos i śpiewanie swe
czarujące w równi przynajmniej teraźniejszym i przyszłym Katalanim. Takie obietnice na ten raz mnogich słuchaczów ściągnęły. Że

Mody
Ani jesienna ani zimowa pora nie sprawiły żadnej znacznej odmiany w strojach damskich; kolor różowy ciągle utrzymuje swe
panowanie nad innymi: kapelusze i szubki, są powiększej części
koloru blado-różowego. Trudnienie się magnetycznymi doświadczeniami, które bardzo było w modzie roku zeszłego, dziś już mniej
wprawdzie zajmuje umysłów, wszelako dają się postrzegać niejakie
skutki dawniejszych działań magnetyzmu; rzuciwszy bowiem oko na
naszą stolicę, wnosićby można, iż nastąpiło jakoweś tajne zaczarowanie magnetyczne, sprawiające powszechne ziewanie; i tak np.
kapitaliści czytając skrypta swych dłużników ziewają i ziewać będą
aż do skończenia moratorium; Kupcy ziewają w swych magazynach,
bióraliści w kancelarjach; panny na wydaniu przyjemnie ziewają;
prawnik poziewa nad dokumentami, Sędzia drzemie przy indukcie,
a strony podobnież oczekując końca sprawy; mężowie przy żonach,
a nawet i amanci przy swych kochankach czule poziewają; zgoła: aż
do muzykantów karnawałowych, jedni drzymają, drudzy poziewają;
możnaby niemal wszystkich wyżej wspomnianych wziąźć za Somnambulików! Między wielu widowiskami bawiącymi obecnie mieszkańców Warszawy, najmodniejszym jest Teatr Pana Danebeck, to jest
Teatr odmian czyli Marjonetek. Wątpić nie można, że ten obcy antreprener z dalekich przybyvwa krajów, kiedy mniemał, że u nas zbywa
na nich! Jakożkolwiek bądź, scena ta ma swoich wielbicieli. Czyli
Arlekin gra rolę lekarza, czyli Xiążęcia, czy też kominiarza, zawsze
Ogród zoologiczny w Warszawie, widok oogólny i zwierzyniec, rys. C. Jankowski, koniec XIX w.
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jednak na zadosyć uczynienie powszechnemu oczekiwaniu, zwiastowała się nareszcie osóbka nieładna, niemłoda i brudna, że
zawrzasnęła fałszywym i przerażającym głosem, niespodzianym
dla uszów cóżkolwiek muzykalnych, tego zaprzeczyć nie możemy; i dziwno nam tylko, że taki żart i dojmujący zawód, przynajmniej o kilka dni później, to jest, na Prima Aprilis uskutecznionym nie został. Wszelako, gdy powszechnie gdzie indziej
używane, mściwe lecz słuszne świstanie, nie iest w gościnności
ani w obyczaiach naszych, skończyło się na tym, iż po odśpiewaniu pierwszej aryi przez Panią Hesse, doskonale zadowolniona
większa część słuchaczów wyniosła się z teatru i zostawiła jej
wszelką sposobność rozwijania dalszych wpływów swojej harmonii, w pustyni.
„Gazeta Warszawska” 6 kwietnia 1819

Doniesienie
W tych dniach przybył do tej stolicy Kunsztmistrz, znany w wielu
pismach publicznych pod nazwiskiem sławnego Indjanina. Sztuki
jego polegają szczególniej na sile, równowadze i szybkości, a nader przyjemny widok sprawują. Trudno byłoby wyliczać wszystkie;
trudniej opisywać to co widzieć potrzeba. Gra i równowaga z Pagodą, którą sztukmistrz na 32 małych włóczniach podnosi i porusza
w różnych kierunkach, bez żadnej pomocy rąk swoich, lecz za pomocą tylko lekkiego ust poruszenia. Równowaga z ptakami, z pierścieniami, z parasolem i sztandarami. Sztuki rozmaite z nożami,
które sztukmistrz w ustawicznym ruchu utrzymuje. Niemniej gra
z kulą 14 funtów ważącą, która według woli Indjanina różne w biegu
swoim na powietrzu zakreśla koła i parabole, w sposobie nader
zadziwiającym. Nakoniec między innymi sztukami okaże artysta
dziwną moc i zręczność w obrotach i poruszeniach kul i ciężarów.
Publiczność nasza widzieć będzie mogła wkrótce te nowe sztuki
Indjanina, w Teatrze narodowym.
„Gazeta Warszawska” 5 czerwca 1819

uwiadomienie
W wielkiej sali niegdyś Kassynowej w pałacu JPana Dyzmańskiego przy ulicy Podwale pod Nrem 497, we Środę dnia 13 Stycznia
1819 roku, daną będzie pierwsza, a we Czwartek, dnia 14 druga reprezentacja sztuk w afiszu wyszczególnionych: Przybyły do tej
Stolicy JPan Geli Latour, znany w Europie przez pisma publiczne,
a posiadający prawdziwy sposób zabezpieczenia się od ognia, będzie miał zaszczyt okazać Szanownej Publiczności dowody swej
rzadkiej sztuki. Otrzymał on już zatwierdzenie biegłości swojej
od wielu Fakultetów lekarskich i najznakomitszych Akademij,
a między innymi niedawno od Cesarskiego Uniwersytelu Wileńskiego. Wejdzie do pieca rozpalonego od 100 do 180 stopni ciepła, w którym jeść będzie kolację, nim wyjdzie. To doświadczenie,
które widzieć potrzeba, aby mu wierzyć, równie zadziwiające dla
Chemików, jak ciekawe dla Publiczności, nie mogące się odbywać
jak tylko na otwartym powietrzu, affiszem dniem pierwej ogłoszone będzie. Bilet wnijścia od osoby Zł. 4 gr. 15. Biletów dostać
można u JPana Chovot i przy wnijściu do sali. Widowisko zacznie
się o godzinie wpół do 5tej, a skończy się 3 kwadranse na 6tą.
„Gazeta Warszawska” 12 stycznia 1819

Jordaki Kuparenko miał duszę mechanika
i technika była jego pasją. Czterokrotnie zakładał
w Warszawie mechaniczny teatr lalek, który wielokrotnie udoskonalał. W roku 1816 otworzył swój
drugi Optyczno-Prospektyczny i Mechaniczny Teatr w pałacu Blanka, w 1830 w salach redutowych
Teatru Narodowego prezentował od kilkunastu do
kilkudziesięciu figurynek, osoby, które już miały sposobność widzieć ten teatr, chwalą tak dekoracje, jak
też całe urządzenie, a w 1842 dla dziatek otworzyło się nowe pole zabawy w byłym Konserwatorium,
gdzie p. Kuparenko okazuje swój teatr mechaniczny.
Grający są to laleczki poruszające się jak na swój
wzrost bardzo zgrabnie; widać pieszych, koniczki, łódki, karetki, wózki itp. zabawki umieszczone w pięknych dekoracjach rozmaitych miast lub innych widoków. Dekoracja przedstawiająca Warszawę jest
zdjęta z rogu ulicy Świętojańskiej, skąd widać kolumnę Zygmunta, całą długość ulicy Senatorskiej aż
do Bielańskiej i długość Krakowskiego Przedmieścia
do pałacu Wąsowiczów. Jego figurynki, wzbudzające
powszechny podziw, miały zapewne zgodnie z ówczesną modą mechanizmy grające. Na tle dekoracji
wywołujących wrażenie „mamiącego złudzenia” występowało wówczas kilkaset figur, z których każda
miała własny mechanizm umożliwiający jej wykonywanie b. skomplikowanych ruchów, a efekty świetlne
(np. zachód słońca) osiągnęły taką doskonałość, że
„opisać niepodobna”.
Na Mariensztacie był przed laty klasztor Panien Bernardynek.
W budynku tym od r. 1821 do 1830 znajdowało się konserwatorium
muzyczne, założone przez Józefa Elsnera, a potem odbywały się
tam rozmaite widowiska, m. i., w r. 1839, spektakle tzw. „teatru
pittoresque”, zorganizowanego przez Wołocha Jordaki Kuparenko. Antreprener ten był właścicielem teatru marionetek. Na tle
miniaturowych dekoracji, przedstawiających Krakowskie Przedmieście, figurki spacerowały, jeździły dorożkami, witały się
wzajemnie etc.
Julian Tuwim „Cicer cum Caule czyli groch z kapustą”

Po 1833 Kuparenko sprzedaje „Hecę”, która
przestaje być atrakcją stolicy i w 1852 zrujnowany
budynek zostanie rozebrany. W latach 1913-1914
w tym miejscu powstanie zaprojektowany przez
Franciszka Lilpopa i Karola Jankowskiego Dom
Towarowy „Braci Jabłkowskich”. Ale wraz ze zniknięciem pierwszego stołecznego cyrku nie mija
sympatia warszawian dla cyrkowych rozrywek.
Pani Amelia, jedna z bohaterek powieści Jadwigi
Wittówny Nad siły (1890), musiała patrzeć w milczeniu, jak jej starszy syn, Adaś, postępuje niechybną
drogą zguby. Dla Adasia i jego ojca, pana Wyszkowskiego, ideałem były długie w knajpie gawędy, do-

skonałe wina, wykwintne śniadania, dla rozrywki Na pierwszym piętrze mieściła się orkiestra, a na
szli do cyrku, oglądali stajnie, do dni wyścigowych przeciw niej loża ówczesnego dyrektora cyrku Ciwzdychali z utęsknieniem. Bawił właśnie w Warsza- nisellego. Siadywała w niej żona dyrektora, piękna
wie cyrk dobry, o wielkiej ilości koni i z licznym zastę- blondynka, występująca na arenie jako amazonka
pem artystów. Pan Wyszkowski nie tylko bywał tam haute école, oraz jej dwie córki, śliczne dziewczynki,
z synem co wieczór, ale i na południowych próbach sztywne jak lalki, uczesane modą ówczesną w długie,
także. Wszędzie ich było pełno, kręcili się swobod- angielskie loki. Program rozpoczynały zwykle numery
nie po stajniach i zakątkach, znali wszystkich i ze mniej atrakcyjne, nawet już wtedy „oklepane”, a więc
wszystkimi żyli w przyjaźni, od dyrektora do posłu- woltyżerki w trykotach, baletowych spódniczkach
gaczy. I dzień tej zguby, którą przeczuwała pani Wy- i wyszywanych cekinami gorsecikach. Objeżdżały
szkowska, przyszedł prędzej, niż się spodziewać mo- dokoła arenę na na starym, spokojnym koniu, dźwigła. Jednocześnie z wagonami tresowanych zwierząt gającym na grzbiecie coś w rodzaju małej estradki
i ludzi znikł i Adaś z rodzicielskiego domu – Adaś pokrytej haftowaną kapą. Woltyżerki wykonywały
z cyrkiem udał się do Moskwy. Nic dziwnego
w zauroczeniu Adasia cyrkiem, bo obywatel
warszawski nowej daty uczęszcza do teatru
i na koncerta, ale największym jest lubownikiem sztuk gimnastycznych, akrobatycznych,
hecarskich, czarodziejskich itd. W ogóle co się
tyczy widowisk publicznych, zasadą jego jest,
iż lepiej śmiać się niż płakać, bo życie ludzkie mieści i tak trosk i smutków niemało, po
cóż więc jeszcze przysparzać je sztucznymi sposobami A w śmiechu niewybredny, zadowolni
go kompletnie lada farsa, byleby tam pobłaznowano trochę, o resztę mu nie idzie (Szkice
i obrazki, 1851).
Jadwiga Waydel-Dmochowska wspominała w Dawnej Warszawie: Posuwamy się wolno,
mijamy ulicę Kopernika, wówczas zwaną Aleksandrią. W głębi rozszerzającej się odtąd nieco
Ordynackiej rozpala się przed nami łuna. To
płoną różowym blaskiem ogromne kule zawieszonych nad wejściem lamp łukowych. Policjant
próbuje regulować ruch – na próżno. Zuchwałe
dwukonki, pełne oficerów i dam w kapeluszach
ze strusimi piórami i brylantowymi butonami
w uszach, torują sobie bez pardonu drogę wśród
Prócz tego jeszcze cztery przedstawienia
skromnych «sałat». Przy akompaniamencie brzęZA POZWOLENIEM ZWIERZCHNOŚCI
ku ostróg i pobrzękiwania szabel zajeżdżamy
Dziś we WTOREK 13 i ŚRODĘ 14 Maja 1841 roku,
przybyły do tutejszego Miasta MECHANIK JORDAKI KUPARENKO,
przed cyrk. Pod oszklonym daszkiem podjazdu
będzie miał zaszczyt pokazywać Szanownej Publiczności swój
rząd wyszamerowanych woźnych sprzedaje programy. [Wzdłuż areny] przysiadły loże parteroOPTYCZNY I KINETOZOGRAFICZNY
we, zajmowane zwykle przez stałych bywalców
cyrku – oficerów stacjonujących w Warszawie
pułków: ułanów, huzarów, dragonów. czerkie- 1. Zamek Kilen w Szwajcarii w nocnej porze. Księżyc w pełnym blasku oświeca czarowne położenie miejsca, posuwa swój bieg,
sów. Aż czerwono od generalsich lampasów niewielkie tęcze i obłoki zacmurzają Niebo, lecz księżyc znowu się rozjaśnia. – Wszystek ten obraz ożywiony różnymi obrazami.
Krym z kościołem ś. Franciszka i ś. Sebastiana na placu ś. Marka, w oddaleniu widać zajmującą rogatkę i drogę prowadzącą
i podszewek płąszczy. W lożach parterowych 2.doMiasto
Rzymskich fontan. – Na placu daje się widzieć mnóstwo przejeżdżających i przechodzących ludzi. 3. Dekoracja przedstawia miasto
siadują też zwykle tzw. kapłanki lekkiej muzy Moskwę z murowanym mostem przez rzekę Moskwa, na którym widać mnóstwo jadących i przechodzących. 4. Dekoracja wyobraża
i panie z półświatka. Dalej widownia wznosi wieś z młynem przy wielkim trakcie, z przyjemną wiejską okolicą, cały ten widok ożywiony jest przechodzącymi i przejeżdżającymi
się amfiteatralnie: rzędy krzeseł, rząd lóż pierw- po tym trakcie ludźmi. 5. PORANEK WIOSENNY – pomrok nocy niknie na ciemnym Niebie – Jutrzenka, poprzedniczka dnia pokazuje się
– rozwija – słońce wspaniale podejmuje się zza oddalonych gór i swymi błyszczącymi promieniami oświeca żywe położenia miejsca,
szego piętra, a w nich pełno dzieci. […] Wyżej oczywiście mnóstwem rozmaitych, będących w ruchu przedmiotów. 6. Diaporama reprezentuje skończenie uroczystego Korebowania
galeria, wreszcie niemal pod samym pułapem ICH Najaśniejszych CESARSKICH MOŚCI w Moskiewskim Uspieńskim Soborze. 7. Dekoracja przedstawia powrót z Uspieńskiego Soboru
ostatni pierścień miejsc stojących, tzw. paradyz. Koronowanych na Cesarstwo Rosyjskie Najaśniejszego CESARZA MIKOŁAJA PAWŁOWICZA i Najaśniejszej CESARZOWEJ ALEXANDRY
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TEORODÓWNY.
P. Kuparenko dołoży wszelkiego starania, żeby uczynić swe przedstawienie przyjemnym i zajmującym dla Szanownej Publiczności,
która zaszczycać raczy swoją bytnością – pochlebia sobie nadzieją, że zupełnie zadowoloną będzie tym widokiem.
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różne ewolucje, skakały przez koła obciągnięte bibułką. Wszystko odbywało się dość ospale, niczym
film w zwolnionym tempie. Wyjątek stanowiła jakaś
Mlle Fifi, która, jak zapowiadał program, wykonywała „ćwiczenia en grande vitesse na nie osiodłanym
koniu”. Potem następowała zwykle „tresura z wolnej
ręki” – popisywał się nią osobiście dyrektor cyrku,
Ciniselli, bardzo przystojny pan we fraku i białych
rękawiczkach, z długim pejczem w ręku. Tresowane konie podnosiły nogi w takt muzyki, i, tańczyły
walca, stawały dęba, zachęcane trzaskaniem bata
i charakterystycznym klaśnięciem języka. Z kolei
ukazywali się żonglerzy, ekwilibryści, różne tria muzyczne, przeplatane występami clownów – klasycznych clownów o twarzach umęczonych, z plamkami
rumieńców i przyprawionymi nosami, w perukach
i stożkowatych czapeczkach.
Cyrk i występujący w nim kuglarze był nieodłącznym elementem stołecznego pejzażu. Przyjezdni sztukmistrze, linoskoczkowie i akrobaci
prezentowali swoje umiejętności w otwartym
w 1768 roku Ogrodzie Krasińskich. Cyrk na Placu Zielonym, przy ulicy Nowej obok Marszałkowskiej, z drzewa zbudowany i suto oświetlony, mieści
1,700 osób, a od dwóch lat służy na przedstawienia
sztucznych jeźdzców co rok tu zjeżdżających i nader
licznie odwiedzanych (Przewodnik po Warszawie
Sobieszczańskiego, 1857).
– Czy państwo wiecie, jaka nas przyjemność czeka w Warszawie – spytał pan Krzycki tonem głośniejszym, tak, że go wszyscy słyszeli.
– No, no, cóż, cóż takiego? – spytało się kilka głosów.
– Renz! – rzekł uroczyście polityk.
– Ach! to będzie rozkosz.
– I jeszcze co? – rzekł Gwiazdka, zły że go wyprzedzono w nowinie.
– Cóż, cóż?
– Rappo! – zawołał równie uroczyście.
– Cóż to jest Rappo? – spytała panna Konstancja.
– Jest to teatr mimiczny – objaśniał cywilizator –
teatr pełen dowcipu i humoru.
– Ach! Będziemy przecie mieli rozrywkę – mówiono.
– Bo też już nudziliśmy się w tej Warszawie – rzekła Zuzia. […]
– Tego Renca konie „podobali” się samemu cesarzowi – mówiła pani radczyni, żona tak zwanego
radcy budowniczego.
– O! Tak, tak – mówił pan Krzycki. – To sławny jeździec. Możemy być wdzięzni naszej władzy,
że nam takie sprowadza znakomitości. Na przyszłą
wiosnę, słyszałem z pewnych ust, mają tu przybyć
sławni bracia Berg z balonem, towarzystwo Arabów
akrobatów, Blondin, słynny linochód, który przeszedł

przez Niagarę, i najsławniejszy ze wszystkiego Bilse,
dyrektor opery szląskiej, używający równej sławy co
Strauss w Wiedniu (Jan Kanty Turski Na warszawskim bruku, 1867).
Dla wyjaśnienia:
Ernest Renz z Berlina, jeździec i akrobata, ze
swoim cyrkiem często gościł w Warszawie: przedstawienia w cyrku Renza trwają ciągle bez wszelkiej przerwy i jakkolwiek mało jest w nich zmian,
stają się coraz więcej ulubioną dla miasta naszego
rozrywką. Cyrk obszerny mogący kilka tysięcy gości
pomieścić, jest codzień po większej prawie części zapełniony, zdaje się zatem że p. Renz, by użyć zwykłej
w tej mierze terminologji, robi dobre interesa. […]
Żadne z towarzystw tego rodzaju, jakie widzieliśmy
w mieście naszym, tak miłego na nas nie zrobiło
wrażenia, jak towarzystwo p. Renza [wówczas słowo „towarzystwo” używano do określenia grupy
artystów – red.]. Co się tyczy szczególnych członków
obojej płci składających towarzystwo, są zapewne
bardzo zgrabni, mianowicie w ćwiczeniach gimnastycznych i łamanych, w których niepodobne dokazują rzeczy, ale w ogóle nie odznaczają się żadnymi
nowymi nieznanymi nam dotąd nadzwyczajnościami. […] Lecz to co stanowi odrębną cechę towarzystwa Renzowego i czego dotąd w żadnym znanym
nam nie widzieliśmy towarzystwie, to francuskie ensemble jakie się w nim przy każdym przedstawieniu
objawia i szczególne do niepodobnych prawie granic
doprowadzone tresowanie koni („Dziennik literacki” nr 101 z roku 1857).
Franciszek Rappo, atleta, występował w Teatrze Rappo, który znajdował się na rogu ulic Berga
i Włodzimierskiej (Traugutta i Czackiego), a przeznaczony był głównie na widowiska cyrkowe. Mąż
słynnej Angélique Chiarini z klanu linoskoczków,
akrobatów i tancerzy Chiarinich – piękna woltyżerka Angélique była obiektem westchnień warszawskich kawalerów: młodzież nadto gdy lud pogrążony był w niedoli i płakał, suszyła sobie głowy,
jakim sposobem możnaby było zdobyć serce prześlicznej Angeliki Chiarini Włoszki, należącej do trupy
konnych heców, pisał Józef hrabia Krasiński w Pamiętnikach (1790-1831) – wzdychali do jej pięknych
oczu Antoni i Franciszek bracia Ostrowscy, Michał
bursztówka Potocki, Białopiotrowicz Jerzy, ten się na
prawdę niby zakochał – i Roztworowski przylepka,
co mu na seryo powodzenia zazdrościł. Smalili też
cholewki i biedniejsi, jak Friebes i Rautenstrauc adjutanci – nawet starzy kawalerowie i żonaci, jak:
Giedroyc Józef pułkownik francuski, jenerał w 1831
r., Jan i Stanisław bracia Dębowscy, tudzież ogromnie bogaty Józef Kossowski. Nie dawała się przecież
podejść na sidła stawiane przezorna Angelika, acz-

kolwiek nań amatorowie sypali garściami klejnoty
i złoto – wyszła ona za siłacza Rappa, któremu narodziła kupę dzieci, pod starość zaś sprzedawała bilety
w kasie wielkiego teatru.
Jan Franciszek Blondin (prawdziwe nazwisko: Jan Franciszek Emil Gravelet), linochód,
(1824-1897). Wcześnie stracił rodziców, dostał się do
towarzystwa linoskoków i rychło odznaczył się śmiałością i zręcznością. Zyskał zwłaszcza rozgłos wielokrotnym przejściem na linie, rozciągniętej w wysokości 50 metrów ponad wodospadem Niagary. Po raz
pierwszy wykonał to w r. 1855, ostatnio w 1860 na
szczudłach. Jeszcze w 1896 w pałacu kryształowym
w Londynie sześć razy przeszedł po linie 200 metrów
długiej. Na rok przed śmierci zaślubił młodą 19-letnią kobietę, której pozostawił majątek wynoszący milion osiemset tysięcy franków. Pod głośne jego nazwisko podszywało się wielu podrzędnych gimnastyków
(Encyklopedia Orgelbranda T. 2)
W roku 1883 Warszawa dorobiła się stałego
budynku cyrkowego. Na zamówienie Wilhelminy
Ciniselli, urodzonej w Sankt Petersburgu, a pochodzącej z włoskiej rodziny cyrkowców, na posesji
hrabiego Krasińskiego przy ul. Ordynackiej powstał
jednopiętrowy cyrk na trzy tysiące widzów. Cyrk Cinisellego na Okólniku cieszył się w owych czasach jak
najlepszą sławą – wspominał pianista, publicysta
muzyczny i pedagog Roman Jasiński w Zmierzchu
starego świata. Co mi zawsze szczególnie imponowało, to panujący w nim „fason”. A więc mnóstwo lokai
w pięknych, kapiących od złota, kolorowych liberiach,
sam Ciniselli w świetnie skrojonym fraku i doskonała liczna orkiestra. Wszystko to stwarzało wrażenie
bogactwa, szyku i solidności, z którymi to atrybutami
w żadnym warszawskim cyrku już nigdy potem się
nie zetknąłem. Z owych wizyt w starym gmachu cyrkowym utkwił mi też w pamięci szereg ciemnych, zakopconyvh malowideł zdobiących ściany tuż na galeriami. Wyglądały one nad wyraz tajemniczo. Niewiele
tam było widać: jacyś jeźdzcy galopujący po preriach,
jakieś walki z Indianami, ale ich „niewyraźność była
wdziękiem, była sztuką całą” i właśnie może dlatego
malatury te przenosiły mnie w jakiś inny świat, wprowadzając w osobliwy, specyficzny nastrój.
Programy u Cinisellego były zawsze bogate i świetne skomponowane. Trudno opisać naszą radość, gdy
dawano wielkie pantonimy z życia amerykańskiego
Wild Westu. Te zwariowane pogonie, strzelaniny, staczane na arenie krwawe bitwy z Indianami – działaly
na nas oszałamiająco. Tam też ujrzałem po raz pierwszy ową tak sympatyczną parę sławnych w Warszawie
klownów: Bima i Boma. Potem pod tymi imionami
popisywali się inni, lecz jakże im daleko było do tej
do tej nieporównanej, pierwszej „oryginalnej” pary: Ra-

duńskiego i Staniewskiego (seniora). Szczególnie bawił
mnie zaciągający z rosyjska Raduński, chudy, blady,
ruchliwy stanowił doskonały kontrast z flegmatycznym, zażywnym, różowiutkim Staniewskim.
Potem oczywiście nieodzowna, pełna przeraźliwego huku, spowita w prochowe dymy Obrona Częstochowy (z Ładnowskim w roli Kordeckiego) i wreszcie
operetka: „Krysia leśniczanka” z Redo i Kawecką. Na
tym ostatnim przedstawieniu poczułem się w pewnym
momencie wyraźnie speszony. Sprawiły to kankanowe
ewolucje pani Wandy Manowskiej. Ta tak popularna
w Warszawie, niepomiernej tuszy, wąsata artystka –
kiedyś podobno przystojna, choć trudno było w to uwierzyć – grając jedną z dam dworu, zadzierała w tańcu
nogi tak wysoko, że siedząc u boku ojca w pierwszym
rzędzie, nie wiedziałem wprost, co ze sobą ze wstydu
zrobić. To stare babsko, wywijające bezwstydnie nogami, budziło we mnie grozę i przygnębienie.
W 1895 cyrk przejął go Alessandro Ciniselli,
wnuk Wilhelminy, w 1914 objął go Mroczkowski,
a wreszcie bracia Staniewscy. W cyrku, jak to w cyrku, odbywały się karkołomne akrobacje, kuglar- skie
sztuczki, błaznowanie klownów, ciekawe pokazy tresury zwierząt i największa emocja – walki zapaśnicze. Zmagali się na tamtych deskach Cyganiewicz,
Pytlasiński, Pinecki, słynący z podwójnego nelsona,
ulubieniec kobiet, świetnie zbudowany Sztekker
i wielu innych. Występy, wyniki i nagrody omawiano
i komentowano w pobliskiej cukierni (Wojciech Herbaczyński W dawnych cukierniach i kawiarniach
warszawskich).
Indianie w Warszawie
W cyrku Ciniselli, znajdującym się na Ordynackiej w Warszawie, od kilku dni magnesem przyciągającym publiczność żądną
nadzwyczajności, są czerwonoskórzy Indyanie z nad Missouri
w Stanach Zjednoczonych. Plemię ich według afisza ma się podobno nazywać Omaha-Sioux, wódz naczelny wędrujący dziś po Europie
ma imię Cho-den-ua-cee czyli Żółty dym, a zmalała liczba jego
poddanych ma nie przewyższać 1,200 głów płci obojej. Powtarzamy
to wszystko z zastrzeżeniami, nie mając pewnych danych dla odróżnienia prawdy od humbugu przedsiębiorstwa.
„Gazeta Warszawska” maj 1884

To właśnie tutaj, na Ordynackiej, odbywa scena z Nikodemem Dyzmą w roli głównej.
Cyrk był pełny. W ogólnym gwarze zmieszanych
głosów ostro odcinały się okrzyki krążących wśród publiczności chłopców.
– Czekolada, lemoniada, wafle!
Gdy Nikodem wchodził z pannami Czarskimi,
orkiestra zagrała właśnie marsza i na arenę gęsiego
wkroczyli atleci.
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W cyrku Staniewskich występował również jednej z największych siłaczy ówczesnych czasów – Zygmunt Breitbart
Tragedia króla żelaza – trzy miesiące leżał Breitbart w szpitalu. Nieszczęście czekało nań w Radomiu. Dnia 26 lipca, kiedy cyrk był nabity po brzegi, przystąpił Breitbart do wykonania ostatniego
punktu swego programu. Miał pięścią wbić gwóźdź w deskę. Jednakże w chwili uderzenia gwóźdź wyskoczył i całą siłą uderzył Breitbarta w prawe kolano. Wezwano naychmiast lekarzy, jednakże ci
niewiele pomogli. Mimo to Breitbart produkował się jeszcze trzy dni, lecz czwartego dnia siły go opuściły i stracił przytomność. Chorego przywieziono do Berlina, gdzie go lekarze 10 razy operowali.
Ala zakażenie poszło tak daleko, iż śmierć zrobiła swoje („Kurier Lwowski” 15 października 1925)

Było ich coś dziesięciu. Mężczyźni ogromnego wzrostu, o potwornie rozrosłych mięśniach, z byczymi karkami, w skąpych trykotach, odsłaniających fałdy skóry porośniętej kępkami włosia.
Szli rytmicznym krokiem, zataczając krąg wokół
areny. […]
Rozpoczęła się prezentacja.
Atleci stali w szeregu, zaś sędzia przy stoliku jury
wymieniał ich nazwiska.
Przy każdym podawał jakiś tytuł: mistrz Anglii,
mistrz Brazylii, mistrz Europy itd.
Przy dwóch nazwiskach galerie rozbrzmiały oklaskami. Tak witano mistrza Polski, Wielagę, i olbrzymiego Włocha, Tracco.
Następnie arena opustoszała. Pozostali tylko dwaj
przeciwnicy: opasły Niemiec o małpio długich rękach
i smukły Mulat Mik, wyglądający przy swym przeciwniku jak antylopa, która za chwilę zostanie stratowana przez nosorożca.
Rozległ się gwizdek i przeciwnicy zwarli się.
– Już go wziął! – zawołał Dyzma, widząc, jak pod
samym ciężarem Niemca Mulat zwalił się na dywan.
– Nie, bracie – uśmiechnął się Wareda – trzeba
dobrze namęczyć się, zanim tego piskorza przyciśnie
się na obie łopatki.

Istotnie Mulat jednym zręcznym ruchem wyśliznął
się z łap przeciwnika, a gdy ten chłopiec bez wysiłku
podniósł go w górę, by ponownie rzucić o dywan, Mik
niespodziewanie odbił się jedną nogą od ziemi, co –
mogło się wydawać – ułatwiło tylko manewr Niemcowi, lecz dało wynik wręcz niezwykły. Mianowicie
smagłe[394] ciało Mulata śmignęło łukiem nad głową przeciwnika, a że ten trzymał go pod ramionami,
stracił równowagę, padając na wznak. W tejże chwili Mulat płaskim skokiem znalazł się na jego piersi.
Sędzia z gwizdkiem w ustach podbiegł w sam
czas, by uchwycić moment, gdy obie łopatki Niemca
dotykały dywanu. A trwało to dosłownie moment,
gdyż pokonany z dzikim rykiem zerwał się, zrzucając
swego pogromcę z taką łatwością, z jaką koń wyrzuca z siodła niewprawnego jeźdźca.
Jednakże walka była skończona i przewodniczący jury ogłosił zwycięstwo Mulata, który z uśmiechem
kłaniał się wpół, dziękując za gromkie brawa.
Natomiast pokonany, klnąc, schodził z areny, żegnany gwizdami galerii. […]
Tymczasem na arenie ukazała się druga grupa.
Dyzma z roznamiętnieniem wpatrywał się
w walczących. W momentach niebezpiecznych tak
z emocji zaciskał dłonie, że te aż trzeszczały w sta-

Siłacz Zygmunt Breitbart podczas występu w cyrku 1925

wach. Przez zaciśnięte zęby wyrywały się mu raz
po raz słowa zachęty:
– Mocniej, wal go…
Spocone cielska przewalały się po arenie, wśród
stękania i charkotu przyduszonych gardzieli.
Z galerii raz po raz zrywały się okrzyki, gwizdania i brawa.
Pary atletów zmieniały się już kilkakrotnie.
Wreszcie przyszła kolej na walkę, która stanowiła
główną sensację wieczoru.
Naprzeciw siebie stanęli dwaj najsilniejsi przeciwnicy.
Mistrz Polski, Wielaga, o potwornie szerokich
ramionach i herkulesowych barach, z krótkim zdeformowanym nosem i wygoloną głową, robił wrażenie goryla. Naprzeciw wyższy i szczuplejszy Tracco
o lśniącej skórze, pod którą grały wielkie supły mięśni, stał na rozstawionych nogach, przypominających
dwa sękate pnie dębu.
Wśród zupełnej ciszy rozległ się gwizdek.
Przeciwnicy, nie śpiesząc się i mierząc się spojrzeniem, szli ku sobie. Obaj oceniali poważnie czekającą ich walkę, lecz od pierwszego chwytu stało się
jasne, że każdy z nich obrał taktykę. Polak chciał
nadać walce błyskawiczne tempo. Włoch natomiast

postanowił przeciągać zapasy jak najdłużej, licząc
na zmęczenie przeciwnika.
Toteż prawie nie opierał się i po kilku chwytach
dał się wciągnąć w piruet i położył się brzuchem na
dywanie.
Wielaga stanął na nim i usiłował przewrócić go
na wznak. Trwało to kilka minut. Widząc, że nic nie
wskóra, z pasją zaczął nacierać mu kark.
– Co on robi? – zapytała panna Marietta.
Wareda pochylił się ku niej i, nie odwracając
oczu od areny, objaśnił:
– To się nazywa masaż. Uważa pani, bić nie wolno, ale taki masaż jest dopuszczalny. Tym sposobem
rozgniata się mięśnie karku i znacznie się je osłabia.
– No i skóra od tego boli.
Widocznie i Włoch doszedł do tego przekonania,
gdyż poderwał się nagle i, wymknąwszy się z rąk
przeciwnika, chwycił go w pasie z tyłu.
Miał jednak zbyt krótkie ręce, jak na objętość Wielagi. Ten bowiem jednym wdechem natężył brzuch
i splecione dłonie Tracca rozsunęły się natychmiast.
Galeria przyjęła ten efekt rzęsistymi oklaskami.
W ogóle od początku nie ulegało wątpliwości, że
wszystkie sympatie widowni są po stronie zapaśnika
polskiego.
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Międzynarodowy turniej zapaśniczy w Warszawie 1931

Tymczasem walka nie dawała rezultatów, co doprowadziło Wielagę do nieukrywanej wściekłości.
Podniecały ją okrzyki z galerii:
– Wielaga, nie daj się!
– Wal Italiańca!
– Brawo, Wielaga!
Oczy atlety nabiegły krwią, z piersi wydobywało
się głuche rzężenie.
Walka stawała się coraz gwałtowniejsza. Zwarte
ze sobą ciała pokryły się kroplami potu.
Wielaga z wściekłością atakował przeciwnika,
ten bronił się zawzięcie, lecz zawsze w dobrym stylu
i zgodnie z regulaminem, podczas gdy Wielaga nie
hamował już brutalnej żądzy pokonania Włocha,
a nawet sędzia kilkakrotnie musiał interweniować,
gdyż używał niedozwolonych chwytów.
Nagle udało mu się ująć Tracca w straszliwy
chwyt, zwany podwójnym nelsonem. Ogromne jego
ręce przesunęły się z tyłu pod ramionami Włocha
i zwarły się na jego karku.
Cyrk zamarł w oczekiwaniu.
Zapaśnicy trwali w kamiennym bezruchu, w bezruchu tak pełnym wysiłku, że kłęby mięśni zdawały
się rozsadzać skórę.

Wielaga cisnął. Twarz Włocha stała się najpierw
purpurowa, później sina. Oczy wytrzeszczały się
męką nie do zniesienia, z otwartych ust po wysuniętym języku ściekała ślina.
– Ohyda! – powiedziała panna Marietta i zakryła oczy.
– On go zamorduje – przeraziła się jej siostra –
panie prezesie, to okropne…
– A niech i skręci mu kark! – odparł Dyzma.
– Wstyd, panie prezesie – denerwowała się Marietta.
– Przecie może się poddać – wzruszył ramionami
pułkownik.
Lecz Włoch nie myślał o poddaniu się. Znosił piekielny ból i było widoczne, że nie ustąpi.
Wielaga też doszedł do tego przekonania, a wiedząc, że wkrótce rozlegnie się gwizdek sędziego na
przerwę, postanowił za wszelką cenę skończyć.
Nagłym ruchem targnął przeciwnika w bok,
i nieznacznie podstawiwszy mu nogę, rzucił o ziemię
i przywalił sobą na obie łopatki.
Cyrk zatrząsł się w posadach. Ogromny ryk, burza oklasków i tupanie tysiąca nóg zmieszały się
w hałas, w którym zarówno gwizdek sędziego, jak

i dzwonek przewodniczącego stały się nieme.
– Brawo, brawo, Wielaga! – ryczał Dyzma, aż mu
pot wystąpił na czoło.
Tymczasem zapaśnicy podnieśli się z dywanu.
Wielaga kłaniał się dokoła, natomiast Tracco
podszedł do stolika jury i coś mówił, pocierając siny
kark.
Wreszcie hałas ucichł. Wówczas sędzia wyszedł
na środek areny i oznajmił:
– Spotkanie zapaśnicze mistrza Polski, Wielagi, z mistrzem Włoch, Tracco, zostało nie rozstrzygnięte, gdyż
Wielaga położył przeciwnika dzięki podstawieniu nogi,
co jest chwytem niedozwolonym. Jury postanowiło…
Dalsze jego słowa zagłuszył ryk protestów.
– Nieprawda!
– Nie podstawił nogi!
– Sędzia kalosz!
– Wielaga zwyciężył!
– Precz z Italiańcami!
Wreszcie pozwolono dojść do głosu przewodniczącemu jury.
– Proszę państwa. Walka została nie rozstrzygnięta, gdyż Wielaga podstawił nogę. Widział to nie tylko
sędzia, lecz i ja.
– Nieprawda, nie podstawił! – krzyknął Dyzma.
– To pan mówi nieprawdę – oburzył się przewodniczący.
– Że co? – krzyczał Dyzma. Że co? Jak ja mówię,
że nie podstawił, ja prezes Państwowego Banku Zbożowego, to mnie więcej można wierzyć jak takiemu
bubkowi z gwizdkiem.
Cyrk zatrząsł się od oklasków.
– Brawo, brawo!
– Prawdę mówi!
Przewodniczący podniósł się z miejsca i zawołał:
– W zapasach wyrokuje jury, a nie publiczność.
Walka została nie rozstrzygnięta.
Nikodem stracił całkiem panowanie nad sobą
i ryknął na cały cyrk:
– A g…!
Efekt był kolosalny. Z galerii podniósł się istny huragan oklasków, śmiechu i okrzyków, wśród których
słowo użyte przez Dyzmę powtarzało się wciąż.
(Tadeusz Dołęga-Mostowicz Kariera Nikodema
Dyzmy)
Pozostawszy wdową z dziesięciorgiem dziećmi, starałam się prowadzić gospodarstwo traktjerni i wyszynku znanego powszechnie,
a w celu pomnożenia odbytu dałam kredyt w zaufaniu, iż na tym
nie stracę, wszelako zawiedziona w nadziei, prawie podupadłam
tak dalece, iż domy na zaspokojenie moich wierzycieli sprzedać
musiałam; gdy zaś moi debiterowie, nie chcą mię w akuratności
naśladować i tak dalece, że jedni znajdują się tu, a przecież nie
łaskawi, inni na konsystencjach w różnych miejscach zostają,

a wierzytelności takiego gatunku przeszło 12,000 mam do pretendowania. Kogo to dotyczyć może, raczy mi darować niniejsze moje
oświadczenie, iż jeżeli każdy z czujących się bydź mi dłużnym
w miesiącach trzech długu nie zaspokoi, każdego nieuiszczającego się, imiennie do Gazet publicznych obydwuch trzykrotnie
podać przymuszoną zostanę. J. F. Goeblowa
„Gazeta Warszawska” maj 1819

Na początku 1896 zwarszawiacy mogli zobaczyć kinetoskop (przyrząd optyczny Tomasza Alvy
Edisona, z którego przez połączenie z latarnią czarnoksięską powstał kinematograf – Encyklopedia Olgebranda z 1904). Uważa się, że pierwszy pokaz
filmowy miał miejsce przy ulicy Niecałej 1 oraz
w Panopticum braci Macha przy Krakowskim
Przedmieściu, natomiast w lipcu 1896 roku zatrzymał się w Warszawie „teatr żywych fotografii”.
Pokazy odbywały się w Resursie Obywatelskiej na
Krakowskim Przedmieściu 64.

347

W połowie lat dziewięćdziesiątych jarmarczne
panopticum braci Macha, na rogu ulicy Trębackiej
i Krakowskiego Przedmieścia, działające na zasadzie
muzeum osobliwości, przybrało charakter pseudonaukowy: zamiast kobiet z brodami, publiczność oglądała tam powiększenia mikroskopowe, a zamiast
„prawdziwych syren” – tablice z typami „urodzonych
zbrodniarzy” z atlasu Lombrosa (Stanisław Milewski
Ciemne sprawy dawnych warszawiaków).
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Pod znakiem silnych emocyj program w Cyrku Staniewskich
Warszawska publiczność jest zwolenniczką silnych emocyj
i lubi „dreszczyk”, zapewne też wypełniać będzie codzień szczelnie
gmach Cyrku. Jak go już zapełniła w dniu premiery nowego, a nadzwyczajnego Programu. Nie wdając się szczegółowo w ocenę poszczególnych jego elementów – musimy stwierdzić krótko: odkąd Warszawa
(sic!) nic podobnego nie widzieliśmy jeszcze! Moment wtoczenia
ciężkiej armaty na arenę już stwarza nastrój podniecenia, a potem
ten huk i strzał do drewnianej ściany, która pryska jak bańska mydlana i drugi strzał tym samym pociskiem w obnażoną pierś atlety,
który chwyta ciężką kulę w locie - to trzeba widzieć, żeby w to uwierzyć! Już dla tej jednej naprawdę wielkiej atrakcji warto pójść do
Cyrku, a cóż dopiero gdy powiemy, że atrakcyj równie mocnych jest
w nowym programie coś z dziesięć?! Cyrk Staniewskich w grudniu
będzie wyprzedany i to codziennie.
„Nowiny Codzienne” 1933 nr 352

Pamiętam w „panopticum” braci Macha na Krakowskim Przedmieściu na rogu ul. Trębackiej „człowieka-lwa”, nieszczęsnego gościa, którego całe oblicze
porośnięte było jasnymi długimi włosami, jak również dziewczynkę ośmio- czy dziewięcioletnią atletkę, która popisywała się dźwiganiem imponujących
ciężarów. Podobne „panopiticum” mieściło się przy
ul. Marszałkowskiej w pobliżu ul. Złotej. Ponieważ
ceny biletów były przystępne, instytucje te cieszyły się
ogromną frekwencją publiczności i dzieciarni. Otóż
w „panopticum” przy ul. Marszałkowskiej w r. 1898
przyprowadzony na przedstawienie, wśród zwykłych
numerów programu zobaczyłem pierwszy w Warszawie publiczny pokaz kinematografu. Rozwinięto
płócienny ekranik, przyciemniono światło na sali i,
wśród głośnych trzasków hałaśliwie funkcjonującej
latarni projekcyjnej poruszanej ręczną korbką, na
płótnie ukazał się zdjęty z natury dość zamazany obraz kowboja uwijającego się konno z lassem w ręku
w pogoni za skaczącym cielakiem (Zygmunt Kamiński, grafik, malarz, pedagog, profesor na Wydziale
Architektury Politechniki Warszawskiej, Dzieje życia w pogoni za sztuką, 1975).

Kąpiel w spirytusie (według recepty znachora)
P. Józef Sz. (Chmielna 8) wie o tym, i bardzo się tym smuci,
że jest pijakiem nałogowym. Chciałby się jak najszybciej pozbyć
tej wady, a że niedowierza lekarzom, udał się do znachora we wsi
Nieporęt, który mu poradził kąpiel w spirytusie. P. Józef udał się
do fabryki wódek Genellego i tam postanowił wykąpać si:ę w wódce, aby raz na zawsze oduczyć się pijaństwa. Skończyło się jednak tak, że zamiast kąpieli w spirytusie, pijanego, jak zwykle,
p. Józefa dostawiono pod pompę i oblano zimną wodą, wreszcie
zaś dla wysuszenia i ostatecznego wytrzeźwienia zabrano go do
komisariatu.
„ABC – pismo codzienne” listopad 1926

Dwudziesty wiek przyniósł nowe wyzwania.
„Belle-Vue” zniknęło z Chmielnej, w jego miejsce
nowi dzierżawcy, madame Leonia Regnault i Józef
Rydecki w 1904 roku, wycinając wszystkie drzewa w ogródku, postawili nowy przybytek sztuki
– „Jardin d’Hiver” (Ogród Zimowy). Jak na ironię,
bo żadnych roślin tam nie było, jedynie pomalowane
na seledynowo ściany – wspominał Józef Galewski.
Na ich tle we wnękach wymalowano okropne secesyjne damskie figury na siedem metrów wysokie i na
dwa szerokie. Sufit też wymalowano na zielono jak
i ściany. Nowy teatr zyskał konstrukcję metalową,
dwukondygnacyjne loggie i widownię na 1400
widzów. Tu w 1904 debiutowała Ida Kamińska.

Jardin d’Hiver
Teatr Polski pod dyrekcją Józefa Rydeckiego
dziś „Królestwo Kobiet”
Operetka w 3-ch aktach. Początek 8¼ wieczór.
Szczegóły w afiszach.
„Kuryer Narodowy” czerwiec 1905

Zbrodnia na Chmielnej
W1905 roku echo niezwykłej zbrodni elektryzowało mieszkańców Warszawy. 2 lipca 1904 roku
o dziesiątej rano pseudo student Aleksander Itinson
(żyd, który przeszedł na wyznanie prawosławne) zamordował w celu rabunku dwie staruszki. Ofiarami
zbrodniczego czynu padły wówczas: 72-letnia kapitalistka Dwojra Goldmanowa i 62-letnia służąca jej,
Antonina Kwiatkowska, od których morderca odnajmował pokój przy Chmielnej. Świadków zabójstwa nie było żadnych. Itinson był bardzo przystojnym
młodzieńcem, wieku lat 19, o prawidłowych rysach,
małych zakręconych buńczucznie wąsikach i dość
długich, kruczych włosach, rozczesanych od środka na
boki tak, że zasłaniały część policzka i uszu.
Po dokonaniu zbrodni około południa Itinson
zamknął mieszkanie i wyszedł na miasto; wieczorem powrócił do domu i począł alarmować stróża
i właściciela domu, wyrażając podziw z powodu zamknięcia mieszkania. Gdy wreszcie policja wyważyła
drzwi, po za którymi znaleziono skostniałe już trupy
dwóch uduszonych ręką zbrodniczą staruszek, rozpoczęła się serja wykrętów potwornego zbrodniarza.
Pierwszą jego myślą było skierowanie podejrzenia
w stronę dwóch jakichś nieznajomych osób, które,
według słów Itinsona, oglądały dnia tego lokal, zajmowany przez staruszki; w wydziale śledczym, w albumie z fotografiami przestępców, Itinson wskazał
nawet podobizny rzekomych nieznajomych morderców. Jednym słowem pragnął odwrócić sprawiedliwość od siebie. W tym celu też kupił sobie nowe ubranie, aby móc zrzucić stare, zbrukane krwią ofiar.
Ostatecznie jednak Itinson przyznał się do
zbrodni. Pierwotny motyw: chęć bezpłatnego wyjazdu na Sachalin, po czym tłumaczenie to odrzucił,
a zbrodnia miała być zemstą względem staruszek,
które rzekomo prześladowały go swoją miłością.
KRONIKA SĄDOWA
Sprawa Itinsona
VI wydział karny tutejszego sądu okręgowego przystąpił do
rozważenia sprawy Aleksandra Itinsona, obwinionego o zamordowanie Goldmanowej i Kwiatkowskiej przy ul. Chmielnej. Podsądny
ten atoli, znalazłszy się na ławie oskarżonych, zaczął wydawać
okrzyki, rzucać się, szarpać z żołnierzami, nawet zdjął ubranie
i wogóle zachowywał się tak niesfornie, że sąd, po dłuższej pauzie, postanowił, wobec tych udanych, czy też prawdziwych objawów
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obłąkania Itinsona, sądzenie sprawy odłożyć, a kwestję ponownego zbadania władz umysłowych podsądnego przedstawić izbie
sądowej. Przypominamy, że Itinson był już poddawany badaniu
lekarzy i obserwacji w szpitalu dla obłąkanych, uznano go jednak
za poczytalnego.
„Kurjer Warszawski” czerwiec 1905

Proces ciągnął się dwa lata, ze względu na
konieczność ustalenia, czy Itinson jest umysłowo
chory, ewentualnie czy działał w dniu popełnienia zabójstwa w stanie tzw. afektu patologicznego, czy też udaje tylko chorobę. Dokonano w tym
celu dwóch eskpertyz: w szpitalu Jana Bożego
na Bonifraterskiej 12 i w Tworkach. Obie dały
jeden i ten sam rezultat: Itinson jest zwyrodniałym degeneratem, określonej choroby umysłowej
nie posiada, a zachowanie jego podczas śledztwa
i w szpitalach jest owocem „ordynarnej” symulacji. U Itinsona nie dało się stwierdzić ani bezładu,
ani amnezji. Działał on ze współudziałem wolnej
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woli i ze świadomością. Zdaniem biegłych lekarzy oskarżony działał przytomnie i celowo – skoro
z woreczka Goldmanowej zabrał 38 rubli. Skądinąd
wiadomo, że Itinson w czwartym roku życia chorował na zapalenie opony mózgowej, że cierpi na lunatyzm i somnambulizm, że nigdzie nie mógł zagrzać
miejsca dłużej nad parę miesięcy, to podróżując po
Cesarstwie, to zajmując posadę na kolei Nadwiślańskiej, to wreszcie pobierając nauki w instytucie pomologicznym. Niewiadomo również po co zmienił religię
żydowską na prawosławną.
Sam Itinson twierdził, że nie wie dlaczego zabił Goldmanową i Kwiatkowską. Według dosłownego wyrażenia zabójcy, gdy powrócił rano do domu,
staruszki zrobiły tak obrzydliwe „mordy”, że wpadł
w pasję i zabił je. Ale żadnych pieniędzy Goldmanowej nie zabierał, miał zaś pieniądze od ojca. Wątpliwości budził fakt, że Itinson, zamierzając ograbienie
Goldmanowej, nie użył do tego żadnego narzędzia,
rzucił się zaś na nią z gołymi rękami (zdusił i skopał obcasami), oraz drugi fakt, że w woreczku Goldmanowej pozostały nietknięte listy zastawne, biżuteria i złota moneta. Fakty te posłużyły obrońcy
oskarżonego adw. Leonowi Kohnowi dowodzić,
że w czynach Itinsona nie ma cech „z góry powziętego planu w celu rabunku”, i że nie można udowodnić oskarżonemu rabunku, a jego tłumaczenie, że
pieniądze ma od ojca, w śledztwie nie uległo obaleniu. Skoro było tylko zabójstwo i to niczym nie
wywołane, bezprzyczynowe, zabójstwo takie należy
do kategorii czynów bezwiednych, będąc przejawem
zboczenia wolnej woli podsądnego. Kohn wnioskował, by oskarżonego leczyć, nie karać, gdyż degeneraci nie są zdrowymi ludźmi, a czyny ich zawsze
noszą na sobie piętno patologicznej psychiki. O zamierzonym z góry zabójstwie nie może być mowy, bo
cały przebieg wypadków temu przeczy – twierdził
adwokat. W konkluzji swego przemówienia adw.
Kohn prosił o uznanie Itinsona za niepoczytalnego lub ewentualnie o zastosowanie art. 1464 k.k.
czyli pobicie ze śmiertelnym wynikiem. W ostatnim słowie Itinson oświadczył iż jego celem nie
był rabunek i więcej nie ma do powiedzenia, bo
jego obrońca powiedział wszystko, co on czuje.
Itinsona skazano za rozmyślne, ale nie z góry zamierzone zabójstwo w celu rabunku, na 8 lat ciężkich robót.
Stolicę powoli opanowuje kino. Kino „Palace”
na Chmielnej należało do najokazalszych.
Jest to kinematograf w prawdziwie wielkomiejskim stylu – taki, jaki być winien w stolicy. Kosztem
kilku milionów marek na posesji byłego „Aquarium”
odnowiony został częściowo drogą przeróbki, częściowo nowej budowy piękny i gustowny gmach, który
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„Przegląd teatralny i kinomatograficzny” 1922

Henny Porten (1890-1960) – Henny Frieda Ulricke Porten, jedna z pierwszych wielkich gwiazd
niemego kina niemieckiego, zagrała w ponad 170 filmach, w 1914 uznana została w Niemczech
za najlepszą aktorkę, okrzyknięto ją „białą boginią” i „ideałem niemieckiej kobiety”. Jej pierwszy
mąż, Curt A. Stark, był również jej producentem filmowym, zginął w czasie I wojny światowej, jej
drugi życiowy partner, Wilhelm von Kaufmann, berliński Żyd, lekarz i również producent filmowy,
w czasach hitlerowskiej zawieruchy znalazł się wraz z nią, na czarnej liście. Ponieważ odmówiła
rozwodu z żydowskim mężem, popadła w niełaskę, skutecznie jednak chroniła męża, m.in zmuszając się do grania w hitlerowskich produkcjach filmowych (zagrała w 10 filmach). Po wojnie zmarła
w nędzy i całkowitym zapomnieniu.

przewyż
sza pod względem przestrzeni i po
wietrza
wszystko, co dotąd miała Warszawa w dziedzinie
lokalów teatru świetlnego. […] „Kino-Palace” pod każdym względem będzie na miejscu pierwszym wśród
kinematografów warszawskich.
„Kino-Palace” jest własnością „Warszawskiej Spółki
Akcyjnej Kinematograficznej”. Spółka ma za zadanie
stworzenie, oprócz kina, wiel
kiej wytwórni kinematograficznej – największej w Polsce. Wytwórnia ta,
stworzona z dużym nakładem kapitału, mieć będzie
na celu nie tylko uniezależnienie naszego rynku wewnętrznego w dziedzinie filmów od zagranicy, ale też
i eksport filmów polskich. Ogromne znaczenie tego
ostatniego łatwo zrozumieć: film polski, dający za gra
nicą prawdziwy obraz życia, zwyczajów i obyczajów
Polski, w obecnych czasach nieodzowności propagandy
politycznej polskiej na Zachodzie oddać może inte
resom państwowości polskiej nieocenione usługi.
Rękojmią powodzenia tego przed
siębiorstwa są
stojący na czele jego pp.: Danny Kaden, b. reżyser
i kie
rownik pierwszorzędnych wytwórni zagranicznych i Ludwik Goldflus, b. kierownik handlowy naj-

Kino „Apollo” (od 1938 „Victoria”) przy ul. Marszałkowskiej 106. Kino założył w 1913 roku krawiec Mojżesz Lejman.
Na zdjęciu: przed projekcją „Indyjskiego grobowca”, największego filmu świata w reżyserii Joe Maya, jak go reklamowano, 1926

większych firm zagranicznych. Obaj dyrektorowie po
siadają ogromny zasób wiedzy fachowej i praktyki.
Okoliczność ta jest też gwarancyą, że dobór filmów, wystawianych w „Kino-Palace”, będzie stał na
wysokim poziomie artystycznym i technicznym.
Do budowy „wytwórni” Spółka Warszawska
przystąpi niebawem, uru
chamiając narazie swój
„Kino-Palace”, w którym zastosowane są pod każdym względem najnowsze zdobycze techniki kinematograficznej. Jak już wskazaliśmy, gmach „Kino
-Palace” będzie jednym z pierwszych co do wielkości.
Widownia obliczona jest na 1400 osób. Niezwykle
wygodne fotele ustawiono koncentry
cznie, gdyż
nauka dowiodła, że w takiej pozycji widzowie
najmniej wytężając wzrok, otrzymują najbardziej
wyraziste wrażenia. Widownię wyłożono pięknymi
a miękimi dywanami.
Poczekalnie składają się z trzech salonów ogółem
większych niż widownia. Wykluczony jest wszelki
tłok i kolejki. W pierwszej poczekalni przy głównym
wejściu ulokowano dwie ozdobne z drzewa dębowego
kasy. Boczne poczekalnie też urządzono wytwornie,
ściany przybrano zdjęciami z wystawianych obrazów.

Obszerność sal i cały szereg zarządzeń stwarza
w „Kino-Palace” warunki idealne pod względem bezpieczeństwa. Dokonane próby dowiodły, że w ciągu
dwóch minut cała widownia może być opróżniona
przez publiczność. Cały szereg wyjść stałych i zapasowych, czerwone lampy wskazują drzwi wyjściowe,
„Minimaxy”, umiesz
czone po wszystkich ścianach,
czynią zupełnie niemożliwą jakąkolwiek katastrofę
pożarową. Dodać jeszcze trzeba, że pomieszczenie
dla operatora-mechanika jest zupełnie izolowane od
publiczności.
W czasie pokazów w sali przygrywać będzie orkiestra złożona z 21 artystów pod batutą znanego
kapelmistrza, p. Józefa Wenty. Druga orkiestra na
balkonie w poczekalni głównej skracać będzie chwile
oczekującym na seans.
Budowa gmachu dokonana została pod kierunkiem i według planów znanego architekta, p. Tadeusza Sobockiego. Dyrektorem ,,Kino-Palace” jest pan Fe
liks Żyszkowski, długoletni kierownik „Kina Polonia”.
Oto garść wiadomości o nowym kinie warszawskim, które niewątpliwie stanie się stałym rendez-vous całej stolicy Polski.

i porywa! Przejmuje i zachwyca! Filmowy skrót, zwarty i logiczny nadał wszystkim perypetiom fabuły żywy, wartki bieg. Wystawa
piękna, zdjęcia jasne i wyraziste (brawo Gniazdowski!), wnętrza
pełne smaku (brawo Krawioz i Galewski!). Smosarska w roli Stefci
jest bardziej urocza, niż kiedykolwiek. Przytym ta przekonywująca siła wyrazu, ta głębia bezdenna cudnie pięknych ocząt! Na
jej uduchowionej twarzyczce wyczytać można całą gamę uczuć,
Smosarska naprawdę przeżywa Stefcię. Jej wielki talent promieniuje z ekranu, upajając i oszałamiając. A Mierzejewski? Piękny,
silny, stanowczy, nieugięty, męski, szlachetny, a zarazem czuły,
tkliwy i kochający, kochający, kochający... Obok tej znakomitej
pary amantów – kwiat scen polskich i prawdziwe talenty ekranowe.
Słowem – film nad filmy…
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„Kurier Warszawski” 5 listopada 1926

Kino „Palace” było jednym z najelegantszych kin warszawskich, a w pewnym okresie (1925-1931) chyba najelegantszym [kino
zaczęło działać w 1920 – przyp. red.] . Miało olbrzymi hall, po którym
publiczność czekająca na rozpoczęcie seansu spacerowała. Nie
stała, nie czekając aż wpuszczą, ale właśnie spacerowała. Współwłaścicielem była albo bezpośrednio UFA, albo jakieś reprezentujące ją przedsiębiorstwo. W latach dwudziestych wyświetlano
w „Palace” prawie wyłącznie filmy niemieckie. Aż do początku lat
trzydziestych, kiedy wkrótce po dojściu Hitlera do władzy wybito tam szyby w witrynach z fotosami, bodajże podczas projekcji
„Drogi do raju”, która szła w wersji niemieckiej. Po tygodniu dyrekcja zastąpiła tę wersję – francuską, co było w pewnym sensie
idiotyczne, ponieważ w dalszym ciągu chodziło o ten sam film,
tyle że – po francusku. UFA, najpotężniejsza wytwórnia filmowa
Europy, całe miasto filmowe leżące w podberlińskiej dzielnicy
Babelsberg, robiła swoje muzyczne filmy początkowej ery dźwiękowej w dwóch, a nawet w trzech wersjach, gdyż dubbingu nie stosowano. Najpopularniejszą parą Niemiec, występującą w tych filmach, byli Lilian Harvey i Willy Fritsch. Harvey grała przeważnie
w trzech wersjach. Francuskim Fritschem był Henri Garat. Ciekawe,
że francuskie wersje nie były lżejsze od niemieckich, jakby się
mogło wydawać. Były dokładnie takie same. Zresztą bardzo dobre.
Reżyserowali je przeważnie Erich Pommer lub Wilhelm Thiele,
wielcu fachowcy tego gatunku. Filmy takie, jak „Kongres tańczy”,
„Włamywacz”, „Droga do raju”, „Z rozkazu księżniczki” (rolę
Harvey w wersji francuskiej grałą Käthe von Nagy, także w „Ronny”)
czy „Bomby na Monte Carlo” z Hansem Albersem (Jeanem Muratem)
cieszyły się w Europie olbrzymim powodzeniem. W kinie „Palace”
w końcu lat dwudziestych widziałem „Nibelungi”, „Indyjski grobowiec” z czołówką aktorów niemieckich tamtych czasów – Paulem
Richterem, Bernardem Goetzke, Conradem Viedtem, Rudolfem Klein
-Rogge. Tam też wyświetlano „Metropolis” i „Alraune” z Brigitte

Helm i ostatni film ery przedźwiękowej, „Kobieta na księżycu”
Fritza Langa z Gerde Maurus. Bardzo lubiłem kino „Palace”.

Pod koniec lat 30. [w 1935 – przyp. red.] kino „Palace” zmieniło nazwę na „Bałtyk”. Odbyło się to w dniu
obchodzonych w Polsce Dni Morza. Na premierę wybrano wówczas polski film fabularny »Rapsodia Bałtyku«. Nie bez kozery kino ochrzczono Bałtykiem,
stało ono w bezpośredniej opozycji do „Atlanticu”,
który znajdował się kilkanaście numerów dalej.

Edward Dziewoński „W życiu jak w teatrze”

„Palace” pasowało do pałacyku tonącego w zieleni drzew – opowiadał Teodor Niewiadomski
(„W kinach dawnej Warszawy”). Właśnie w nim
znajdował się jeden z najładniejszych przybytków
X muzy w Warszawie. Tu przeżyłem swoją wielką
przygodę. Na premierze polskiego filmu »Trędowata«
na przygotowanym zawczasu fotosie z Jadwigą Smosarską i Bolesławem Mierzwińskim, bohaterem sfilmowanej powieści Heleny Mniszkówny, otrzymałem
ich autografy.
Trędowatą ekranizowano cztery razy: w 1926,
1936, 1976 i 1999. Premiera pierwszego, niemego
filmu w reżyserii Edwarda Puchalskiego i Józefa
Węgrzyna z Jadwigą Smosarską w roli Stefci Rudeckiej odbyła się 4 listopada 1926 roku. Pamiętam tę premierę – mówiła córka Mniszkówny, a jej
wspomnienie spisała Barbara Wachowicz w artykule zamieszczonym w 1971 r. w piśmie „Ty i ja”:
-- Pojechałam z matką (do Warszawy). Zamieszkałyśmy w hotelu Royal na Chmielnej, skąd było kilka
kroków do kina Palace. Ale wyszłyśmy późno, matka
szła wolno, zdążyłyśmy, kiedy już przygasły światła.
W przerwie otoczyła nas rodzina z gratulacjami.
Matka uciszała ich błagalnym głosem. Za nic nie
chciała zdradzić swego incognito.
Premiera „TRĘDOWATEJ” w kinie PALaCE
Ujrzeliśmy wczoraj wreszcie „Trędowatą” na ekranie. Tak samo, jak
powieść, również i jej przeróbka filmowa chwyta za serce. Wzrusza

Kino „Bałtyk” na Chmielnej 9

Budynek „Bałtyku” w 1939 został nadszarpnięty wojenną zawieruchą, podczas okupacji został
rozebrany i zniknął z powierzchni Warszawy.
„Świątynia cudów” często bywała „świątynią
zapachów” i stała w rażącej opozycji do ekranowej zjawiskowości. Ledwie przestępuje się próg sali,
pisano w 1931 roku w tygodniku „Kino”, uderza widza ten niewidzialny wróg, atakując przede
wszystkim nieszczęsny zmysł powonienia. Woń potu,
wyziewy niedomytych ciał (wiadomo, za czystością nie przepadamy) „zapachy” (!) tanich perfum
i kosmetyków, oraz – zwykły oddech setki osób –
składają się na ten wonny cocktail. Po dziesięciu
minutach zdaje się człowiekowi, że nos zdołał się
„zaakomodować”. Cóż z tego, kiedy płuca nie chcą.
Nie chcą w żaden sposób. Człowiek czuje się, jak
w zatopionej łodzi podwodnej (przecież znamy to
z filmu „Łódź podwodna 44”); coraz mniej tlenu, coraz trudniej oddychać. Nic nie pomaga widok regat
na Wiśle, ani plaży w Palm Beach, ani alpejskich
szczytów. Chociaż tam, na ekranie, mamy do wyboru powietrze górskie, morskie czy leśne – najlżejszy powiew nie przedostaje się na salę. Dusimy się.
Nie doczekawszy więc końca seansu, wybiegamy na
ulicę zaczerpnąć tchu, zaś jedynym trwałym wrażeniem, wyniesionym z kina, jest ból głowy.
Czytelnik „Kuriera filmowego” był w kinie
„Światowid” (Marszałkowska 111) na filmie
z Buster Keatonem. Sala natłoczona – skarżył się
– gorąco i duszno, wprost nie ma czym oddychać.
Myślę sobie: trudno, zaczekamy do przerwy, aż puszczą w ruch wentylatory. Nadzieje jednak były płonne. Przerwa wogóle trwała pięć minut, wietrzono
salę niedostatecznie długo, a przytym jednocześnie
wyświetlano film. Szum wentylatorów przeszkadzał
widzom i denerwował. Taka drobna sprawa – humor mi zepsuła. Możeby więc dyrektorzy kin wzięli
pod uwagę życzenia widowni? Przecież spełnić je
jest łatwo: trzeba tylko dobrych chęci. A sprawa jest
specjalnie aktualna, zwłaszcza wobec zbliżających
się upałów… A więc: precz z dusznością w kinie!
Smród i zaduch to nie jedyne przykrości, które mogły dotknąć widza. Kino tworzyło intymną
atmosferę, którą wykorzystywano do zawierania
nowych znajomości. Bohaterka powieści Ireny Krzywickiej Walka z miłością, Helena, spojrzała bokiem
na siedzącego koło niej mężczyznę. Odwróciła pośpiesznie głowę. Bała się ulicznych i kinowych znajomości.
[…] Każdy z zaczepiających ją mężczyzn (zaczepiali
ją często) był z pewnością handlarzem żywym towarem, alfonsem, bandytą, albo w najlepszym wypadku
zaowodowym uwodzicielem robiącym dzieci dziewczętom i zarażającym je chorobą weneryczną.
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KINA WARSZAWSKIE
Wobec coraz częstszych zapytywań różnych instytucji i osób zainteresowanych o ilość i adresy kin w Warszawie, podajemy poniżej ich spis z zaznaczeniem adresu, oraz uwzględnieniem ilości
miejsc oficjalnie zgłoszonych w Wydziale Kontroli Podatków od
Widowisk Magistratu m. st. Warszawy:
1. „Albatros”
Wolska 14
180
2. „Apollo”
Marszałkowska 106
610
3. „Bajka”
Żelazna 61
580
4. „Corso”
Wierzbowa 7
600
5. „Colosseum”
Nowy Świat 19
2360
6. „ Europa”
Wolska 32
551
7. „Eden” 		
250
8. „Eldorado”
Hoża 38
200
9. „Era”
Praga, Inżynierska 4
381
10. „Forum”
Nowo-Winiarska 14
400
11. „Filharmonja”
Jasna 1
705
12. „Ira”
Wolska 3
168
13. „Jutrzenka”
Krak. Przedmieście 4
150
14. „Kordjan”
Pługa 9
198
15. „Lux”
Żelazna 3
292
16. „Luna-Dowborczyk” Hoża 29
297
17. „Las”
Praga, Targowa 34
95
18. „Momus”
Senatorska 29
220
19 . „Mignon”
Marszałkowska 81
300
2O. „Naokoło świata” Chłodna 12
300
21. „Nirwana”
Mokotowska 66
400
22. „ Olimpja”
Marszałkowska 114
300
23. „Opieka”
Kredytowa 14
199
24. „Petit Trianon”
Sienkiewicza 8
200
25. „Pallace”
Chmielna 9
1224
26. „Pan”
Nowy Świat 40
850
27. „Stylowy”
Marszałkowska 112
900
28. „Sokół”
Marszałkowska 69
162
29. „Trianon”
Karmelicka 18
200
30. „Tombola”
Marszałkowska 34
244
31. „Wodewil”
Nowy Świat 43
1044
32. „Warszawka”
Żelazna 64
33. „Venus”
Dzielna 1
280
34. „Oaza”
Chłodna
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Kadr z filmu „Śpiewak jazzbandu”

Śpiewak jazzbandu czy Śpiewający błazen

Dwa różne filmy z tym samym aktorem, Al Jolsonem.
Pierwszy (The Jazz Singer) w reżyserii Alana Croslanda, którego premiera odbyła się 6 października 1927 roku uważa się
za pierwszy film dźwiękowy w historii kina, mimo rewolucyjnego charakteru nie odniósł komercyjnego sukcesu. Drugi
(The Singing Fool) w reżyserii Lloyda Bacona wszedł na ekrany
rok później i przyniósł krocie jego producentom. Już rok po
nowojorskiej premierze, 27 września 1929 warszawskie kino
„Splendid” pokazało „Śpiewającego błazna” i dwie wkładki
dźwiękowe, i właśnie ten film uważany jest za premierę filmu dźwiękowego w Polsce. Cała niemal Warszawa widziała
już „Śpiewającego błazna” w Splendidzie. Film dźwiękowy jest
niewątpliwie genialnym wynalazkiem i będzie posiadał długo
jeszcze ogromną siłę atrakcyjną.
Oba dzieła są w zasadzie filmem „śpiewnym”, w „Śpiewaku jazzbandu” dominują piosenki, pada tylko jedna kwestia
mówiona, zdesperowany ojciec głównego bohatera krzyczy
„Stop!”, w „Błaźnie” kwestii mówionych jest nieco więcej,
ale to głównie muzyka i piosenki decydowały o jego udźwiękowieniu.

„Przegląd teatralny i kinematograficzny” 1922

Wnętrze kina „Splendid” imitujące anturaż starożytnego Egiptu w Galerii Luksenburskiej
przy ul.Senatorskiej 29, kino mogło pomieścić 1900 osób. Kino mieściło się w niesitniejącej już Galerii
Luksenburskiej

Tłumy publiczności zmierzały do sali kina „Splendid”, gdzie wyświetlano pierwszy w Warszawie
film dźwiękowy „Śpiewający błazen” ze znanym i istotnie doskonałym śpiewakiem amerykańskim Al Jolsonem. Przedstawienie „Błazna” poprzedziło kilka poszczególnych obrazków, mających dać pełne pojęcie o tym, co jest film dźwiękowy. Film grany jest i śpiewany oczywiście
po angielsku. W scenach mówionych krótkie napisy polskie oddają w skrócie treść danej sceny
– osłabia to znakomicie wrażenie filmu. Ponieważ jednak z pewnością dużo wody upłynie w Wiśle, zanim doczekamy się dźwiękowego filmu polskiego, dobrze się stało, że mieliśmy okazję
oglądania i słuchania chociażby filmu angielskiego. Jest coś zaiste niesamowitego w tym filmie
dźwiękowym. Ten „wielki niemowa”, biały ekran, na który przywykliśmy patrzeć w skupionej,
a także błogosławionej ciszy, ni stąd ni zowąd gada teraz, śpiewa i ryczy…
„Echo” 1929

„Atlantic” zaczęto projektować jeszcze w czasach, gdy kino zdominowane było przez film niemy. W trakcie budowy okazało się, że przyszłość
kinematografii należy wiązać z dźwiękiem. Szybko więc zdecydowano się na drogą amerykańską
aparaturę dźwiękową „Western Electric” i pierwsze
w Polsce akustyczne stropy, by zwiększyć komfort
oglądania filmu dźwiękowego.
Za, czy przeciw filmom dźwiękowym?! –
krzyczały nagłówki ówczesnych gazet. Przez Polskę
przetoczyła się żarliwa dyskusja: Polska produkcja
przed dylematem – film niemy, czy dźwiękowy? Re-

dakcja „Kurjera Filmowego” w 1930 ogłosiła wielki plebiscyt, pierwsze pytanie brzmiało: Co najbardziej odpowiada twoim wymaganiom artystycznym:
film dźwiękowy, mówiący czy niemy?
Nie łudźmy się! – odpowiadał jeden z ankietowanych – film zupełnie niemy kończy się! Przyszłość
należy do filmu dźwiękowego. Inny stwierdzał dobitnie: Film niemy skończył się, film dźwiękowy bezwzględnie zapanuje!
Widziałem dotychczas zaledwie jeden tylko film
dźwiękowy: „Śpiewający błazen” z Al Jolsonem – zatrzegał się Jan Rozum z Torunia – jednakże wystarczyło to, abym się stał z miejsca entuzjastą dźwiękowców i oddał im pierwszeństwo przed filmami
niemymi. Filmy dźwiękowe dobre – jakie, miejmy nadzieję, wkrótce i w Polsce będą produkowane – mogą
nam dać pełnię wzruszeń, oraz wrażeń nietylko wzrokowych, ale i słuchowych. […] Film polski jest zawsze
treściowo i artystycznie lepszy, niż filmy amerykańskie – z przekonaniem dodawał – a więc pp. producenci i reżyserzy polskich filmów nie traćcie czasu
na przeglądanie krytyk sceptyków i Konserwatystów,
lecz pełną parą naprzód! Produkujcie polskie dodatki
dźwiękowe, a nawet pełnoprogramowe dźwiękowce
W chwili, gdy Ameryka produkuje wielojęzyczną paplaninę i będzie chciała nią nakarmić także i Polskę,
tym bardziej potrzebujemy polskich dźwiękowców. Tematów o czysto polskim charakterze nie brak u nas.
Trzeba je tylko umiejętnie wybrać i opracować. Na
koniec uderzył w pompatyczny ton: – I kto wie –
może w niedalekiej już przyszłości film – pozbywszy
się swojej niemoty – stanie na wyższym jeszcze poziomie artystycznym, nie tracąc nic z dotychczasowej
swojej wartości. A gdy przytym uda mu się usunąć
kwestję sporną języka międzynarodowego, przyniesie
wreszcie może całej ludzkości zbratanie!
Były też inne głosy: – Kazać filmowi mówić, jest
równie bezsensowne, jak kazać rzeźbie biegać lub tańczyć – pisał Henryk Gorbercki z Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. – Po Yankesach wszystkiego
zresztą można było się spodziewać. To też specjalnie
nie oburza mnie fakt, że Hollywood nagrywają filmy
mówione. Nasi antypodzi – to snoby, którzy wątpliwą
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oryginalnością oraz ekscentrycznością chcą nadrabiać braki Kultury. A czy Europa, która walczyła
tak zaciekle o poczesne miejsce X Muzy w królestwie
Sztuki, może pozwolić patwić się nad nią ludziom,
dla których „sztuka” jest tylko pretekstem do zrobienia pieniędzy?
Kino jest specjalnie sztuką niemą, mowa jest zaprzeczeniem kinowości, jest pasożytem ekranu… Film
mówiony będzie pozbawiony swej plastyki i „przestrzeni”, będzie takim samym absurdem, jak skacząca rzeźba. Natomiast dźwiękowość – nieco się asekurował nasz interlokutor z warszawskiej ASP – jest
dalszym etapem w ewolucji kina. Czy chciałbym widzieć polski dźwiękowiec? Trudno mi na to pytanie
dać odpowiedź stanowczą, ale gdyby nasi reżyserzy
mogli się zdobyć na bardziej pomysłowe rzeczy, niż
zagranica – konkluduje zachowawczo – wówczas
przyjąłbym je z aplauzem.
Iwan Mozżuchin, gwiazda rosyjskiego kina niemego, który przybył do Warszawy w 1930 roku,
z pogardą wypowiadał się o filmie dźwiękowym:
Sądzę, że nie jest czystą sztuką. Wzięli kino i pomieszali z teatrem i wyszło w wyniku ani kino, ani też teatr.
Gramofon, nawet najlepszy, zawsze będzie gramofonem. Ale nie martwcie się panowie – dodał z optymizmem – będziemy jeszcze oglądali filmy nieme.
W związku z poważnymi zmianami, jakie nastąpiły w kinematografii polskiej, w związku z inwazją filmu dźwiękowego, zwróciliśmy się do reżysera Danny Kadena, z prośbą o wypowiedzenie,
swoich uwag w tej doniosłej sprawie.
– Film niemy umarł – zaczyna swe wynurzenia nasz rozmówca.
– To jest fakt dokonany. Moim zdaniem przyszłość należy do filmu
dźwiękowego. Podkreślam: dźwiękowo-śpiewnego, a nie „mówiącego”. Sprowadzanie filmów „mówiących” w języku obcym, np. angielskim, uważam za nonsens. Publiczność siedzi na takim filmie,
jak na niemieckim kazaniu. To denerwuje. Ale wogóle mowa ludzka
na ekranie jest tylko surogatem teatru. Jestem stanowczym przeciwnikiem naśladowania sceny na ekranie. Film „gadający” jest
zaprzeczeniem podstawowych elementów sztuki ekranowej.
„Kurjer Filmowy” 1930

Danny Kaden (1884-1942), właśc. Daniel Kirschenfinkel, w 1907 roku wyjechał do Berlina
i tam jako aktor komediowy pod pseudonimem
Nunek Danuky zdobył ogromną międzynarodową popularność. Do Warszawy powrócił w 1919,
zaczął reżyserować nieme filmy, założył Warszawską Kinematograficzną Spółkę Akcyjną i zbudował kinoteatr „Palace” (Chmielna 9), był współzałożycielem Polskiego Związku Przemysłowców
Filmowych. Został zabity w niewyjaśnionych okolicznościach w Gettcie Warszawskim.
Czym kierowana była niechęć do filmu dźwiękowego? Odpowiedź na to pytanie jest prosta.

Po pierwsze: przy niemym filmie zaangażowanych było wiele osób, m.in. muzycy, którzy w jednej chwili tracili swoje miejsca pracy (w premierowych kinach, tzw. zeroekranowych, zatrudniano
na stałe nawet kilkunastoosobowe orkiestry).
Colosseum, Nowy Świat 19
Największy przebój kinematografii światowej
Wołga, Wołga…
Romantyczne dzieje STIEŃKI RAZINA
Realizacja genialnego W. Turzańskiego. Ilustracja muzyczna
wielkiej orkiestry symfonicznej pod batutą prof. A. BUKINA przy
udziale jedynych w Polsce organów kinematograficznych „WURLITZER” – cudu XX-lecia.
„Kurjer Poranny” 1929

Sami aktorzy kina niemego stanęli przed nie
lada dylematem – zmiany techniki aktorskiej.
Poza gwiazdorskim wyglądem trzeba było się popisać również świetną dykcją i pięknym głosem.
Z Polą Negri, symbolem niemego ekranu, początkowo wiązano wielkie nadzieje – z ciekawością
oczekujemy pierwszego dźwiękowca Poli, w którym
z ekranu zabrzmi głęboki mezzo-sopran naszej rodaczki. Mimo wielu prób, z powodu kiepskiego
akcentu i chrapliwego głosu, uważanego za prostacki i nie przystający gwieździe, nigdy nie odnalazła się na scenie dźwiękowej. Charlie Chaplin
również nigdy nie powtórzył swojego sukcesu
z niemej epoki, jego ról dźwiękowych właściwie
nikt nie pamięta. Film mówiący burzy całą technikę przez nas ustaloną – mówił Chaplin. – Artyści wiedzą, że objektyw nie notuje słów, tylko myśli.
Myśli i uczucia. Dzięki temu przyswoili sobie alfabet
ruchu, poezję gestu. W filmach swoich nie mówię nigdy. Nię sądzę, aby głos mój mógł cokolwiek dodać
do mego dzieła. Przeciwnie, rozwiałby złudzenie, ota
czające moją postać, małą symboliczną figurkę.
Al Jolson, pierwszy śpiewak kina dźwiękowego,
odpowiedział ikonie filmu niemego: Drogi Chaplinie, porzuć swoją zaszczytną i dumną samotnię, przyłącz się do nas! Czekamy z utęsknieniem na Twój
pierwszy film dźwiękowy. Jeśliś go dotąd nie stworzył,
to tylko przez urojoną obawę. I uświadom sobie, że
jeśli nie będziesz tworzył „talkiesów”, to nie stworzysz
już wogóle nic.

Inny wielki niemego ekranu, odtwórca twarMark Hambourg (1879-1960) był wybitnym
dych, sprawiedliwych i uroczych mężczyzn – John pianistą pochodzenia rosyjskiego osiadłym w AnGilbert (np. słynny hrabia Montechristo), wraz glii, autor felietonu nieco przesadził, przecież nikt
z nastaniem dźwięku stracił swoją ogromną popu- od aktorów nie wymagał wirtuozerskich umielarność. Chociaż, gdyby dialogi miały tak wyglą- jętności i zagrania na żywo „Sonaty księżycowej”,
dać, jak te z ironią „zaproponowane” przez tygodnik trzeba jednak przyznać, że kino dźwiękowe bar„Kino” (początkowo tygodnik był wielkim prze- dzo podniosło aktorską poprzeczkę.
ciwnikiem kina mówionego) do niemego obrazu
„Arabska miłość” z 1922 z udziałem Gilberta, to akNa ekranach kina niemego pojawiały się napisy polskie,
tor chyba byłby szczęśliwy, że nie musi ich mówić.
czasami przynosząc śmieszne rezultaty:
JOHN GILBERT: Kobieta? Nie można jej nigdy wieZ kinematografów
rzyć. Kokietuje dwudziestu mężczyzn, a oddaje się Próbki przekładów na język polski nap isów objaśniających w kitylko dziewiętnastu.
nematografach:
SZEIK ARABSKI: Mówisz tak, jak gdybyś zawsze „Z rzewności mąż przewrócił się w starc a”.
był tym nieszczęśliwym dwudziestym.
Rosyjskie: „sudno utonulo” [statek zatonął - red.] przetłumac zono na
„sąd utonął w Czarnem morzu”.
GILBERT: Coś powiedział, ośla szczęko?
„Notre Dame de Paris”–„Nasze damy w Paryżu”.
SZEIK: Licz się ze słowami podły giaurze.
GILBERT: Zamów sobie jeszcze jedną parę rogów, „Iz lubieznosti on sogłasiłsia” [z uprzejmości się zgodził – red.] –
„Z lub ieżności on się zgodził”.
wielożeńco! Przyda ci się na jutro.
„Miesiąc Ilustrowany” 1912
Nie łatwo dziś być aktorem filmowym – konstatował dziennikarz „Kurjera Filmowego”. Mark
Hambourg, który będzie grał rolę Beethovena
w filmie dźwiękowym, ma specjalne kwalifikacje na tę rolę, przede wszystkim dlatego, że
jest bardzo podobny do Beethovena, po drugie,
że jest wielkim adoratorem sławnego muzyka
i jego dzieł. Dialogi tego filmu będą prowadzone przez Marka Hambourga w czterech językach angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Prócz tego będzie on dyrygował dwoma
symfoniami i zagra dwie sonaty „Księżycową”
i „Patetyczną”… Mój Boże! Dawniej, żeby dostać się do filmu „wystarczyło” mieć piękne stroje, umieć pływać, prowadzić auto z szybkością
120 km na godzinę, być lotnikiem, tańczyć,
skakać z trzeciego piętra, biedz za pociągiem
pospiesznym z szaloną szybkością itd.
A teraz? Teraz trzeba dorzucić do tego jeszcze parę drobnostek: talent dyrygenta orkiestry „Kino” 1930
i pianisty, znajomość sztuki dramatycznej
i czterech języków, i jeszcze miłość wielkich Poziom polskiego filmu był przez koneserów kina uważany za żenujący. Do głosu dochodziły przede wszystkim finanse, to nie twórcy
decydowali o kształcie i formie filmu. Jak wspominał Jerzy Toeplitz: próby realizacji filmów na wyższym poziomie, głosy twórców
ludzi i ich dzieł i… jeżeli to możliwe, wybitne walczących ze szmirą i łatwizną były wciąż zbyt słabe, wciąż zagłuszane przez „kiniarzy” i „producentów”. Jeżeli czerpano jakieś
podobieństwo do jednego z nich i do wszystkich wzorce z filmoteki obcej, to było to przeważnie podpatrywanie tanich chwytów, kóre miały przyciągnąć „publikę”. „Girlaski”, piękne
uda i wydatna pierś były kinematograficznym magnesem.
innych…
Podstawową treścią każdego filmu polskiego jest „romans”. (Polacy są narodem romantycznym, a filmowcy przypuszczają, że romanDokądże zdążamy, miły Boże?
tyzm i romans to jedno i to samo). Dzięki temu wszystkie sfilmowane powieści, bez względu na ich wartość i istotną treść, są do siebie
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łudząco podobne [...]. Film polski poznać bardzo łatwo: jeżeli nie ma w nim dożynków, meliny złodziejskiej, kacapów ani wojska, to jest
na pewno kanapa, po której tarza się dwoje ludzi odmiennej płci. Jest to niezawodny znak, że film jest pochodzenia polskiego. Gdzie
indziej kanapa jest zwykłym rekwizytem; w polskim filmie odgrywa rolę znamienną, jest zapowiedzią przełomu w życiu bohaterów
i zwiastunem ich marnego końca.

„Zły czar” z Johnem Gilbertem 1929

W krzywym zwierciadle

W krzywym zwierciadle

ON SOBIE WYRACHOWAŁ…
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Spotkałem dziś w Italii pana M.
Siedział sobie przy stoliku, popijał
pół czarne i przeglądał „Kurjer Filmowy”. Przez dwa dni bolały mnie
zęby i nie wychodziłem wcale na
miasto, wskutek czego spragniony
byłem nowych wieści z branży filmowej. Wiedziałem, że M. uchodzi za wszechwiedzącego pod
tym względem, przysiadłem się więc delikatnie do jego stolika.
– Jak się pan czuje, jak się pan ma? – zagadnął pan M. uprzejmie, stylem nie pozbawionym poetyckiego polotu i rytmicznego
wdzięku.
– Ach, panie, wczoraj nie miałem się wcale. Miałem zapalenie
okostnej. Dziś trochę lepiej. Co słychać?
– Co słychać? Słychać zgrzytanie zębów. Branża zdycha...
– Ojoj!
– No, nie jest tak źle. Branża zawsze wzdycha.
– Pan mówi, że zdycha.
– Mówiłem, wzdycha. Pan się przesłyszał… Ona wzdycha z powodu: ogólna plajta.
– Któż splajtował? Może Tajtufes?
– Ale skąd. Jemu się powodzi.
– To może Izydor Chiński?
– Chiński to kombinator. Kto jemu co zrobi?
– A więc Goldplatz?!
– Goldplatz się trzyma.
– Więc któż splajtował?!
– Wszyscy razem, naogół i mniej więcej. Nikt w szczególności…
Pan M. pociągnął łyk czarnej kawy.
– Tak, tak, panie L. Niedobre czasy…
– Cóż pan sądzi o tych dźwiękowcach, ja się wcale nie zainteresowuje „mit so ein schmelz”.
– Starzyzna!… To nie jest modne! Phi, dźwiękowiec, taki stary
gramofon, Teraz jest kolorowiec, teraz jest plastikon! Pan rozumie,
taki film, co to każdy wystaje z ekranu. Perspektywiczność!!!
– I pan sądzi, że to się utrzyma?
– Czy on się utrzyma? Jak ono przyjdzie do nas, to ja nie wiem,
czy pan się utrzyma, czy ja się utrzymam, czy Taitufes się utrzyma, ale kolorowiec i plastikon, to oni się utrzymają napewno.
Weź pan taki dźwiękowiec. Każdy zdycha przez niego, ale on się
utrzyma. To są takie „utrzymanki”, co drogo kosztują, amerykańskie „utrzymanki”, panie L. Czy pan myśli, że amerykanka nam
popuści? Jak ona chwyci, to nie wypuści!
– Jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści!
– Ja szanuję wszystkie przysłówka i słówka, ale ja wiem, że ona
nic wypuści!
– Słusznie. A poza tym co słychać? Jakieś szczegóły, plotki,
interesy…
Pan M. zamyślił się.
– Szczegóły? Wiem kilka szczegółów. Albelgans kupuje kino
w Radomiu, Złotowski żeni się z Pempeluchówną, do Salza przyjechali z Berlina zawrzeć tajną spółkę – dla kolorowej produkcji,
Krzumholz dopuści pojutrze weksel na 30 000 do protestu…
– Skąd pan to wszystko wie? Czy panu opowiadali?
– Kto mógł opowiadać? Tego nikt nie wie, w całej branży, za
wyjątkiem ja jeden, oraz zainteresowani.
– A więc to oni opowiadali panu!

Pan M. spojrzał na mnie z pogardą.
– Oni mnie pójdą opowiadać
o tajnych spółkach, o protestowanych wekslach! Rodzonej żonie oni
tego nie opowiedzą
– Więc skąd pan wie?
Pan M. wyjął cygaro i wsadził je rozstropnie w zęby.
– Mój kochany panie L. pan jest pytajnik we własnej osobie. Pan
wciąż się pyta? Skąd ja to wiem…?
Zapalił cygaro: – Albelgans jest nerwowy kupiec. On zawsze
lubi nowość On stracił na produkcji więcej jak 40 000 zł. Czy
Abelgans może spokojnie żyć po takiej przykrości? Taki Abelgans,
ja jego sobie wyobrażam, on chodzi po pokoju i myśli: Co ja
zrobię w tym wypadku? Jak pan myśli panie L., co on może
wymyślić? On nie będzie handlował filmem dźwiękowym, bo kto
wytrzyma konkurencję z takim „Paramount” albo z jakim innym?
On nie będzie budował atelier, bo on się na tem nie zna. On nie
będzie pożyczał na procent, bo dzisiaj niema komu pożyczać.
Żaden mądry człowiek nie iest dziś taki głup- żeby oddał pożyczone pieniądze. To, co on może zrobić, taki Abelgans, taki
nerwowy kupiec? On może kupić kino. To jest jeszcze interes,
którego on nie robił, a on wi, jak jego kiniarze nabijali w butelkę.
To on myśli, że na tem zrobi forsę. Ja już wiem, że pan się spyta,
dlaczego w Radomiu. Pan się na pewno tak spyta, bo pan nie
wi, że w Warszawie Abelgans nie kupi kina, bo on nie ma tyle
forsy, a na prowincji to jest kino do sprzedania w Częstochowie,
w Płocku, w Otwocku, w Tomaszowie i w Radomiu. W Częstochowie nie kupi, bo tam już kupuje jedna spółka, w Płocku nie
kupi, bo on nigdy nie był w Płocku, a w Otwocku to teraz marne
kasy, a w Tomaszowie Abelgans ma siostrzeńca, co on by go
musiał zrobić dyrektorem, a to jest taki bubek, żeby mu splajtował
cały interes. Więc co robi Abelgans? On kupuje w Radomiu.
– Pan to już wi napewno?
– Ja sobie to obrachowałem…
– A skąd pan wie, że do Salza przyjechali z Berlina?
– Ja wiem, że Salz jeździł do Berlina. A teraz ja widziałem w aucie jednego, co jest pośrednik od „Kabel-film” z Londynu. Ten
„Kabel-film” to ma zastępstwo w Berlinie, co myśli produkować
filmy kolorowe. Jak produkować w Berlinie, to od razu trzeba mieć
odbiorców. We Francji nie wezmą, bo tam robią swój kolorowiec,
w Pradze i we Wiedniu, to już interes załatwiony przed miesiącem, a w Warszawie oni jeszcze nie byli. Więc Salz myśli sobie:
Co ja mam ryzykować i produkować film dźwiękowy, kiedy już
idzie kolorowy. I co ja mam ryzykować sam, kiedy ja zaryzykuje
na spółkę. I on pojechał do Berlina. On jeden, nie kto inny. Bo
Tajtufesowi żona chora, a Goldplatz zajęty dźwiękowcem, a Złotowski zakochany – i wogóle Salz zawsze miał coś z Berlinem.
Czy pan rozumie, że teraz oni przyjechali do Salza ubić interes.
A taki interes to musi być po cichu, żeby kto nie zrobił tego samego… Dlatego ja sobie wyrachowałem…
– O, idzie Abelgans – zawołałem.
– Co słychać, panie Abelgans?
– Dobry wieczór. Kupiłem właśnie kino w Radomiu…
„Kurjer Filmowy” 1930

PAŁKĄ W ŁEB!

Błyskawiczny rozwój kinematografii to lawina, której nic nie
zdoła powstrzymać. Coraz nowewynalazki, ulepszenia, udoskonalenia, świadczą o potędze geniuszu
ludzkiego. Po filmie niemym przyszedł dźwiękowy, dziś już pracują
nad kolorowym i plastycznym.
Coraz więcej wynalazców rozmyśla nad tymi problemami. Nie
myślcie, że tylko zagranicą. U nas
także, a jakże… Pewien młody wynalazca polski stoi u progu odkryć
tak rewelacyjnych, że niepodobna
oprzeć się uczuciu podziwu.
Przyszedł on do mnie wczoraj i rzekł:
— Film dźwiękowy? He, he! To bzdura. Ja to już dawno wymyśliłem, ale ubiegli mnie inni. Ale teraz już się nie dam wyprzedzić.
– Zrobił pan wynalazek?
– Jeszcze jaki! Epokowy, stuprocentowy wynalazek!
– Kolorowy?
– Furda kolorowy! To dziecinka igraszka…
– Plastyczny?
– Idź pan spać z „plastycznym”! To nie jest zagadnienie, ja
to mam w małym palcu.
– No więc cóż takiego?
– Węchowy, panie! Rozumie pan? Węchowy! To już jest coś…
– Jak pan to sobie wyobraża?
– Tu nie ma nic do wyobrażania. To się czuje. To jest do
wąchania. Pachnie z ekranu!…
– Co pachnie?!
– Wszystko co pan chce! Kwiatek i kapusta kiszona, dym
armatni i nawozy sztuczne.
– Pfe!

Po drugie: nie było polskich filmów i na ekranie dominował język obcy. Jak pisał jeden z czytelników „Kurjera Filmowego” zagraniczny film
mówiony, w języku dla nas niezrozumiałym, jest zbyt
ciężki – bo go nie rozumiemy. Z tym problemem
borykały się też i inne kraje. Związek właścicieli
Teatrów Świetlnych w Budapeszcie zaprotestował
przeciw wyświetlaniu filmów w jakimkolwiek
obcym języku, w Czechosłowacji zaś wrogiem
kinowego ekranu stał się język niemiecki (miało
to podtekst polityczny), do Francji żaden „talkie”
w języku angielskim nie zostanie już wysłany – zapewniał Carlo Bavetta, dyrektor firmy „Fox” na
Francję.
Era filmu niemego jest skończona – wieścił w wywiadzie (1930) dla „Kina dla wszystkich” producent
Juliusz Zagrodzki. – Jakiś czas temu jeszcze mogłem
mieć pewne złudzenia. Zdawało mi się, że forsowne na

– Pan się krzywi, bo pan jeszcze nie poczuł… Jak pan poczuje…
– To się dopiero będę krzywił.
– Ale co za efekt panie. Dopiero
wtedy zrozumiemy, po co mamy
nosy! Ale to nie wszystko.
– Cóż jeszcze?
– Film dotykowy!
– ???
– Przysięgam panu, film dotykowy. Każdy widz odczuwa to, co
się dzieje na ekranie. Ktoś kogoś
pałką w głowę, pan czujesz uderzenie w głowę. Ktoś się sparzył
na filmie, pan czujesz oparzenie

– O rety!
– Niech pan się nic nie boi. To jedna chwilka. Nie pozostawia śladu. Cóż za wspaniałe wrażenie. Jest pan na wojnie,
widzi pan bitwę, słyszy pan krzyk i strzały, wącha pan zapach
dymu i krwi, czuje pan, jak panu przebili brzuch bagnetem.
I wychodzi pan z kina zdrów i uśmiechnięty.
– Panie, pan zwariował. Trupy będą wynosili z widowni,
ludzie dostaną pomieszania zmysłów ze strachu. Będą umierali na atak serca.
– Głupstwo! Przyzwyczają się. Tembardziej, że będą również czuli rozkoszne pocałunki kobiet…
— Milcz pan. Zamkną pana za obrażanie moralności publicznej.
Roześmiał się szyderczo.
— Pan jest sceptyk, historia uczy, że sceptycy nigdy niemieli racji.
Odszedłem zamyślony. Tak, on ma rację, że oni nie mieli
racji, ale ja też mam rację.
„Kurjer Filmowy” 1930

rzucanie nam dźwiękowców spotka się z powszechnym
odruchem protestu ze strony publiczności. Że wszyscy
jednomyślnie orzekną, iż nie stać nas na kosztowne
eksperymentowanie nowych dróg technicznych i artystycznych. Że publiczność zareaguje przeciw przymusowi słuchania „audycji” kinowych w obcych, niezrozumiałych językach. Zawiodłem się jednak i, nie chcąc
w to wchodzić, czy niemy film z punktu widzenia
artystycznego ma przewagę nad niedoskonałym jeszcze
dźwiękowcem, muszę stwierdzić, że stoimy, niestety, wobec faktu dokonanego. Dźwiękowce we wszystkich krajach zwyciężają na całej linii, a przyczyna tego, poza
wszelkiemi innymi względami, jest bardzo prosta – niemych filmów niema na rynku, a jeśli nam je ofiarują, to przeważnie w poślednim gatunku. Niepodobna
przemilczeć w tym miejscu, iż znakomicie poprowadzona przez obce biura propaganda na korzyść filmu
dźwiękowego, zdołała wyrobić w szerokich masach
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przekonanie, iż era filmu niemego jest skończona, że
dźwiękowiec stanowi olbrzymią zdobycz, że bliscy
wreszcie jesteśmy najwyższego stopnia doskonałości.
[…] Dodam ponadto z własnego doświadczenia, iż
ci nawet z producentów, którzy posiadają filmy nieme, zasługujące ze wszech miar na wyróżnienie muszą wyzbywać się swego towaru za śmiesznie niską
cenę, która w razie udźwiękowie
nia tego samego
obrazu zostaje natychmiast zmajoryzowana wielokrotnie. Oto na przykład niedawno demonstrowany
w Warszawie „Kult ciała”, za który zostałem wyróżniony w Nizzy złotym medalem, może być sprzedany
na Austrię za 400 dolarów, w razie jednak gdybym
przeprowadził udźwiękowienie tego filmu zapłaconoby mi 2400 dolarów.
Juliusz Zagrodzki trochę martwił się na zapas,
Polska jeszcze długo niemym kinem stała. W 1932
roku na 753 działające kina aż w 400 wyświetlano tylko nieme produkcje. Szczególnie prowincja,
której nie stać było na drogą dźwiękową aparaturę, Częstą praktyką było przerabianie „dźwiękowców” na wersje bez głosu, robiono też to w drugą
stronę.
Na premierze filmu dźwiękowego
publiczność zdemolowała kino
W jednym z kino-teatrów w Sidney (Australia) podczas wyświetlania filmu dźwiękowego „Pani X“ (wytwórnia Paramount),

I wreszcie po trzecie: sami kiniarze początkowo nie byli zainteresowani dźwiękową rewolucją.
Zaledwie kilka miesięcy min ęło od czasu wprowadzenia aparatów dźwiękowych w kinach stołecznych, a już dochodzą nas wiadomości o wielkim krachu na rynku. Okazuje się, że kina nie mogą
się wywiązać z zobowiązań w stosunku do amerykańskich firm. Istniejące zaledwie kilka tygodni dźwiękowe kino „Pan” ma podobno
znów wyświetlać kino nieme oraz dawać stare dobre rewje. Kina
cofają się w popłochu. Zamiast spodziewanych zysków – stanęły
w obliczu wielkiego krachu.
Co będzie dalej – trudno narazie przewidzieć. W każdym bądź
razie straszliwe skutki inwazji amerykańskiej dają się już odczuć.
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„Kurjer Filmowy” 1929

miał miejsce nienotowany dotąd skandal. Oto na salę wtargnęli
przeciwnicy filmu dźwiękowego i zdemolowali aparat projekcyjny
systemu Western Electric. Szkody, wynikłe z tego powodu, dochodzą do 240.000 złotych.
Kto wie, czy i u nas nie powtórzą się podobne wypadki? Mało
brakowało, aby na przedstawieniu „Śpiewaka z Brodwayu” w kinie
„Quo Vadis” (Wierzbowa 7) doszło do ostrych wystąpień publiczności. Ostrzegamy!
„Kurjer Filmowy” 1930

Faktycznie, koszty udźwiękowienia kin były
niewiarygodnie wysokie, kilkadziesiąt tysięcy
dolarów w trzydziestych latach XX w. było sumą
oszałamiającą, a rewolucja dźwiękowa była tak
świeża, że ryzyko przyćmiewało ewentualne zyski. Inwazja amerykańska zaś polegała na pozycji
firmy Western-Electric, która korzystając z monopolu, dyktowała w Europie astronomiczne ceny
swoich urządzeń i usług.
WESTERN ELECTRIC
ZALEWA RYNEK ŚWIATOWY
5 kin dźwiękowych powstaje dziennie w Europie. Dowodem tego,
jak szybko chcą Amerykanie narzucić Europie swój wynalazek i…
oczywista zrobić duże pieniądze, jest fakt, że w okresie od 7 do 14
września br. [1929 – przyp. red.] wprowadziło Western Electric swoje
aparaty dźwiękowe w 70 kinach. Wypadałoby z tego, że codziennie
5 kin z niemych zamienia się w dźwiękowe.
Łodzianie bronią się! Odbyło się tu walne zebrunie właścicieli kinoteatrów, na którym uchwalono nie sprowadzać aparatów dźwiękowych. Kina
łódzkie chcą w ten sposób obronić się przed inwazją
fimów dźwiękowych, która zdaniem większości wywołała niesłychane zamieszanie i chaos w przemyśle
pisano na początku stycznia 1930 roku. Trzeba się
będzie zdobyć na krok przykry ale stanowczy i ograniczyć przywóz „talkies”, czy to przez zwiększone cło,
czy przez kontyngent.
Kto winien?
Coraz więcej kin dźwiękowych. Co będzie dalej?
Kiedyśmy na łamach „Kurjera Filmowego” przed trzema miesiącami ostrzegali przed zbliżającym się niebezpieczeństwem
zalewu rynku filmami i aparatami firm zagranicznych – uważano to
za niepotrzebne wyolbrzymianie drobiazgu – za sztuczne wzniecanie popłochu. Sytuacja obecna dowodzi, że mieliśmy rację i że b.
niewiele potrzeba Amerykanom czasu, aby zawładnąć całkowicie
rynkiem polskim. Nie zdążyliśmy się obejrzeć, a już we wszystkich
większych miastach zainstalował „Western Electric” swoje aparaty.
We Lwowie jest obecnie jedno kino nieme, w Krakowie dwa,
a inne miasta pójdą ich śladami. W Warszawie już nie tylko pierw-

Kino „Helios” przy ul. Wolskiej 8, 1937
„Amerykańska awantura” to komedia muzyczna Ryszarda Ordyńskiego z 1936 z Eugeniuszem Bodo, Zofią Nakoneczną, Michałem Zniczem i Mieczysławą Ćwiklińską. Film niestety nie zachował się do naszych czasów.

Eugeniusz Bodo w filmie „Człowiek o błękitnej duszy” z 1929

Sympatyczny i popularny artysta rewji stołecznej oraz
bohater szeregu filmów polskich, Eugenjusz Bodo – ma
wśród wielu talentów – niesłychaną zdolność do robienia
„kawałów”. Onegdaj spotykamy go w „Leofilmie”, gdzie
gra do obrazu „Uroda życia” Bodo siedzi zamyślony.
– Nad czym pan tak rozmyśla?
– Opracowuję swoją nową rolę.
– Czy został pan zaangażowany?
– Wkrótce otrzymam engagement zagranicę, gdzie będę
„nakręcał” scenę do filmu dźwiękowego.
– Oh! Czy to trudna rola?
– Trudna i odpowiedzialna. Będę robił czkawkę.

szorzędne (tzw. zeroekrany [kina premierowe – przyp. red.] ) kina, ale
i drugorzędne kina przedmieścia instalują aparaty. Wszyscy poddali się. Ulegli przemożnej sile ekspansji amerykańskiej. Kto
jeszcze nie kupił aparatu dźwiękowego, zrobi to niedługo. Zmusza
go do tego konkurencja. Wydaje nam się, że najdalej za rok nie
będzie kin niemych.
„Kurjer Poranny” styczeń 1930

„Dźwiękowce” atakowały, kiniarze próbowali
się bronić przed rosnącymi wydatkami. Przykładowo: we Francji na walnym zebraniu właścicieli
kin (wrzesień 1929) zapadła bezwzględna uchwała,
wystąpienia przeciwko filmom dźwiękowym. Rezolucję tę motywują oni tym, że aparaty są zbyt drogie
i dostępne tylko dla wielkich kin paryskich. Ostatecznie związek teatrów świetlnych żąda, aby obniżono
i unormowano ceny aparatów tak, aby były one dla
wszystkich dostępne.

Na wciąż pojawiające się apele o patriotyczną twórczość na srebrnym ekranie, środowiska filmowe szybko zareagowały. Zaczęły
wyrastać jak grzyby po deszczu filmy propagandowo-edukacyjne, które w większości możnaby nazwać melodramatami patriotycznymi trącącymi kiczem. Były hermetyczne i niezrozumiałe dla widza spoza Polski – nikt poza Polakiem nie jest wstanie zrozumieć
romansu dwojga młodych, wyrastającego na glebie poświęceń patriotycznych. Dawid Lebenbaum, przedwojenny producent filmowy,
mawiał, że należy się wystrzegać kręcenia filmów na „proszę wstać!” – to były filmy, w których puszczano hymn państwowy lub
„My pierwsza brygada”, na widowni zaś zawsze podrywał się jakiś jegomość i z okrzykiem „proszę wstać!” stawał na baczność.
Na zakończenie filmu „Młody las” rozlegają się dźwięki i słowa naszego hymnu narodowego, pisał w 1935 Adam Nasielski z Warszawy do tyg. „Kino”, gdy usłyszałem je, wstałem automatycznie. Wnet rozległ się za mną głos jakiegoś pana: „Nie zasłaniać!”. Drugi podobny incydent zanotowałem podczas wyświetlania w kinie „Casino” dodatku aktualności P.A.T. Nr. 4/1935. Podczas składania przez
weteranów Powstania Styczniowego wieńca na grobie nieznanego żołnierza jeden (dosłownie jeden!) pan spośród publiczności wstał.
Znów: syki i konsternacja. […] Uważam za swego rodzaju niepoważność nadużywanie hymnu narodowego do celów efektownych.
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Na marginesie premiery w kinie „Atlantic”

Najświeższa sensacja filmowa

Premiera filmu „Dziesięciu z Pawiaka” w kinie „Atlantic”, 19 września 1931
Widoczni m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki (piąty z prawej), marszałek Polski Józef Piłsudski, premier Aleksander Prystor (czwarty z lewej w dolnym rzędzie), dowódca Oddziału Zamkowego mjr
Edward Czuruk (pierwszy z lewej w dolnym rzędzie), reżyser Ryszard Ordyński (drugi z lewej w dolnym rzędzie), Wanda Piłsudska (na prawo od premiera Prystora), Jadwiga Piłsudska (na lewo od
marszałka Piłsudskiego), płk Jan Jur-Gorzechowski (na prawo od marszałka Piłsudskiego), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław Hełczyński (na lewo za prezydentem Mościckim), szef
Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski (czwarty z prawej), adiutant Prezydenta RP por. Władysław Krotkiewski (drugi z prawej)

Witold Conti (właśc.: Witold Konrad Kozikowski)
uroczy aktor o pięknym głosie, jak wspominała go Józefa Radzymińska w „Podróży do początku”, wszechstronnie utalentowany prawnik, śpiewak, muzyk,
sportowiec, aktor i globtroter. Studiował prawo na
Uniwersytecie Poznańskim, ukończył Koserwatorium
w Paryżu, wystąpił w 9 filmach, grywał w warszawskich teatrach rewiowych i kabaretach, wyśpiewał
kilka szlagierów (m.in. „Każdemu wolno kochać”),
przyjaźnił się Polą Negri, był w burzliwym związku
z Szymanowskim, po rozstaniu z kompozytorem
ożenił się w 1938 r. z Zofią Marguliesówną, w czasie
wojny znalazł się we Francji, w 1944, mając zaledwie
36 lat, zginął podczas nalotu Brytyjczyków na Niceę.

Reżyser Henryk Szaro z licznym sztabem asystentów opra
cowuje obecnie montaż swego najnowszego filmu produkcji „Kineton-Sfinks”, będącego drugim ogniwem cyklu fiImów na tle
walk niepodległościowych, rozpoczętego tak chlubnie filmem „Na
Sybir”. O jednolitości tego cyklu świadczy już choćby okoliczność,
że scenarzyści tego nowego filmu pt. „Rok 1914” są ci sami: Wacław Sieroszewski, Anatol Stern i Henryk Szaro. Kierownik produkcji dyr. M. Libkow postarał się dać filmowi obsadę pierwszorzędną.
Dość powiedzieć, że ujrzymy w najnowszej kreacji niezmiennie
dotąd królującą w polskiej kinematografii Jadwigę Smosar
ską,
partnerem jej zaś jest Witold Conti, najmłodszy amant filmu polskiego, a więc najbardziej predystynowany do roli młodego szaleńca, który porwał za broń i narażał się na największe niebezpieczeńslwa, aby tylko wywalczyć ukochanej Ojczyźnie wolność
i niepodległość. W tej burzy dziejowej zetknęły się żary dwóch
płomiennych serc, zapalały miłością, wzniecając znicz uczuć najwznioślejszych. Romans dwojga młodych, wyrastający na glebie
poświęceń patriotycznych, jest osią filmu, ozdobioną mnóstwem

perełek o pięknym blasku. Są nimi przede wszystkim imponuiące sceny batalistyczne z udziałem setek statystów oraz słynnej
„dzikiej dywizji”, tańce i chóry czerkieskie. Oczywiście, wszystkie
dialogi, piosenki, cały film wogóIe jest 100% dźwiękowy. […]
Padały ciekawe uwagi z ust fachowców, przyglądających się
temu dramatowi bohaterstwa, poświęcenia i miłości dwojga serc
na tle walk niepodległościowych z r. 1914. Wszystkich zainteresował przede wszystkim dramat miłosny, rozgrywający się w tragicznym trójkącie serc i namiętności. Dziewczę polskie ukrywa swego
rannego w walkach z Moskalami narzeczonego. Zdobywa się na
najwyższy wysiłek, sięgający najwznioślejszych poświęceń, aby
ukryć go przed okiem oficera kozackiego. I wzbudza… miłość u tego
nieprzyjaciela. Sprzeczne uczucia targają nim. Pragnie spełnić swój
obowiązek, a jednak miłość ku tej dziewczynie szarpie mu serce.
Ona zaś nie cofa się przed szaleńczą odwagą i zaparciem się siebie,
aby ocalić ukochanego, który także wszak cały swój los rzucił na
szalę, by stanąć w szeregach obrońców ojczyzny…
„Kino” 1932

Na planie filmu „Dziesięciu z Pawiaka”, okolice mostu Kierbedzia, 1931
Film zrealizowano na podstawie wspomnień Jana Jura-Gorzechowskiego, generała brygady Wojska Polskiego, który był współorganizatorem i dowódcą akcji uwolnienia 24 kwietnia 1906 roku dziesięciu więźniów politycznych skazanych wyrokiem doraźnego sądu wojskowego na karę śmierci z więzienia na Pawiaku. Film wyreżyserował Ryszard Ordyński, scenariusz napisał Ferdynand Goetel,
grają: Józef Węgrzyn (adwokat Jan Dobrochowski „Jur”), Karolina Lubieńska (rewolucjonistka Hania), Adam Brodzisz (Janusz Dunin), Zofia Batycka (Olga Michajłowna, kochanka generała Maksimowa),
Bogusław Samborski (generał żandarmerii Maksimow). Film udźwiękowiono w Berlinie. Niedawno pokazano nam znowu taki oleodruk wykonany sposobem kinematograficznym. Nazywa się ten obrazek
„Dziezsięciu z Pawiaka”. Kolorowa tandeta, fabrykowana dla mas. Wcale dobry i dramatyczny temat dzielnego czynu pepesowców, rozwałkowany w nudnym i ślamazarnym scenariuszu, czyni wrażenie
przygnębiające –„Wiadomości Literackie”.

W krzywym zwierciadle

FRANIO KOHN – OPTYMISTA
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Zewsząd słychać biadania i narzekania.
Wszyscy twierdzą, że produkcja polska upada.
Branża stęka ponuro, a od czasu do czasu melancholijnie popłakuje.
– O ja nieszczęśliwy! Biada mi! – jęczy
poniektóry przemysłowiec – co ja pocznę
wobec tej złej konjunktury. Chyba się pójdę
obwiesić.
Różni fachowcy łamią sobie głowy, jakby
to naprawić sytuację, jakby tu przyciągnąć
z powrotem publiczność, jakby tu produkować taniej, a lepiej.
Ale podczas, gdy wszyscy oglądają się na pomoc ze strony
rozumu, młody entuzjasta filmu z kawiarni „Italia”, nazwiskiem Franio Kohn, ocenia sytuację z innego punktu widzenia.
On jest optymistą. On wie, że film polski będzie się rozwijał,
on wierzy w sto filmów w ciągu jednego sezonu.
– Co tam kombinacje. Co tam kalkulacje – śmieje się Franio
Kohn – Interes będzie szedł…
– Na czym pan opiera to twierdzenie? – pytam skromnie.
Franio zrobił minę chytrą i mrugnął na mnie okiem.
– Co znaczy na czym? Co znaczy twierdzenie? Ja znam
duszę tłumu, ja znam psychologję momentu aktualnego.
Franio jest filozof. Jak on to powiedział, żebyście go widzieli! Jaki on zadowolony z tego „momentu” i z tego „aktualnego”.
– Kochany przyjacielu – rzecze on. – Czy wie pan, co to
jest nacisk opinii?
– Niezupełnie
– Nacisk opinii to wielka rzecz; dążenie uczuciowe masy,
to potęga. Niech wszystkie wytwórnie plajtną po kolei,
a w Polsce i tak będzie produkcja!
– Paradoks!
– Hi, hu! – zaśmiał się triumfująco. – Pan mnie nie zna. Ja
co tylko powiem, to paradoks. Ja jestem drugi Oskar Wilde, ja
jestem genialne dziecko epoki.
— Jak Pan tłumaczy swój paradoks?
— Co znaczy tłumaczy?! Masa chce film, masa chce produkcji, a więc produkcja będzie. Czy pan nie wie, pan, taki
fachowiec, że dzisiaj każdy chce grać do filmu!
Umilkł i spojrzał na mnie osłupiałymi oczyma, jakby w podziwie dla wypowiedzianej prawdy.

Ciekawostka
„Film Polski – miesięcznik kinematograficzny”
w 1923 roku opublikował artykuł:
Film mówiący, wynalazek polski Karola Marczaka
W tych dniach p. Karol Marc zak zgłosił w tutejszym Urzędzie
Patentowym M.P. i H. patent na przyrząd własnej konstrukcji, umoż
liwiający utrwalanie i odtwarzanie, jednocześnie z wyświetlaniem film ów, wszelkich dźwięków, towarzys zących danej akcji. […]
Przyrząd p. K. Marczaka umożliw ia utrwalone dźwięki odtworzyć
intensywnie i czysto, bez jakichk olwiek niepotrzebnych szmerów.
Mamy nadzieję, że odpowiednie koła fachowe i finansowe, zwa
żywszy wartość przyrządu, zmieniającego „niemy ekran” w mówiący, a tym samym korzyści, jak ie kinematocrafia dla swego rozw oju

– Każdy chce grać, czy pan rozumie
No, to gdzie on będzie grać, jak nie będzie produkcji. Kominiarz, aptekarz, piekarz
i młynarz. Kucharka i pensjonarka, kupiec
i głupiec. Artylerzysta, manicurzystka, fryzjerzy i komisjonerzy. Oni wszyscy chcą grać,
oni wszyscy muszą grać, koniecznie, w tę
chwileczkę i co prędzej! Jak oni muszą, to
oni będą! Nacisk opinii, dążenie uczuciowe
masy, pan mnie rozumie?!
– Hm… – mruknąłem z cicha frant.
– Ale to nie wszystko – zapienił się Franio Kohn. – Masa
nie tylko chce grać, ona chce tworzyć. Każdy pisze scenarjusz
filmowy! Czy pan jest w stanie pojmować tę ważną rzecz?
Jeżeli każdy pisze scenariusz filmowy, każdy, kogo pan znasz
i kogo pan nie znasz, to powiedz pan, ile będzie scenariuszów
filmowych?!
– Hm…!
– Tysiąc… dziesięć tysięcy… dwadzieścia tysięcy. A czy
pan rozumie, że każdy chodzi, lata, biega, galopuje, żeby mu
kręcili ten scenarjusz. Tyle tysięcy ludzi chodzi i biega, tyle ludzi się męczy, tyle ludzi musi grać, tyle ludzi musi kręcić swój
film – to jak pan myśli, czy może z tego wyniknąć taki kawał,
że nie będzie się robić żaden film?! Że nie będzie produkcji?
Jeśli pan tak myśli, to pan wie, ilu ludzi chce być myśleniem,
to pan w ogóle nic nie myśli, bo pan się nie nadaje do żadnego myślenia. A czy pan wie, ilu ludzi chce być reżyserami
filmowymi? Jak oni chcą, to oni będą. Bo ludzie nie mają czasu
na to, żeby tracić tyle czasu, oni muszą zarobić, oni muszą
mieć jakiś interes…
– Panie – jęknąłem, zalany lawiną tych piorunowych argumentów.
– Daj pan przyjść do słowa! – zirytował się. – A więc, jak
oni chcą pracować w filmie, to oni obrali ten zawód. Jak dziesięć tysięcy ludzi obrało sobie ten zawód, to on jest! A po co
on jest? Żeby produkować filmy! A jak się produkuje, to musi
być wyprodukowane! Jak jest wyprodukowane, to musi być
sprzedane Jak jest sprzedane…
– Dość! – wrzasnąłem – Pan jest geniusz! Idź pan i zakładaj wytwórnię filmową. I odszedłem pokrzepiony na duchu.
„Kurjer Filmowy” 1930

w Polsce mogłaby osiągnąć, zechcą się bliżej zainteresować tą
sprawą i przyczynić do prędszego ujawnienia filmu mówiącego
w Pols ce. Nie zapominajmy, że zachód się spieszy, że gorączkowo
pracuje nad rozwiązaniem tego ciekawego problemu.
„Film Polski” opisał budowę i zasady działania
rewolucyjnego urządzenia zaledwie dwudziestoletniego konstruktora, ale nikt się bliżej tą sprawą
nie zainteresował, i, jak zawsze, mimo że na mecie
byliśmy pierwsi, to na podium wdrapał się ktoś
inny. Karol Marczak został po wojnie reżyserem,
operatorem i pedagogiem, pionierem filmu przyrodniczego w Polsce.
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Popularna Cafe „Italia” otworzona została w 1930, Nowy Świat 23

Ostateczny cios „bezdźwiękowcom” zadało samo
życie. Niecały rok po premierze „Śpiewającego błazna” w warszawskim „Splendidzie” odbyła się huczna premiera polskiego „dźwiękowca” – Moralności
pani Dulskiej.
Praca dla filmu dźwiękowego jest niesłychanie
uciążliwa, bo aktor musi się uczyć całej roboty na pamięć. Z pomocy suflera również nie można skorzystać,
bo „bestia” mikrofon mógłby zdradzić – mówił nieco
żartobliwie Adam Brodzisz, jeden z najpopularniejszych aktorów polskiego kina przedwojennego.
Już nic nie mogło powstrzymać dźwięku od
masowego wtargnięcia do kin.
Uwadze W. Panów właścieli kin w Polsce!
Podajemy do łaskawej wiadomości W.P., iż przystąpiliśmy do
instalowania aparatów do wyświetlania filmów dźwiękowych. Aparatura nasza systemu BRAUSINGA, systemu stanowiącego ostatnie słowo
techniki w tej dziedzinie, zastosowana jest dzięki swej niezawodności i precyzji, tudzież plastyce odbiorczej tonu, w kilkuset największych kino-teatrach Europy. Mimo, iż system BRAUSINGA w niczym żadnemu innemu pod każdym względem nie ustępuje, aparatura

Skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej i Złotej, widoczny szyld kina „Światowid”, koniec lat 30. XX w.

nasza jest niewspółmiernie tańsza i mniej skomplikowana od innej,
co w dużej mierze ułatwia obchodzenie się, oraz siłę nabywczą tejże. Stała kontrola sprawności działania aparatury przez wykwalifikowanych inżynierów-specjalistów! Działanie aparatów demonstrujemy na każde żądanie w naszym atelier.
Tow. SYRENA-RECORD WARSZAWA
Zarząd Biura: ul. Chmielna Nr. 66, Atelier ul. Wiśniowa Nr. 50.
„Kurjer Filmowy” 1930

W krzywym zwieciadle
„Italia” plotkuje
Kawiarnia „Italia”. Przeraźliwy łoskot orkiestry,
zgiełk rozmów, polowanie na krzesełka i stoliki. Ciżba siedzących z lubością wchłania czarną kawą,
ploteczki i dym papierosów, ci zaś, którzy stoją, wpatrują się ponuro w kłąb zajętych stolików i czekają
cierpliwie, aż się coś opróżni. Im dalej w głąb, tym
ciekawiej. W pobliżu bufetu znajduje się koczowisko
„branży filmowej”. Gdzie nic spojrzysz, wyrasta jakiś
aktor, operator, lub reżyser, nie mówiąc już o właścicielach kin, wytwórni i laboratoriów. W powietrzu
latają nadęte balony plotek.
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Kino „Uciecha” na skrzyżowaniu ulicy Leszno i Żelaznej, w którym w styczniu 1934 można było zobaczyć „Sekret Kobiety”
Większość kin to takie „cinemas du quartier” obsługujące ludność danej dzielnicy, bardzo czasem malownicze, ale niewygodne i technicznie źle wyposażone. Można się do nich wybrać jedynie dla obejrzenia filmu, który się przegapiło, kiedy szedł na „zero-ekranie” albo w poszukiwaniu ciemności bez ryzyka spotkania znajomych, lub wreszcie dla obejrzenia „na swobodzie” popularnych modeli Wiecha.
(Antoni Bohdziewicz A dzisiaj się wybiorę do kina, 1938)

„A czy pan wie, że?” – „Podobno X kręci…” – „Wczoraj Lola K. zaręczyła się z Ignasiem…” Sensacje, konsternacje, halucynacje…
Co pół godziny nowa nowość. Ludzie witają się,
przysiadają, odbiegają, wracają. – Czy pan słyszał
coś takiego? Podobno „Kikut-film” niema pieniędzy
na dokończenie obrazu. – Wiedziałem, że tak bę dzie.
Co oni mogą mieć, tacy kombinatorzy! – I… – Rozmawiałem przed chwilą z Bibulskim. To całkiem durny
bubek. Jak on może grać główną rolę? Jak on może
wogóle grać?! – On ma nazwisko. – Co znaczy nazwisko? To ja już wolę Czyżyka. To jest amant. On ma
takie namiętne, nieprzeciętne spojrzenie.
– Widziałem nowy film w kabinie u Lichejsa. Co
to za ef, ef! Co to za hiperszlagier! Takiego jeszcze
nie było. Przełom, pogrom, zupełna niwelacja i bezkonkurencjacja! – Musiał dużo kosztować… – On
go kosztował. Ale on zarobi. – On wogóle zarabia.
Dwa lata temu, to był sobie zwykły handełes. I taki
ma dziś kino. – Głupi ma szczęście. – Ja panu radzę,
bądź pan sam taki głupi.
– Czy widzisz, przyszedł Boby Natal. Jaki on piękny. Chcę go koniecznie poznać. Kocham się w jego
paznokciach, są prześlicznie ondulowane, to jest,
przepraszam, manicurowane. – Ale on chodzi z Nizą
Nalazą, jakkolwiek ona ma cokolwiek krzywy nos.
Grała z nim w ostatnim filmie. – Czy to prawda, że
on ma dwieście krawatów?!

– Panie, przepraszam, żem pana przeprosił na
chwileczkę. Pan siedzisz z tym Otomańskim. Ja pana
ostrzegam, to wielki kanciarz.
– Po co on pana ruszał od stolika? Co on panu
mówił? – To drobnostka, panie Otomański. – Panie
Ryps, pan się jego wystrzegaj, to wielki kanciarz. On
już wielu nabrał. Do widzenia, muszę już wstać, bo
znajomy na mnie kiwa… – Panie Otomański, pan
się zadajesz z Rypsem, uważaj pan, żeby pana nie
nabrał. To kanciarz, to łobuz… – Nabrać to my, ale
nie nas.
– I jak pan sobie z nią poradził? Przecież jak
taka chce grać do filmu, to jej nie wytłumaczysz. –
Ee, ja już umiem z takimi. Po prostu udaję wała.
Ona mówi: Tak się cieszę, że pana poznałam… A ja
pytam: dlaczego? Ona mówi: Panie, zaręczam panu,
że się nadaję… A ja pytam: do czego? Ona mnie przekonywuje: Ależ, panie, ja świetnie wyglądam… Ja
pytam: W czym? Wreszcie ona: Jeśli pan nie wierzy,
niech pan mnie zdejmie… A ja pytam: z czego? Na to
ona w płacz i wyszła, trzaskając drzwiami. – Pan ma
doświadczenie. – Reżyser musi mieć doświadczenie.
– Słyszałeś? M. kręci. – A niech go pokręci. – Co
on mi winien?! Dwieście złotych, do jasnej cholery!
Za co on kręci? Pewnie za te moje dwieście złotych,
bo któżby mu co dał?
„Kurjer Filmowy” 1930

Słynna wytwórnia płytowa Tow. Syrena-Record
postanowiła sprawdzić się w branży filmowej. Jej
prezes Juljusz Feigenbaum mówił: – Trzeba iść
z prądem. Kiedy w Warsza
wie ukazał się pierwszy dźwiękowiec amerykański zrozumiałem, że jest
to zapowiedź wielkiego najazdu, który zniszczy rodzimy przemysł. Jedyną obroną w takim wypadku
był
by własny, polski dźwiękowiec. Dlatego też nie
licząc się z kosztami postanowiliśmy wybudować atelier dźwiękowe. Stanęło ono w rekordowym czasie,
w przeciągu zaledwie dwóch miesięcy. Wkrótce potem zwróciła się do nas dyrekcja wyt. „Heros” z propozycją synchronizowania „Moralności pani Dulskiej”.
Chętnie się zgodziłem. […] Bezwględnie nosimy się
z zamiarem wybudowania nowego atelier, wyposażonego również w aparaty do „nagrywania” filmów
systemem taśmowym oraz sprowadzenia samochodu
do dokonywania zdjęć ulicznych.
Na połowę marca 1930 roku dyr. Tow. Record-Syrena zapowiadał oczekiwaną przez świat kinomanów
ze szczególną niecierpliwością premierę pierwszego
polskiego filmu „dźwiękowo-śpiewnego”, dramatu
erotycznego i obyczajowego, osnutego na popularnej
sztuce Gabryeli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”,
śpiewać miała miss Polonia, Zofia Batycka.
Baczność producenci!
Wielkie zainteresowanie w sferach filmowych wzbudziła wiadomość o nowopowstałym atelier w Warszawie. Mieści się ono przy ul.
Wiśniowej 50 [biura mieściły się przy Chmielnej 66 – przyp. red.]. Urządzone
po europejsku, bogato uposażone we wszelkie nowoczesne instalacje,
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Zofia Batycka jako Matylda w „Moralności pani Dulskiej, 1930
Dwudziestodwuletnia lwowianka, studentka Zofia Batycka, córka znanego adwokata, została
przed rokiem wybrana na najpiękniejszą Polkę (1930) i omalże nie została najpiękniejszą Europejką, przegrywając o włos z Greczynką. Zosia nie miała typowo słowiańskiej urody, raczej
południową – wspominał Jan Karski. Batycka zmarła w 1989 w Los Angeles.

Ulica Marszałkowska u zbiegu z ulicą Złotą. Widoczna restauracja „Pod Bukietem”, hotel Metropol i kino „Glorja”, 1935
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Ulica Wierzbowa nocą, lata trzydzieste XX w., widoczne kino „Corso” przy Wierzbowej 7

służyć ma właściwie dla nagrywania dźwiękowych filmów. Halę
opasują mury kilkume trowej grubości, ściany są pokryte matami, wchłaniającymi wszelkie niepożądane podczas zdjęć szmery
i dźwięki. W atelier przebvwa się doprawdy z wielką przyjemnością. Oglądamy aparaty do „nakręcania” oraz specjalną kabinę
projekcyjną. Garderoby mieszczą się na piętrze. Jakkolwiek atelier Tow. „Syrena Record” ma służyć – jak nas objaśniono – wyłącznie do nakręcania dźwiękowców, przyszło nam na myśl, że
możnaby tu z powodzeniem realizować filmy nieme. Całość robi
wrażenie nad wyraz dodatnie. Znać pracę nietylko w budowie hali,
ale i w wykończenie najdrobniejszych szczegółów. Ludzie, którzy
wzięli się do budowy nowoczesnego atelier, dowiedli, że traktują
rzecz poważnie i że staną się w naszym przemyśle filmowym elementem niesłychanie dodatnim i pożądanym.
„Kurjer Poranny” 1930

KOMUNIKAT
Niniejszym mamy zaszczyt zawiadomić Szan. Publiczność,
że KINO-TEATR QUO VADIS przeszedłszy w inne ręce, zamyka w dniu
dzisiejszym swoje podwoje, i by po gruntownym remoncie i zainstalowaniu aparatów dźwiękowych najnowszego typu WESTERN ELECTRIC otworzyć je uroczyście pod nowym zarządem wielką premjerą dźwiękową, która stanie się tamatam rozmów stolicy. O dniu
i szczegółach otwarcia nastąpią oddzielne zawiadomienia.
„Kurjer Poranny” luty 1930

Dziennikarz „Kuriera Filmowego” w marcowym
numerze z 1930 dostrzegł historyczny moment w kinematografii polskiej. Już dawno – pisał – bo jeszcze
w październiku, kiedy mało kto zdawał sobie sprawę

z grożącego naszej kinematografji niebezpieczeństwa,
przepowiadaliśmy, że z błyskawiczną szybkością
odbędzie się inwazja filmów dźwiękowych. Wystarczyło, aby w pierwszym kinie dźwiękowym stolicy
„Splendid” „Śpiewający błazen” odniósł poważny sukces, aby i inne kina poszły jego śladami (premiera
filmu miała miejsce w 1927). Wkrótce potem zainstalowały aparaty kina: „Tęcza”, „Światowid”, „Atlantic” i „Palace”. W ubiegłym tygodniu odbył się pokaz
aparatów „Gaumonta”, które zainstalowano w kinie
„Pan”. Kino „Filharmonja” zakupiło już aparat firmy
„Pacent”, aby otworzyć sezon „dźwiękowy” pięknym
filmem z Betty Ammann i Iwanem Mozżuchinem
pt. „Biały szatan”. Kino „Casino” wyświetlać będzie
– jak wiadomo – pierwszy polski obraz dźwiękowy
„Moralność pani Dulskiej”. Na dźwiękowe zamienią
się również dotąd nieme ekrany „Apollo”, „Colosseum”
i „Wodewil”. Narazie więc w stolicy zostaną dwa nieme kina: „Stylowy” i „Capitol” – i to nie na długo. Na
prowincji sytuacja wygląda tak samo. Nawet mniejsze miasta (np. Białystok) instalują drogi aparat –
„Western-Electric”.
Dźwiękowy czy niemy?
– Na wiadomość o śmierci ukochan ego – mówi reżyser – wpada
pani w rozpacz. Zaczynamy.
Gwiazda zaczyna drzeć się wnieb ogłosy.
– Ależ pani – mityguje ją reżyser – prawdziwa rozpacz jest niema.
– Być może – odpowiada gwiazda – ale to ma być przecież film
dźwiękowy. Tak, czy nie?
„Kino” 1930

Pod koniec 1936 roku w Warszawie działało 70 kinoteatrów
dźwiękowych. Mieszkańców było 1 178 211:
1. Acron ul. Żelazna 64 miejsc 207. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
2. Adria ul. Wierzbowa 7, tel, 5.20-77 miejsc 1.150. Dźwiękowy. Czynny cały
tydzień.
3. Amor ul. Elektoralna 45 miejsc 315. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
4. Antinea ul. Żelazna 31 miejsc 183. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
5. A pollo ul. Marszałkowska 106, tel. 5.06-75. miejsc 1 001. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
6. As ul. Gr6jecka 56 miejsc 565. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
7. A tlantic ul. Chmielna 33, tel. 2.40-21. miejsc 1111. Dźwiękowy. Czynny cały
tydzień.
8. Bałtyk ul. Chmielna 9, tel. 5.14-44 miejsc 1200. Dźwiękowy. Czynny cały
tydzień.
9. C apitol ul. Marszałkowska 125, tel. 2.37-48, miejsc 768. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
10. Casino ul Nowy Świat 50. tel. 5.20-99, miejsc 1001. Dźwiękowy. Czynny
cały tydzień.
11. Chrystusa Króla ul. Tykocińska 23 (Targówek) miejsc l80. Dźwiękowy.
Czynny cały tydzień.
12. Colosseum (duża sala), ul. Nowy Świat 19, tel. 6.79-8, miejsc 2500.
Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
Colosseum (mała sala), ul. Nowy Świat 19, miejsc 420. Dźwiękowy. Czynny
cały tydzień.
13. Corso ul. Śniadeckich 5, miejsc 496. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
14. Czary ul. Chłodna 29, miejsc 436, Dźwiękowy. Czynny cały tydzień .
15. Dom Żołnierza (wojskowy), Plac Weteranów (Praga), te l. 10.02-09,
miejsc 600. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
16. Eden ul. Mokotowska 73, miejsc 650. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
17. Elite ul. Marszałkowska 81 b, miejsc 300. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
18. Era u!. Inżynierska 4 (Praga), miejsc 399. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
19. Europa ul. Nowy Świat 63, tel. 5.01-00, miejsc 726. Dźwiękowy. Czynny
cały tydzień.
20. F ama ul. Przejazd 9, tel. 12.22-00, miejsc 632. Dźwięk:owy. Czynny cały
tydzień.
21. Filharmonia ul. Jasna 5, tel. 5.13-88, miejsc 1800. Dźwiękowy. Czynny 6
dni w tygodniu.
22. Florida ul. Żelazna 61, tel. 2.98-76, miejsc 498. Dźwiękowy. Czynny cały
tydzień.
23. Forum ul. Nowiniarska 14, miejsc 200. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
24. Helios ul. Wolska 8, miejsc 330. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
25. H ollywood ul. Hoża 29, tel. 8.69-05, miejsc 1098. Dźwiękowy. Czynny
cały tydzień.
26. Italia ul. Wolska 32, tel. 5.09-27, miejsc 512. Dźwiękowy. Czynny cały
tydzień.
27. Klub ul. Białołęcka 51 (Nowe Brudno), miejsc 459. Dźwiękowy. Czynny
cały tydzień.
28. Kolejowe ul. Palestyńska (Nowe Brudno], miejsc 360. Dźwiękowy. Czynny
cały tydzień.
29. K ometa ul. Chłodna 49, tel. 6,48-51, miejsc 1605. Dźwiękowy. Czynny cały
tydzień.
30. L os ul Krakowskie Przedmieście 66, miejsc 464 Dźwiękowy. Czynny cały
tydzień.
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W „Drodze bez powrotu” „One Way Passage” (film z 1932) partnerem Kay Francis jest William Powell. Akcja
rozgrywa się na siedmiu morzach, między Hong Kongiem a San Francisco, zaś sam scenariusz porusza atrakcyjne
zagadnienie: czy kobieta może pokochać mordercę? (z wywiadu z dr. Jankołowiczem, naczelnego dyrektora na
Polskę połączonych wytwórni Warner Bros. i First National, „Kino i Rewia dla Wszystkich” 1935)
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31. Lux ul. Elektoralna 21, miejsc 202. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
32. Majestic ul. Nowy Świat 43, tel. 5.94-5, miejsc 1026. Dźwiękowy. Czynny
cały tydzień.
33. Mars Plac Inwalidów 6 (Żoliborz, Hotel Oficerski), miejsc 214. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
34. Maska ul. Leszno 70, miejsc 171. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
35. Metro ul. Smocza 30, miejsc 656. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
36. Mewa ul. Hoża 38, tel. 9.42-03, miejsc 340. Dźwiękowy. Czynny cały
tydzień.
37. Miejski ul. Długa 25, tel. 11.92-82, miejsc 1045 Dźwiękowy. Czynny cały
tydzień .
38. Minerwa ul. Marszałkowska 31a, miejsc 211. Dźwiękowy. Czynny cały
tydzień.
39. Mucha ul. Długa 12, miejsc 350. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
40. Nasze Kino ul. Floriańska 1 (Praga), miejsc 713. Dźwiękowy.Czynny cały
tydzień.
41. Nowa Tombola ul. Marszałkowska 34, miejsc 240. Dźwiękowy. Czynny
cały tydzień.
42. Odeon ul. Krypska 39 (Grochów), miejsc 506. Dźwiękowy. Czynny cały
tydzień.
43. Olszynka ul. Chłopickiego (Grochów), miejsc 200. Dźwiękowy. Czynny
cały tydzień.

44. Pan ul. Nowy Świat 40, tel. 6.94-01, miejsc 800. Dźwiękowy. Czynny cały
tydzień.
45. Parafjalne ul. Chłodna 9, miejsc 540. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
46. Petit Trianon ul. Sienkiewicza 8, miejsc 212. Dźwiękowy. Czynny cały
tydzień.
47. Popularny ul. Zamojskiego 20 (Kamionek), miejsc 494. Czynny cały
tydzień.
48. Praga ul. Targowa 71 (Praga), miejsc 1038. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
49. Praskie Oko ul. Zygmuntowska 10 (Praga), tel. 10.28-68, miejsc 468.
Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
50. Promień ul. Dzielna 1, tel. 11.99-47, miejsc 273. Dźwiękowy. Czynny
cały tydzień.
51. Raj ul. Czerniakowska 191 (Powiśle), miejsc 196. Dźwiękowy. Czynny cały
tydzień.
52. Rena ul. Długa 9, miejsc 184. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
53. Rialto ul. Jasna 3, tel. 6.37-04, miejsc 676. Dźwiękowy. Czynny cały
tydzień.
54. Riviera ul. Leszno 2, miejsc 244. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
55. Roma ul. Nowogrodzka 49, miejsc 1500. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
56. Roxy ul. Wolska 14, miejsc 463. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
57. Sfinks ul. Senatorska 29 (Galerja Luksemburga), tel. 669-49, miejsc
1450. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
58. Sokół ul. Marszałkowska 69, miejsc 216. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
59. Stowarzyszenia Dzieci Marji ul. Radna 14 (Powiśle), miejsc 370.
Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
60. Stylowy ul Marszałkowska 112, tel. 29.29.3, miejsc 804. Dźwiękowy.
Czynny cały tydzień.
61. Szkolne ul. Odrowąża 68 (Nowe Brudno), miejsc 300. Dźwiękowy. Czynny
cały tydzień.
62. Szkoła im. Konarskiego ul. Leszno 72, miejsc 220. Dźwiękowy. Czynny 2 dni w tygodniu.
63. Świat ul. Suzina 4 (Żoliborz), miejsc 418. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
64. Światowid ul. Marszałkowska 111, tel. 2.39-06, miejsc 770. Dźwiękowy.
Czynny cały tydzień.
65. Ton ul. Puławska 39 (Mokotów), tel. 8 49–09, miejsc 870. Dźwiękowy.
Czynny cały tydzień.
66. Uciecha ul. Złota 72, tel. 6.53-99, miejsc 490. Dźwiękowy. Czynny cały
tydzień.
67. Unja ul. Dzika 9, miejsc 594. Dźwiękowy. Czynny cały tydzień.
68. Variete ul Ordynacka 1 (Cyrk), tel. 6.1035. Dźwiękowy. Czynny tylko
latem przez cały tydzień.
69. Wodewil Grochów, miejsc 500. Dźwiękowy, Czynny cały tydzień.
Ogółem Warszawa ma 66 sal poświęconych X Muzie
z ogólną ilością miejsc: 40 715. W roku 1936 kina stołeczne sprzedały 11 720 937 biletów na ogólną sumę
8 540 991 złotych (netto, nie licząc podatków). Z cyfr
powyższych wynika, że przez sale kinowe Warszawy
przewija się co wieczór – przeciętnie 32 112 osób! –
pisał w 1938 roku reżyser Antoni Bohdziewicz.

Dziesięcioro przykazań widza kinowego
1. Nie tłocz się przy kasie! Zdążysz, to nie Urząd Skarbowy…
2. Wchodź tylko na początek seansu (po reklamach). Może recenzent, który wydał ujemną opinię o filmie,
widział go od środka…
3. Zachowuj się cicho! Powiesz jej później…
4. Jeżeli przyjdziesz z ukochaną i chcecie się całować, siądź w ostatnim rzędzie! Inni chcą patrzeć…
5. Nie gwiżdż! To nie match piłki nożnej…
6. Nie tup! To nie walka byków…
7. Nie czytaj głośno ewentualnych napisów! Inni przeważnie też umieją czytać…
8. Cukierki schowaj na potem! Nie trzeba naigrywać się z innych…
9. Jeżeli film Ci się nie podoba, nie namawiaj znajomych żeby nań poszli! Nie trzymaj się zasady: ja wpadłem
– wpadnij i ty…
10. Jeżeli jesteś niezadowolony, możesz wyzwać właściciela kina na pojedynek…
„Kino dla Wszystkich i Teatr: ilustrowany tygodnik filmowy” nr 6 1938

Wesoły tydzień (kino: Atlantic)
Programy kina „Atlantic” należą do najbardziej urozmaiconych i starannie komponowanych. Niejednokrotnie zaś spotykamy
się ze strony tej czy innej dyrekcji kina z lekceważeniem nadprogramu, który przecież stanowi atrakcyjną część widowiska. Wiadomo jaką popularnością np. cieszą się kroniki dźwiękowe Foxa
lub Paramountu oraz filmy rysunkowe z Betty Boop albo przedtem
z Micky Mouse! Na obecny program „Atlanticu” składa się kronika
dźwiękowa oraz 3 farsy. Porządna porcja niefrasobliwego śmiechu. Wartoby częściej przetykać programy bodaj krótkimi farsami. Wciskać naboje wesołości do poważnego widowiska. Co prawda,
Amerykanie doceniają rolę społeczną śmiechu, wklejają zazwyczaj
do filmów dramatycznych epizody humorystyczne. Zresztą nie oni
wynaleźli te sposoby. Już autor „Hamleta” urozmaicał podobnie
akcję swych tragedyj.
Tygodnik Ilustrowany 1933

Przemysł filmowy na dobre zadomowił się w stolicy.
Ostrzeżenie!
Od dłuższego czasu w Warszawie w branży filmowej grasuje
niejaki Sergiusz Szyszkow mianujący siebie dyrektorem wytwórni
filmowych: uprzednio „Czech-Filmu”’, obecnie ,,Roxy Filmu”, ul.
Złota 4 m. 7. Rzekomo w celu nakręcania filmów, wyłudza pieniądze i żyra na wekslach od ludzi dobrej wiary, wystawia czeki bez
pokrycia, obstalowuie scenariusze, nie płacąc za nie – angażuje
poważnych pracowników filmowych reżyserów, operatorów, dekoratorów etc. i artystów, a związawszy ich umowami, lecz nie płacąc,
wyzyskuje ich czas, a operując ich fachowymi nazwiskami, żeruje
na łatwowierności ludzi dla wyłudzenia pieniędzy.
„Kurjer Filmowy” 1930

W 1936 roku Fajgę i Leona Feniksteinów zawiodło wyczucie.„Feniks" stał się bankrutem. Jak wynika z dokumentów „Falangi",
tylko w tej wytwórni zadłużenie firmy przekroczyło 280tys.zł. W owych czasach była to kwota astronomiczna. W dowolnym
atelier można było za nią nakręcić 7 filmów fabularnych. Jeden gest panów Dękierowskiego i Drzewieckiego wystarczył, aby
„Feniks” ogłosił upadłość.Byłby to usprawiedliwony odwet. Jednocześnie byłaby to bezpowrotna utrata przeszło ćwierć miliona
złotych. Stara to prawda, że n ikt nie tak
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Dziesięć dni po wybuchu wojny,
w niedzielę 10 września 1939 roku,
w Warszawie ukazuje się tygodnik
ilustrowany „Kino”, ale zostanie już
zdominowany przez wojenne wydarzenia. Widzimy w nim fotoreportaż
z prężącym pierś polskim wojskiem:
„Na straży Rzeczypospolitej” i „Lotnictwo polskie w akcji”. Ku pokrzepieniu serc możemy przeczytać fragment
„Krzyżaków” z opisem zwycięskiej
bitwy pod Grunwaldem, wiersz Kazimierza Wierzyńskiego „Święty Boże”
z apelem: Błogosław naszej wojnie, /
Błogosław naszym wojskom / I nasze- Parada rezerwistów, 1934
mu męstwu! / Usłysz nasze wołanie, / Film w reżyserii Michała Waszyńskiego, na zdjęciu: Tola Mankiewiczówna jako Dyrygentka, Władysław Walter jako Kelner, kapral
Który jesteś z nami, / Wszechmogący Adolf Dymsza jako Szef zakładu, strzelec wyborowy Stanisław Sielański jako Kelner
Panie, / Daj nam zwycięstwo. Dla banikiem, przedwojennym współpracownikiem
rona Feliksa Dangela stara zardzewiała strzelba, wileńskiego „Słowa” Stanisława Cata-Mackiewiodnaleziona w rupieciarni, a która od pokoleń cza, w czasie okupacji za zdradę Polski i wstąsłużyła jego rodzinie, stanie się pretekstem do pienie do wojska niemieckiego został skazany
napisania felietonu: Tak… tak, stara strzelba… na karę śmierci z utratą praw obywatelskich).
Ale jak podjazd bolszewicki dom mój po raz Potem wiwatujemy na cześć Francji i Anglii (jak
pierwszy nachodził, to jak gajowy Staśko z niej do się wkrótce okaże ich przystąpienie do wojny
było pustym gestem), razem z korespondentem
własnym „Kina” z uznaniem śledzimy oświadczenie Kenetha Clarka, szefa biura Haysa, „cara
filmu” z Hollywood1: Będziemy produkować filmy
propagandowe antyhitlerowskie, będziemy zasypywali ekrany Europy naszą produkcją, nastawioną
od dziś w 90 procentach na demaskowanie i niszczenie niecnej roboty nazistowskiej, zagrażającej
wolnym narodom Europy. Mamy do dyspozycji olbrzymie kapitały, mamy setki tysięcy kinoteatrów
na drugiej półkuli, które są głodne naszych filmów,
a wiemy, że publiczność europejska tak samo głęboko nienawidzi Niemców dnia dzisiejszego, jak
i my tu w Stanach Zjednoczonych (Clark nie brał
pod uwagę, że ich produkcja nie będzie wyświetlana w kinach zajętych przez nazistów).
Z podziwem patrzymy jak Warszawa kopie
rowy, a na zdjęciach uśmiechnięci: • Hanka Ordonówna (aresztowana przez Gestapo, cudem
Leon Boruński, Hanka Ordonówna i Igo Sym, 1935
Boruński, pianista i kompozytor żydowskiego pochodzenia, laureat konkursu chopinowskiego (nagroda publiczności) ocalona ucieka na Wschód, aresztowana przez
został zamordowany przez Niemców w 1942 w gettcie w Otwocku
NKWD i wywieziona do łagru, w 1943 przez
Igo Sym, przedwojenny amant filmowy, piękny, smagły i nieodgadniony, był konfidentem Gestapo, to on przyczynił się
Taszkent, Bombaj udaje się do Bejrutu, gdzie
do aresztowania Ordonówny, skazany na śmierć przez Wojskowy Sąd Specjalny ZWZ, wyrok wykonano7 marca 1941
schorowana umiera w 1950 w wieku pięćdziesięMongołów wygarnął to siekańcami dwóch z siodła ciu dwóch lat) • Władysław Walter (od najzniosło… Teraz właśnie chwila sposobna, abym wcześniejszych swoich lat aktorskich stał się ului ja, wzorem ojców – mógł z niej zrobić najlep- bieńcem publiczności, w czasie okupacji występuje
szy użytek. Zejdzie rdza ze starej strzelby! (Dangel w „jawnych teatrach”1 Warszawy, po wojnie choć
był słabym dziennikarzem i niezdarnym rysow- krytkowany, przez niektórych nawet uznany za
 ill H. Hays – stał na czele Stowarzyszenia Amerykańskich Producentów i Dystrybutorów Filmowych, stworzył tzw. Kodeks Haysa (ang. Hays Code), swoisty cenzorski spis scen dopuszczalnych na
W
ekranie i tych absolutnie wykluczonych, np. zakazany był seks i nagość, całować można było się tylko trzy sekundy, można było tylko pokazywać idylliczny obraz rodziny, wszelkie odstępstwa miały
być natychmiast napiętnowane, wypowiadane kwestie nie mogły zawierać przekleństw, kobieta musiała być uległa mężczyźnie, dyksryminowano czarnoskórych i uznawano tylko związki heteroseksualne. Kodeks Haysa przetrwał aż do lat sześćdziesiątych XX w.
1
Teatry jawne – teatry, które oficjalnie i za zgodą władz działały podczas okupacji, jesienią 1941 została też utworzona z inicjatywy Leona Schillera, Edmunda Wiercińskiego i Bohdana Korzeniowskiego podziemna Tajna Rada Teatralna, która przejęła rolę ZASPu (Związku Artystów Scen Polskich), należeli do niej aktorzy: Dobiesław Damięcki, Karol Adwentowicz, Stefan Jaracz, Jan Kreczmar,
Janusz Warnecki, scenograf Andrzej Pronaszko, dramatopisarz Jerzy Zawieyski, Rada czuwała nad bojkotem scen publicznych, rozdzielała pomoc materialną ludziom teatru, organizowała tajne życie
teatralne.
1

Loda Halama, 1937, fot. Maurice Seymour, Chicago

kolaboranta, powojenna Komisja Weryfikacyjna
nie uzna aktora za winnego współpracy z okupantem, Walter grywa głównie w łódzkich teatrach, tu też umiera w 1959 roku) • Loda Halama (tancerka i aktorka, jedna z nielicznych,
której uda się zrobić karierę poza Polską, jej tournée po Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii
wzbudza powszechny zachwyt, zacznijmy od najszczerszych podziękowań pod adresem dyrekcji Salle
Pleyel za tę rewelacyjną artystkę – jej sukces był
absolutny, jutro o Halamie będzie mówił cały Paryż, piszą w „LaComoedia”; w czasie okupacji rzuca się w wir społecznej działalności, współpracując z Radą Główną Obywatelską, w 1943 roku
ginie w niewyjaśnionych okolicznościach jej
mąż, Georg Golembowski, podobno miał wiedzę
kto wydał Niemcom Grota-Roweckiego; Halama
emigruje z Polski w 1945, w Londynie zakłada
restauracje, potem wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, do Polski wraca w 1985, jedenaście lat
później umiera w Warszawie) • Nina Grudzińska (śpiewaczka, tancerka, artystka teatralna i filmowa, królowa Mody w r. 1933, wyróżnia się typem
gorącej, południowej, suchej urody, która przywodzi
na myśl bohaterki filmów meksykańskich i nieśmiertelną „Carmen”, w czasie wojny zaangażowana w ruch kospiracyjny zostaje kurierką – zyskuje pseudonim „Stefanowa” i dostaje rozkaz
nawiązania bezpośredniej łączności z Naczelnym
Wodzem i Rządem, „Stefanowa” wyruszyła z Warszawy 8 grudnia 1939 r.; drogą okólną przez Włochy przedostała się do Francji i wręczyła Naczelnemu Wodzowi jeden z pierwszych raportów; po
wojnie zamieszkała w Londynie, zmarła w 1982)

prowadzą gromadę warszawiaków z łopatami. Na
innych zdjęciach przy budowie „fortyfikacji” na
Marszałkowskiej: • Helena Grossówna (piękna
Helena z niezapomnianą rolą Violetty Bellami,
to dla niej Dymsza – Gaweł i Bodo – Paweł śpiewają kołysankę „Ach, śpij kochanie”, po 1 września 1939 dla tej pół Niemki, ojciec był Niemcem, ważniejsza była polska połowa, w powstaniu
została komendantką kobiecego batalionu „Sokół”, pseudonim „Bystra, po wojnie jej akowska
przeszłość wyrażnie dawała znać o sobie, zagrała
tylko kilka drugoplanowych ról, m.in. matkę Jacka i Placka w „O dwóch takich co ukradli księżyc”, występowała z recitalami, zmarła w 1994) •
Adolf Dymsza (czyli Adolf Bagiński – „Dodek”,
jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów
przedwojennego kina, kapitalny, dowcip bez szarży, pełen giętkości, umiaru, nie pozbawiony głębszego znaczenia – pisał o nim Tadeusz Konczyc, recenzent „Kurjera Warszawskiego”; Dymsza
w czasie wojny nie grzeszył rozsądkiem, i chociaż
początkowo przywdzieje kelnerski kitel, to wkrótce zacznie występować w „jawnych teatrach” i bęBal Gałganiarzy w kabarecie literackim „Femina” przy Wierzbowej, 27 lutego 1933
od lewej: aktor Tadeusz Olsza, śpiewaczka Nina Grudzińska, aktorka Maria Gorczyńska i aktor Igo Sym
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dzie firmował bojkotowane przez podziemie
przedstawienia, na jego występy walą tłumy, czasami sobie pozwala na niebezpieczne żarty, o których później mówi cała Warszawa, np. tuż po niemieckiej „tragedii” pod Stalingradem Dymsza
przedstawia się na scenie: „Ja jestem Adolf. Noszę
najmodniejszą marynarkę z klapami! Z jednej
strony klapa i z drugiej strony klapa!” Po wojnie
tłumaczy się, że ciężka sytuacja rodzinna zmuszała go do zarabiania, komisja ZASPu nie uwzględnia jego wyjaśnień i nałoży na aktora karę – zakaz występu w warszawskich teatrach. Do 1951
występujeh w Łodzi, później wraca do Warszawy,
ale do końca życia boryka się z piętnem zdrajcy.
Umiera w domu opieki w Górze Kalwarii
w 1975).• Maria Chmurkowska (aktorka charakterystyczna i komediowa, występowała na scenach „teatrów jawnych”, ale jej udział w konspiracji – była łączniczką Związku Walki Zbrojnej
i Armii Krajowej, kolporterką prasy podziemnej
a podczas powstania warszawskiego sanitariuszką
– „przykrył” te występy. Zmarła w Warszawie
w 1979) • Franciszek Brodniewicz (czołowy
amant kina w okresie międzywojennym, zagrał
m.in. ordynata Michorowskiego w „Trędowatej”
z 1936, Brodniewicz ma to wszystko, czego przeważnie naszym amantom brak: męskość, wzrost i postawa. Do tego głos ciepły i dźwięczny – mówiła o nim
Jadwiga Smosarska. Brodniewicz spędzał kiedyś
wieczór w towarzystwie kolegów w znanej warszawskiej restauracji, wspominał Igor Śmiałowski. –
Obserwuję panów od dłuższego czasu – powiedział
jakiś jegomość zbliżywszy się do ich stolika. – Wiem,
ile karafek wódki panom tu podano, proszę więcej

„Śluby ułańskie”, film Mieczysława Krawicza z 1934,
na zdjęciu: Franciszek Brodniewicz jako pułkownik Gończa i Witold Conti jako Jan Załęski

Eugeniusz Bodo i Helena Grossówna, lata 30. XX w.

nie pić – zakończył stanowczym tonem. Brodniewicz
uśmiechnął się. – A to dlaczego? – spytał. – Przecież
jutro musi pan wcześnie wstać – odrzekł jegomość.
Sytuacja zaczynała być zabawna. – Właśnie jutro
mogę spać dłużej – powiedział — proszę się o mnie
nie troszczyć. Przybysz zaczął się niecierpliwić. – Jak
to – wykrzyknął – niestety muszę się o panów troszczyć, jutro bowiem, a raczej dziś – poprawił się spojrzawszy na zegarek – ma pan operować moją żonę!
Ogólny śmiech skwitował przerażenie owego człowieka. Okazało się, że Brodniewicz był łudząco podobny do znanego warszawskiego chirurga. W czasie okupacji Brodniewicz był kelnerem, w swoim
mieszkaniu przy ul. Złotej 73 ukrywał Rachelę
Adler, zmarł 17 sierpnia 1944 roku przed swoim
mieszkaniem na zawał serca, pochowany został
na podwórku). • Stanisław Sielański (nazywany księciem komedii, dobroduszny, o szwejkowskiej urodzie, najświetniejszy wesołek filmu polskiego, jak o nim pisano. Kto nie zna Sielańskiego?
Czy to ze sceny, czy też filmu? Sam będąc z natury
człowiekiem inteligentnym i mądrym w sztuce celuje w typkach groteskowo-komicznych: głupkowato
-dobroduszny uśmiech, sylwetka pocieszna i nieszczęśliwa, zawsze „bita i kopana”. Sielański potrafi
wzruszyć lub rozmieszyć do łez. W 1940 przez Rumunię przedostał się do Francji, potem wyemigrował do Stanów Zjednocznych, mając pięćdziesiąt sześć lat zmarł w Nowym Jorku.) • Michał
Waszyński (właśc. Mosze Waks, przedwojenna
potęga reżyserska, zrobił czterdzieści filmów przez
dziesięć lat, niektórzy twierdzili, że kręci filmy

Maria Marcela Chmurkowska, lata 30. XX w.

tanio, szybko i dobrze, innego zdania była Stefania
Zahorska, literatka, historyczka i krytyk sztuki, która za twórczością Waszyńskiego nie przepadała,
uważała go za nieudacznika i artystę przynoszącego
wstyd polskiej kinematografii. Bo filmy robił nierówne, twórca m.in. „Dybuka”, wyprodukowanego dla
wytwórni Feniks Film i uważanego za jeden z najwybitniejszych filmów tamtych czasów czy „Znachora” z Kazimierzem Junoszą-Stępowskim w roli
profesora Wilczura – wówczas najsłynniejszego melodramatu, ale tworzył głównie banalne komedyjki
w postaci „Wacusia” z Dymszą w głównej roli. Mimo
krytycznych ocen, widownia przepadała za jego filmami. Według dostępnych biografii Waszyński 1
września 1939 miał się znajdować wraz z ekipą filmową we Lwowie i stamtąd został zesłany na Syberię, na zdjęciu w „Kinie” z 10 września kopie rów
przeciwlotniczy razem ze Stanisławem Sielańskim,
nie mógł jednak być w dwóch miejscach naraz –
reżyser obdarzony był darem konfabulacji, może
historia chciała się przypodobać reżyserowi i również nieco zamieszała w jego życiorysie. Z Rosji reżyser wydostaje się wraz z armią Andersa i przechodzi
z nią cały szlak bojowy, kręcąc pięć dokumentów,
m.in. „Marsz do wolności”, „Polska parada” czy
„Monte Cassino”. Jego przygoda z wojną kończy się

we Włoszech i zaczyna się nowy, niezwykły etap
w jego życiu. Żeni się z wiekową wdową, hrabiną
Marią Dolores Tarantini, chociaż był zdeklarowanym homoseksualistą, wkrótce majętna hrabina
schodzi z tego świata, zostawiając Waszyńskiemu
fortunę i pałac w Rzymie, to najczęściej rozpowszechniana wersja, w rzeczywistości mieszkał
u hrabiny i się nią opiekował, ale nigdy nie poślubił. Świat filmowej wyobraźni zaczyna się reżyserowi mieszać z rzeczywistością. Waszyński zostaje asystentem Orsona Wellesa przy produkcji w Rzymie
„Otella”, jeździ rolls-royce'em, podając się za polskiego arytokratę – księcia na wygnaniu, przypisuje
sobie odkrycie dla kina Audrey Hepburn i Sophię
Loren, jego konfabulacje zaczynają się piętrzyć: mieni się studentem sztuk dramatycznych w Kijowie,
współreżyserem „Otella”, więźniem Auschwitz,
współpracownikiem Friedricha Wilhelma Murnaua przy realizacji słynnego „Nosferatu”, miał zostawić dwór w Warszawie, a przede wszystkim wypiera się swoich korzeni, usiłując wszystkim
wmówić, że jest wielopokoleniowym katolikiem.
W 1960 spotyka szkolnego kolegę Samuela Bronstona, producenta filmowego, zakładają studio filmowe Bronston Productions, potem jadą do Hiszpanii i pod Madrytem budują olbrzymią filię
Bronston Productions, w ich filmach grają Humphrey Bogart, Ava Gardner, Richard Burton, Gregory Peck czy Claudia Cardinale, w 1965 nagła śmierć
przerywa burzliwe życie Waszyńskiego). • Barbara
Orwid (urodziłam się we Lwowie, w roku 1909, w szkole byłam pilną uczennicą, umiem śpiewać, tańczyć, jestem muzykalna, ważę obecnie 54 kilogramów i liczę
168 centymetrów wzrostu, mówiła w wywiadzie z 1930,
prywatnie żona reżysera Le- Michał Waszyński, 1931
onarda Buczkowskiego, wystąpiła w pięciu przedwojennych produkcjach, wszystkie
w reżyserii męża, podczas
okupacji była łączniczką AK,
zmarła w Warszawie w 1998).
• Ryszard Sobiszewski
(tancerz, aktor, pedagog, wraz
bratem Aleksandrem, solistą
baletu Teatru Wielkiego
w Warszawie, stworzył bodaj
najsłynniejszą szkołę tańca towarzyskiego w Warszawie na
Chmielnej, zagrał w kilku
niemych przedwojennych filmach, podczas okupacji
w stopniu kapitana AK brał
udział w Powstaniu Warszawskim, „Profesor tańca” –
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Gwidon Borucki śpiewa „Czerwone maki…” , 19 maja 1944

Barbara Orwid w filmie „Szyb L-23”, reżyseria Leonard Buczkowski, 1932

Ryszard Sobiszewski, lata 60. XX w., fot. Władysław Miernicki

z okazji pięćdziesięciolecia pracy pedagogicznej
w 1963 Polska Kronika Filmowa poświęciła mu
felieton: uczył swinga, rockendrolla, twista, ale także grzeczności, elegancji, zasad dobrego wychowania… Umarł w 1975), • Michał Pluciński (przed
wojną grywał głównie w teatrach, w 1941 wystąpił w niemieckim filmie propagandowym
Heimkehr – grał tam policjanta, wyrokiem wydanym przez Kierownictwo Walki Cywilnej z lutego 1943 za czynny udział w filmie o treści antypolskiej, połączonej z lżeniem narodu i Państwa
Polskiego został skazany na infamię, a po procesie w 1948 na 5 lat więzienia, zmarł w Warsza-

wie w 1978). • Józef Kondrat (mistrz drugiego
planu, aktor z „bożej łaski” imponujący bezpośredniością, może prymitywną jeszcze, ale wolną od
sztamp teatralnych „Singt wie der Vogel singt” – ale
jak śpiewa i co śpiewa! Wszystko – od wodewilu do
tragedii. Typ spotykany tylko w kronikach starego,
dobrego teatru, pisał o nim Leon Schiller. Jego
żoną była Gustawa Joanna „Guta” Błońska
z domu Blumenfeld, aktorka i reżyserka, w czasie
wojny musiała się ukrywać, Kondrat niefortunnie zgodził się na udział w Heimkehr – w roli
woźnego burmistrza, liczył, że w ten sposob pomoże swojej żonie, po wojnie oficjalnie uznano,
że aktor się zrehabilitował służbą w partyzantce,
jego żona przeżyła, umarła w 1973, rok później
odszedł Kondrat, oboje są pochowani na warszawskich Powązkach wojskowych). • Gwidon
Borucki (naprawdę nazywałem się Gwidon Alfred
Gottlieb, urodziłem się 2 września 1912 roku w Krakowie, ale wszystkim opowiadam, że we Lwowie,
skąd pochodziła duża część mojej rodziny. I gdzie
mieszkałem przez kilkanaście przedwojennych lat.
W 1924 roku przeniosłem się wraz z rodzicami
i braćmi do Warszawy. Chodziłem do Gimnazjum
Hebrajskiego Askola, w którym językiem wykładowym był polski. Budynek szkolny znajdował się na
placu Tłomackim obok dawnej synagogi. Przez dwa
lata siedziałem w jednej ławce z Albertem Harrisem – kompozytor, m.in. skomponował „Piosenkę
o mojej Warszawie” – który wtedy nazywał się
Hekelman. Wkrótce nasza rodzina przeniosła się do
Berlina, gdzie ojciec był współwłaścicielem trzech
kin. Ale z wiadomych powodów po kilku latach

„Trójka hultajska”, film Henryka Szaro z 1937,
od lewej: Józef Kondrat jako czeladnik stolarski Wiórek, Stanisław Woliński jako czeladnik
szewski Szydełko, Stanisław Sielański jako czeladnik krawiecki Igiełka, Czesław Skonieczny jako
Karczmarz

wróciliśmy do Polski. By się móc utrzymać grywał
w nocnych lokalach: „Arizonie”, którego właścicielem był Fred Melodysta – powstała w miejsce
„Oazy” na Wierzbowej, w „Cafe Club” na rogu
Alej Jerozolimskich i Nowego Światu, to tu dostrzegł go Járosy i zabrał do „Cyrulika Warszawskiego” przy ul. Kredytowej 14, gdzie grał do
1939. 14 pażdziernika postanowił uciekać z Warszawy i wraz z aktorem Włodzimierzem Boruńskim i bratankiem Brunona Schulza, Wilkiem
Schulzem i jego żoną, dostał się do Lwowa. Od
tej pory jeździł wraz z zespołem dając koncerty
wraz z zespołem Henryka Warsa w całej Rosji,
w 1942 dostał się do armii Andersa. Był pierwszym wykonawcą „Czerwonych maków na Monte
Cassino”, mieliśmy świadomość, że jesteśmy świadkami czegoś niezwykłego, wielkiego i tragicznego
zarazem. Wiedzieliśmy, że bitwa o Monte Cassino
była straszna, że porównać ją można z bitwą o Verdun podczas pierwszej wojny światowej. Nazwano
ją później bitwą siedmiu narodów, bo przecież niemiecką obronę kolejno atakowały wojska amerykańskie, brytyjskie, nowozelandzkie, hinduskie,
francuskie i teraz w to piekło weszli Polacy! A to
byli nasi koledzy! Z nimi wyszliśmy z Rosji. Szliśmy
razem przez pustynie, przepłynęliśmy morza, dla
nich występowaliśmy. Oni nam gratulowali. Śmiali
się na naszych występach. Żyliśmy w wojsku jak jedna wielka rodzina. I teraz myśmy byli niemymi
świadkami walk, które toczyły się tak blisko nas.
Przed walkami o Monte Cassino okoliczne góry były
obsypane czerwonymi makami. To było morze kwiatów. […] 19 maja po południu pojechaliśmy na Monte Cassino. Jeszcze rano oczyszczano całą okolicę
z trupów i min. Ten pierwszy występ był dla dzielnych zdobywców klasztornej góry. Stawili się wszyscy: Ela Niewiadomska, Nina Oleńska, Renata Bog-

dańska, Filip Ende, Ludwik Olszyński,
Staszek Ruszała, Felek (Konarski – autor tekstu), Fredek (Schütz – autor melodii), ja i orkiestra Warsa. Na widowni,
poza generałem Andersem, siedział generał Nikodem Sulik (dowódca 5. Dywizji
Kresowej) oraz kilku dowódców alianckich. Widzieliśmy nad ruinami klasztoru dwie flagi: polską i brytyjską.
W dzień po zwycięskiej bitwie Borucki wraz z zespołem Czołówki Rewiowej Ref-Rena (pseud. Feliksa Stanisława Konarskiego), zaśpiewał „Czerwone
maki na Monte Cassino” dla żołnierzy
12. Pułku Ułanów Podolskich, zdobywców klasztornej góry. Po wojnie początkowo osiadł w Anglii, następnie wyjechał do Kanady. Czy czegoś żałuję? Nie. Miałem
kolorowe życie. Zwiedziłem dosłownie cały świat.
Z piosenką na ustach i w sercu. I jeszcze mi za to
płacili! Najważniejsze i największe honorarium to
jest ludzka wdzięczność. Umarł w Melbourne
w 2010). • Fryderyk Járosy (reżyser węgierskiego pochodzenia, konferansjer i dyrektor przedwojennych warszawskich teatrów kabaretowych –
„Banda”, „Cyrulik Warszawski”, rewia „Rex”,
kabaret „Cyganeria” i teatrzyk „Figaro” – smakosz
życia, uroczy mitoman i blagier, z Bożej łaski, król
humoru, udzielny książę na dowcipach, margrabia
kawałowy, kawaler złotego brawa, Polak humoris
causa, warszawski i swojski Węgier bez pamięci zakochany w Polsce. Miał nosa do taletów, to on wyłowił Hankę Ordonównę, Stefcię Górską czy Zofię

Hanka Ordonówna i Fryderyk Járosy, Nicea, 1926
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Terné. W 1938 roku otrzymał honorowe polskie
obywatelstwo, w czasie okupacji, chociaż namawiany, odmówił przyjęcia Reichslisty, aresztowany przez Gestapo, siedział na Daniłowiczowskiej
w celi ze Stefanem Starzyńskim, zbiegł z transportu, jak sam wspominał, nieco koloryzując:
Zrozumiałem, że to wyrok śmierci i postanowiłem
uciekać. Kiedy znajdowałem się w drodze powrotnej z gestapo na Daniłowiczowską w towarzystwie
sześciu żandarmów, obok Hotelu Europejskiego
wpadł mi nagle do głowy szatański plan. Zwróciłem się do najstarszego z ekipy z prośbą, aby mi
pozwolił ogolić się u mojego stałego fryzjera w tym
hotelu. Wachmajster oczywiście długo się namyślał
i w końcu zgodził się, dając mi na to dosłownie
pięć minut czasu, wydając jednocześnie rozkaz
podwładnym, aby obstawili wejście do zakładu,
sam zaś udał się do środka za mną, znając doskonale rozkład hotelowy, zacząłem uciekać. Nie widziałem nikogo i niczego, pędziłem jak szalony,
przewracając i potrącając wszystko i wszystkich.
W rzeczywistości Niemcy sami go puścili, dając
mu trochę czasu do namysłu, Járosy nie miał
zamiaru do nich wracać. Niemcy rozpowszechnili
wiadomość o rozstrzelaniu Járosego. Musiał się
ukrywać. Zapuścił wąsy, oczy przesłonił okularami
i jako Czech Franciszek Nowaczek mieszkał u przyjaciół w warszawskich i podwarszawskich domach.
Działał jednocześnie w AK, publikował antyhitlerowskie pamflety w polskiej prasie podziemnej.
Wziął udział w powstaniu warszawskim, walcząc
w oddziale broniącym Domu Akademickiego przy
ulicy Narutowicza. Gdy 19 sierpnia 1944 roku
Niemcy zdobyli budynek Járosy dostał się do niewoli. Przebywał w obozach pracy w Buchenwaldzie
i w Holzen w Turyngii. Ale mimo grożącego mu
niebezpieczeństwa nigdy nie przestał pomagać
innym. Wtedy, w latach 1942-43, w czasie stopniowej, nieustannej likwidacji getta, pokój Jarósyego
stał się punktem rotacyjnym, przez który przechodziły dziesiątki nielegalnych osób. Tam otrzymywali
pierwsze wskazówki; ile kosztuje tramwaj, ile chleb,
jak się czesaćd, jaką mieć minę, żeby osiągnąć jak
najlepszy „wygląd”. Nie spodziewał się ten fenomenalny reżyser i twórca osobowości scenicznych, że
jego sztuka będzie kiedyś służyła ratowaniu ludzkiego życia. Po przeszkoleniu Járosy rozsyłał swych
podopiecznych w różne, z góry przygotowane miejsca. Tych „zwyglądem” (mówiło się „ma wygląd” lub
„nie ma wyglądu”; kto z dzisiejszych czytelników
może pojąć że to bezpośrednio i natychmiast decydowało o życiu?), a więc tych „z wyglądem” rozsyłano
do kryjówek– ojciec jednej z naszych znajomych trzy
lata spędził wścielony w łóżko – natomiast tych „bez

Michał Znicz, lata 30. XX w.

wyglądu”, tych, jak się mówiło, „którzy mogli chodzić po ulicy”, do rozmaitej pracy. W szczytowych
tygodniach polowania na osoby pochodzenia żydowskiego na Filtrową 68 przychodzili ludzie, których
sam wyraz twarzy skazywał na śmierd. Wychodzili
zmienieni, z wiarą, że przeżyją, co wcale nie znaczyło, że tak się zdarzy istotnie. Jakimś cudem znajdował dla każdego miejsce, gdzie można było się
zamelinować choć na jakiś czas. Potrzebą numer
jeden było nie zostać na ulicy po godzinie policyjnej
i ta potrzeba na razie przyćmiewała wszystkie inne,
które dopiero nazajutrz dawały o sobie znać. Otóż
z ręką na sercu mogę oświadczyć, że nikt, znajomy
czy obcy, bliski czy daleki, „z wyglądem” czy „bez”,
kto zgłosił się do Fryderyka, nie został na ulicy po
godzinie policyjnej. Coraz mniej jest żyjących, którzy wiedzą, co to znaczyło. Po wojnie wyemigrował
do Anglii, gdzie klepał biedę, a w Polsce odebrano mu honorowe obywatelstwo. Ostatnie lata życia były dla niego przykre i upokarzające. Jako starszy człowiek nie mógł znaleźć zajęcia zarobkowego.
Duma, bieda, pokora i zasiłek – ot, czego się doczekał pod koniec swoich trudnych lat życia. W Londynie, schorowany i wyczerpany przeżyciami wojennymi cierpiał niedostatek. W 1956 Járosy pisał
z Londynu: Pozdrówcie ode mnie tę ziemię, która
mi przez 20 lat dała tyle radości życia, tyle uniesień
i polotów, i w którą, nie będąc Polakiem, tak wro-

słem, że ani kląć, ani kochać już nie potrafię inaczej, niż po polsku. Zmarł w 1960). • Michał
Znicz (właśc. Michał Feiertag, aktor teatralny
i filmowy. Kazimierz Krukowski (Moja warszawka) wspominał: W inauguracyjnym programie
„Qui Pro Quo” miał wystąpić młody wówczas mało
zany szerokiej publiczności niejaki Michał Znicz.
Znicz występował w „Sfinksie”, prowadził konferansjerkę, ale największym powodzeniem cieszyła się
jego parodia piosenki „Wlazł kotek na płotek”, którą interpretował jako aktor dramatyczny-komik-amator i… zalany gość. W filmie zadebiutował
w 1934 w Młodym lesie Józefa Lejtesa, jako profesor francuskiego. Z upodobaniem grywał role serio, zauważył Andrzej Grzymała-Siedlecki. Udawały mu się zwłaszcza te, które są jakby przejściem
od ról komicznych do poważniejszych. Po przedstawieniu 14 marca 1935 Krysi Jerzego Szaniawskiego w reżyserii Aleksandra Zelwerowicza
w Teatrze Narodowym, Jerzy Andrzejewski recenzował: Palma pierwszeństwa należy się Michałowi Zniczowi, który w epizodycznej rólce Organisty dał małe arcydzieło prostej i wzruszającej gry.
W czasie okupacji aktor znalazł się w getcie warszawskim. Ruta Sakowska w książce Ludzie
z dzielnicy zamkniętej pisała: Z początkiem kwietnia 1941 r. powstał teatrzyk estradowy Na Pięterku (na IV piętrze domu przy ul. Nowolipki 29). Na
tej scenie występował m. in. Michał Znicz, znany
aktor sceny polskiej. W maju 1941 r. wystawiono
tu widowisko pt. Znicz na Pięterku; w czerwcu –
Szaleństwo na Pięterku. W lipcu 1941 r. teatr przestał istnieć. W grudniu 1943 przestał istnieć Michał Znicz, kilka dni przed akcją likwidacyjną
getta według jednej wersji popełnił samobójstwo, według innej został zadenuncjowany i zastrzelony.) • Bazyli Sikiewicz (aktor i reżyser.
Jeszcze 31 sierpnia 1939 „Wieczór Warszawski”
między artykułami „Budujemy schrony w skarpie wiślanej”, „Bomby! Gaz! jak zachować się na
ulicy podczas ataku lotniczo-gazowego” czy „Polska czeka gotowa z bronią u nogi!” pojawia się
niewielka wzmianka: Jarosy tworzy „Figaro”!
Nowy teatr w Warszawie. Już w najbliższą sobotę
elegancka publiczność stolicy spotka się tłumnie
na premierze inauguracyjnej teatru „Figaro”, w którym rozbił swoje namioty niezrównany Jarosy ze
swoją bandą „wesołków”. „Figaro” stanie się z pewnością najulubieńszą i najweselszą sceną Warszawy. Zarówno sam twórca Járosy, jak i zespół aktorski, dają najlepszą rękojmię, że tak będzie.
Reżyserem, obok Járosego, będzie Bazyli Sikiewicz,
jeden z najzdolnieszych uczniów genialnego Stanisławskiego z teatru w Moskwie, dotychczasowy re-

żyser i dyrektor Rosyjskiego Studio w Warszawie.
Zespół imponujący: Mila Kamińska, Ruth Sorel,
Zosia Terne, Krystyna Ankwicz, Elżbieta Kryńska,
Zula Dywińska, Stefania Grodzieńska, Hanka Libicka, zespół baletowy T. Wysockiej, Fryderyk Járosy, Michał Znicz, Ludwik Lawiński, Marian Rentgen, Michał Pluciński, Edmund Minowicz, Gwidon
Borucki, Wacław Kucharski. „Figaro”, jak widzimy,
zapowiada się doskonale. Jak wiadomo „Figaro”
nigdy nie mogło zaistnieć. W środę 27 września,
dwa dni po straszliwym „czarnym poniedziałku”
[25 września warszawiacy nazwali „lanym poniedziałkiem”, powodem był huraganowy nalot
na stolicę, niektórzy świadkowie mówili, że było
to „największe bombardowanie w dziejach ludzkości” , przez 11 godzin 400 samolotów bombardowało miasto – red.] szliśmy z Jurandotem po
Marszałkowskiej, wspominała Stefania Grodzieńska w Urodził go Niebieski Ptak. Bazyli Sikiewicz,
twórca i dyrektor rosyjskiego teatru w Warszawie,
dał znać Járosyemu, że ma dla nas ćwiartkę masła. Blisko było z placu Zbawiciela na Szucha 4,
gdzie mieszkał Sikiewicz. Po „czarnym poniedziałku" i nieco lepszym wtorku panowała dziwna cisza. Na ulicy przekazywano sobie najbardziej fantastyczne wieści, a wszystkie optymistyczne: Angliai
Francja zaatakowały zachodnie granice Rzeszy,
Ameryka przystąpiła do wojny. Hitler zginął w zamachu. Na Szucha przyszliśmy rozpromieni. Sikiewicz otworzył nam drzwi z masłem w ręku i powiedział: – Kapitulacja. Koniec. Był to wyjątkowo
piękny mężczyzna około pięćdziesiątki. Widzę go:
stoi w progu w granatowym jedwabnym szlafroku,

Rok 1914, film w reżyseri Henryka Szaro
na zdjęciu: Bazyli Sikiewicz jako oficer kozacki i Jadwiga Smosarska jako Hanka, 1932
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podaje nam to masło i mówi: – Kapitulacja. Koniec. Sikiewicz również zagrał w niemieckiej
agitce Heimkher. Wiosną 1941 przeniósł się do
Pragi, gdzie pracował jako aktor i reżyser.
W 1955 wraz z rodziną otrzymał obywatelstwo
radzieckie i przeniósł się do Leningradu do tamtejszego Teatru Komedii. Umarł w 1986). • Ludwik Lawiński (właśc. Ludwik Latajner, był,
jak o nim pisano, potężną indywidualnością kabaretowo-komiczną. Człowiek jest wynalazkiem
Boga – zapowiadał Lawińskiego w jednym z programów Járosy. Ale Bóg zapomniał opatentować
ten wynalazek i każdy człowiek naśladuje go obecnie, kontynuując tę produkcję. W ten sposób przyszedł na świat Ludwik Lawiński. Śpiewa on, tańczy, gra na wszystkich instrumentach, na niektórych
źle, na innych bardzo źle. A jedynym jego marzeniem jest, żeby go nie wygwizdano. Lwowianin
z urodzenia, wspominał go Kazimierz Krukowski
„Lopek”, wzdychający do c.k. „Widnia” i walców
Straussowskich, stawał na baczność, kiedy ktoś
w jego obecności wspominał cesarza Franciszka Józefa. Dla „Qui Pro Quo” porzucił operetkę i stał się
jednym z filarów teatrzyków i rewii warszawskich.
Wojnę przeżył na Wschodzie, początkowo jeżdżąc z lwowskim Teatrem Miniatur po Związku
Sowieckim, potem z armią Andersa występował
Iranie, Iraku, Syrii, Palestynie i we Włoszech.
W 1946 zamieszkał w Londynie. Po wojnie grywał w klubach polonijnych, czasami epizody
w angielskich filmach. Król szmoncesu, ale także
nadwiślańskiego sentymentu, postać komiczna, ale
i wzruszająca, promieniejąca dobrocią i naiwno-

Rewia „101 pociech”, Teatr Wielka Rewia (przedstawienie było typową składanką rewiowo-kabaretową, a teatr mieścił się w gmachu Panoram przy Karowej 18, z salą na 1700 miejsc), 1934,
fot: Stanisław Brzozowski
od lewej: Czesław Skonieczny, Ludwik Lawiński, Kazimierz Krukowski

Przedstawienie „Cyrano de Bergerac” w Teatrze Polskim, reżyseria Aleksander Węgierko, 1932
w roli Cyrana Mariusz Maszyński

ścią, typowo polska, wdzięczna przez to, że bardziej prowincjonalna niż stołeczna, a najbardziej
galicyjska. Umarł w 1971). • Mariusz Maszyński (aktor, malarz i dramaturg, Tadeusz BoyŻeleński nie mógł wyjść z podziwu: Szczególny
to aktor! Twardy, nieco szary, ilekroć skazany jest
na odtwarzanie realnego życia, znajduje polot,
wdzięk, cudowne pomysły, skoro tylko może dać
życiu coś jakby z bajki. To radość patrzeć, jak publiczność Maszyńskiego lubi; to skrzepia naszą
wiarę w przyszłość ludzkości, może kiedyś tak się
będą lubić – jak by to było przyjemnie! A Antoni
Słonimski stwierdził, że tylko Mariusz Maszyński przypomniał nam, że jesteśmy w teatrze i że
istnieje na świecie talent, pomysłowość, mili ludzie.
Pozwalam tu sobie uścisnąć symbolicznie dłoń tego
znakomitego artysty, co uczynię przy pierwszym zetknięciu najzupełniej realnie. Oznajmiam również
najzupełniej obowiązującą gotowość pójścia z nim
o każdej porze dnia i nocy na wódkę, o ile oczywiście będzie mu odpowiadało towarzystwo smutnego i zgryźliwego poety. Maszyński grywał nie tylko w teatrze, chociaż film nigdy nie oddał jego
talentu recytatorskiego. Film Każdemu wolno
kochać z 1933 w reżyserii Mieczysława Krawicza
i według pomysłu aktora, okazał się wielkim
sukcesem i grywany był także poza Polską. Aktor podczas okupacji był kelnerem i piosenkarzem
w warszawskich kawiarniach, pisał Jerzy Waldorff. Tylko prywatnie i w ramach prowadzonej
przez tajne ówcześnie Związek Muzyków pod fir-

mą RGO imprezy koncertów w sali Konserwato- spływać im po twarzach, kiedy śpiewali. Płakały
rium mógł recytować nieporównanie, tak jak nikt wszystkie kobiety. Płakał Járosy. Płakali sceptyczni
inny, naszą wielką poezję i na koncertach dla z trudem poddający się wzruszeniu „kabareciarze”
dzieci bajki czy humorystyczne wierszyki. Na ta- – Lawiński, Minowicz, Znicz. Patrzyłem na miejsce
kim to dziecięcym koncercie w lipcu 1944 roku na scenie, gdzie powinien stać siwowłosy porucznik
widziałem go po raz ostatni. Był najlepszej myśli. Marian Rentgen. Odjechał przed paroma dniami,
Zapewniał nas na podstawie cudownie proroczych już zmobilizowany. Płakali przy fortepianach Boi sprawdzających się snów swojej siostry, że War- ruński i Gimpel. Wszyscy. Wielu znich widziałem
szawie już nic więcej złego nie grozi. Mylił się. tego dnia po raz ostatni (Jerzy Jurandot Dzieje
Warszawę zmiotło z powierzchni ziemi, a on śmiechu).
sam został zamordowany w mieszkaniu na warWraz z wybuchem wojny i okupacją polska
szawskiej Ochocie 6 VIII 1944 wraz z żoną Jani- kinematografia zamarła. Wstrzymano produkcję
ną z domu Załuską i dwiema siostrami przez i zamknięto studia filmowe, a kina były ściśle
rosyjskich esesmanów z RONA (Rosyjska Wy- kontrolowane przez władze niemieckie. Niemcy
zwoleńcza Armia Ludowa). Jakiś czas wcześniej dobrze zdawali sobie sprawę z propagandowej
Karol Borowski, reżyser teatralny żydowskiego siły, jaką było film. Już dwa miesiące po zajęciu
pochodzenia i przyjaciel Maszyńskiego, spotkał Warszawy przez hitlerowców w stolicy uruchogo na ulicy: ja, wówczas już bezdomny, spotka- miono cztery kina, w końcu 1939 odnotowano
łem, przechodząc chyłkiem ulicą Chmielną, Ma- ich siedem, w 1940 zaś było już ich czternaście.
riusza Maszyńskiego. Był bardzo blady, umęczony Kinowy repertuar był skrzętnie cenzurowany,
otaczającą go beznadziejnością. Ujrzawszy mnie, specjalnie dedykowany „niższej rasie”: filmy
nie udał, że mnie nie poznaje, jak robiła większość bezwartościowe (trzeciorzędna produkcja banalznajomych dla osobistego i mojego bezpieczeństwa, nych melodramatów i fars, a filmy produkcji
ale podając mi rękę zapytał: „No co, Karol, prze- państw uczestniczących w koalicji antyhitlerowtrzymamy?” – „Ty, Mariuszu, przetrzymasz, ale ja skiej zostały objęte zakazem wyświetlania) albo
na pewno nie!” Pocałował mnie bardzo wzruszony. np. „Wiadomości Filmowe Generalnej Guberni”
To było nasze ostatnie spotkanie. Karol Borowski – agitki w stylu Goebelsowskim (kierownikami
przetrzymał, a na Starych Powązkach znajduje kin mianowano wyłącznie Niemców lub Volkssię jedynie symboliczny grób Maszyńskiego). • deutschów).
Janina Macherska (świetna aktorka
charakterystyczna, występowała w kabaretach, teatrzykach rewiowych i filmie.
W czasie okupacji pracowała jako kelnerka w kawiarni „Sztuka” w Warsza
wie, a potem w restauracji w Konstancinie. Po wojnie do końca życia związana
była z Teatrem Polskim. Wykładała
w PWST w Warszawie. Była mistrzynią
charakteryzacji i tę dziedzinę wykładała
w szkole teatralnej. Jej uczniowie posiadali niezwykłą zdolność zmieniania swych
twarzy. Opiekowała się Schroni
skiem
Artystów Weteranów Scen Polskich
w Skolimowie. Zmarła w 1964).
Późną nocą próba dobiegała końca.
Ostatnim numerem był piękny kujawiak,
barwne pary i cała scena wirowała, wreszcie powoli zamierała. – Po zakończeniu –
powiedział Járosy – zaśpiewamy Hymn.
Czy wszyscy dokładnie pamiętają słowa?
Powtórzmy sobie. Pianiści zasiedli z powrotem do instrumentów i zagrali „Jeszcze
Polska”. Z pierwszego rzędu widowni wi- Pokaz mody w Warszawie, 1925
działem wyraźnie łzy, które powoli zaczęły na zdjęciu: aktorki Kazimiera Skalska, Janina Macherska i Zula Pogorzelska
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Jedną z najpopularniejszych postaci u „Lourse’a był mistrz ceremonii każdego balu lub pokazu mody – szczupły, drobny, wytworny a ruchliwy,
o bujnej czarnej czuprynie, pan redaktor Iwanowski. […] Toalety: Herse, Goussin, Zmigryder, Myszkorowski, „Zuzanna”. Kapelusze: „Henriette”,
„Ewelina”, Mieszkowski, Cieszkowski Lauer. Fraki i smokingi: Borkowski, Sikorski, Zaremba, Sznajder Lipszyc. Bielizna: Chojnacki, Bednarowski,
Janowski. Obuwie: Leszczyński, Struś i Kieliszek, Hiszpański, Płachta. Futra: Apfelbaum, Karmazyn i Chowańczak. Biżuteria: Wabia-Wabiński. Perfumy: Guerlain, Coty, Atkinson. Wszystkie te firmy składały swój los w niezawodne ręce redaktora Iwanowskiego, wierząc w to, że po każdym
takim pokazie mody ilość klienteli zwiększy się ilościowo i jakościowo (Kazimierz Krukowski Mała antologia kabaretu)
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13 listopada 1939 roku kino „Hollywood” przemianowano na „Deutsches Lichtspielhaus”, „Napoleon” przy placu Trzech Krzyży zyskało miano
„Apollo”, a pod koniec 1939 dawne kino „Palladium” przemianowano na „Helgoland” i zyskało
tylko klientelę niemiecką, stając się kinem „nür
für Deutsche”. W 1943 roku w Generalnej Guberni znajdowało się: 25 kin przeznaczonych wyłącznie dla Niemców, 61 wyłącznie dla Polaków oraz
cztery kina przeznaczone dla Ukraińców.
Nic więc dziwnego, że niemiecka działalność
agitacyjna zwróciła uwagę polskiego podziemia.
i stała się jednym z priorytetów w walce z „okupacyjnym zakłamaniem”.
Same świnie siedzą w kinie!
Od 1941 roku nalepki tej treści zaczęły się pojawiać przed warszawskimi kinami, podobne hasła malowano na murach i wypisywano kredą na
chodniku. Akcja miała przerwać chodzenie polskiej
publiczności do kin – pisał Aleksander Kamiński
w Kamieniach na szaniec – gdyż w kinach wyświetlano stale propagandowe dodatki niemieckie i czysty
ich dochód szedł do kas propagandy niemieckiej. […]
Walka z kinami rozgorzała na dobre. Mały Sabotaż
– kontra publiczka warszawska. Wydano specjalną
ulotkę do młodzieży. Rozlepiono na ulicach powszechny śmiech wzbudzające „obwieszczenie urzędowe” szefa propagandy Ohlenbuscha, w którym to obwieszczeniu Ohlenbusch wzywa Polaków do uczęszczania do
kin, jako że dochód z nich idzie na dozbrojenie armii
niemieckiej!
Same hasła nie wystarczyły – pojawiły się
„smrody dmuchane” czyli gazowanie kin. Gazowano niezliczoną ilość razy sale kinowe, powodowano w nich smrody, wybuchy i pożary. Bez
skutku! Warszawa powtarzała slogan o świniach
siedzących w kinie, śmiała się z Ohlenbuschowego
afisza, aprobowała wykurzanie gazami z filmów

– ale publiczka warszawska nie dawała się zwyciężyć. Ku zdumieniu i irytacji komendy Wawra
właśnie w tych kinach, gdzie najczęściej przeprowadzano gazowanie – tłok był największy. Publiczka cisnęła się tam nie tylko, by oglądać film, ale
także, aby przeżyć sensację gazowania. Wreszcie
na pomoc Małemu Sabotażowi przyszli… hitlerowcy, urządzając któregoś dnia łapankę w salach kinowych. Kiedy i to także nie zmniejszyło frekwencji – Mały Sabotaż uznał się za pokonanego i dał
spokój kinom. Publiczka zwyciężyła!
Próbowano też innych, nie mniej spektakularnych niż gazowanie, metod zakłócania kinowych
spektakli. 21 lipca 1941 roku w kinoteatrze „Roma”
(mieściło się tu też niemieckie kasyno, wodewil
i burdel) przy ulicy Nowogrodzkiej miała się odbyć polska premiera antysemickiego filmu Jud Süss
(Żyd Süss, 1940) wyreżyserowanego przez Veita Harlana. Film nakręcony został na polecenie Josepha
Goebbelsa, który osobiście nadzorował jego produkcję (Wielkie, genialne osiągnięcie, napisał w swoim dzienniku pierwszy propagandysta III Rzeszy,
antysemicki film, jaki sobie mogliśmy tylko wymarzyć.
Cieszę się z tego powodu.). Film przedstawiał historię
bankiera i miał być kwintenscją żydowskiego zła
i nikczemnej finansowej pazerności (historię osnuto na kanwie życia autentycznej postaci, Josepha
Süssa Oppenheimera). Reżyserowi po wojnie wytoczono proces, oskarżając go, że pośrednio przyczynił
się do popełnienia masowych zbrodni. Veit Harlan
został uniewinniony. Nie zmienia to postaci rzeczy – film wyświetlano np. dla personelu obozów
zagłady (Heinrich Himmler nakazał urządzanie
obowiązkowych seansów dla esesmanów, policjantów, strażaków i strażników w obozach koncentracyjnych), by zwiększyć ich mordercze motywacje,
w Marsyli zaś po pokazie doszło w dzielnicy żydowskiej do pogromu, podobne zdarzenia miały miejsce w Wiedniu i Budapeszcie.
Na premierę przy Nowogrodzkiej miał zjechać
sam kwiat hitlerowskich oficerów stacjonujących
w stolicy. Nie można sobie było wyobrazić lepszej
okazji do zademonstrowania sprzeciwu wobec
okupanta. Bezpośrednim bohaterem ataku na
hitlerowską widownię miały być… szczury! Wspominany już wcześniej Teodor Niewiadomski,
przedwojenny operator kinowy, wraz z czterema
towarzyszami, zatrudnionych jako „śmieciarze”,
postanowili umieścić w sali odczytowej klatkę
ze szczurami, w odpowiednim czasie kwas zainstalowany na klatce miał przeżreć zamek, a szczury „zaatakować”. Skończyło się jak w „czeskim
filmie”: niestety, klatka otworzyła się przypadkiem
i dziesięć szczurów z piskiem pobiegło w kierunku

Koncert zespołu smyczkowego Roth’a, „Roma”, 1941

drzwi wiodących do hallu „Romy”. Podczas gdy część
żandarmów skierowała zmasowany ogień w kierunku szczurzego stadka, pozostali kamraci ruszyli na
śmieciarzy, okładając ich pięściami i nie szczędząc
kopniaków. Jeden z naszych starał się dopaść śmieciarki. Niestety, wyrżnął nosem w uliczny chodnik,
potykając się o jakiś owocowy ogryzek. Szybko się
podniósł przy pomocy karabinowej kolby. Poprawka
kopniakiem osadziła go na skrzyni ciężarówki. Nasz
kierowca błyskawicznie uruchomił silnik. Szczurzy
atak jednak się nie udał.
Podobną rolę jak kronikom filmowym przeznaczono filmom propagandowym, wyświetlanym na wolnym powietrzu. Taką formę oddziaływania zamierzano upowszechnić, jednak doświadczenia pierwszych pokazów temu przeszkodziły. Owe pierwsze pokazy odbyły się
19 i 20 lipca 1941 r. Już od rana 19 lipca megafony uliczne – jak
zanotował Józef Dąbrowa-Sierzputowski – zachęcały warszawiaków
do wzięcia udziału w tej imprezie. Wieczorem na kilku ekranach,
zainstalowanych między innymi przed Dworcem Głównym, w parku
Ujazdowskim i na Rynku Starego Miasta, dość licznie zgromadzonej
publiczności zaprezentowano reportaż z walk na froncie wschodnim.
Incydent, który definitywnie pokrzyżował plany Urzędu Propagandy,
zdarzył się bodajże przed Dworcem Głównym. W momencie, gdy na
ekranie pojawiły się ochotnicze, pochodzące z różnych krajów legiony antybolszewickie, biorące udział w wojnie po stronie Niemców, spiker zwrócił się do widzów z pytaniem: „A gdzie Polacy?”.
Z tłumu padła błyskawiczna odpowiedź: „W Oświęcimiu” – i to wystarczyło, by cała impreza spaliła na panewce.

Igo Syma – szczególnie wyróżniającego się we współpracy z hitlerowskim reżimem, wydano i wykonano
wyrok śmierci. Przedwojenny amant
filmowy, Bogusław Samborski, który
poniżył godność artysty i Polaka, odtwórca głównej roli w antypolskim
„Heimkehr” (Powrót) w reżyserii Gustava Ucicky’ego, przestraszony wyjeżdża do Wiednia, gdzie grywa pod
pseudonimem Gottlieb Sambor, po
wojnie zaś przed procesem ratuje go
ucieczka do Argentyny.
Atrakcyjność „X muzy” była jednak
silniejsza niż poczucie patriotycznego
obowiązku. Czasem jest im tak smutno
i ciężko, tak pragnęliby bodaj na godzinę zapomnieć,
że w mieszkaniu głodno i ciemno, że wczoraj zastrzelono syna sąsiadki, że bratowa dostała wiadomość
o śmierci ojca w Oświęcimiu, że idą do kina. Bardzo
nikła przyjemność: stojąc w ogonku przed kasą drżą,
że aż zanadto znane andrusiaki Walki Cywilnej obleją im ubrania żrącym kwasem, jak się to wczoraj
zdarzyło Pawłowskiej z naprzeciwka. Jedyne ubranie. Film jest szkaradny, głupi, niedbale sklecony, źle
grany. Dodatek tygodniowy opiewa zwycięstwa niemieckie. W drodze powrotnej niewidzialna ręka przyczepia Kowalskim na plecach kartkę: Tylko świnie
siedzą w kinie – co za wstyd – pisano w sprawozdaniu Delegatury Rządu z 1942 roku.
7 marca 1945 (dwa miesiące po wyzwoleniu)
„Życie Warszawy” podało, że Departament Propagandy Filmowej, który ze względu na ówczesne

za: Tomasz Szarota „Okupowanej Warszawy dzień powszedni”

Akcja bojkotu kin się nie powiodła, mimo że
każdy dobry Polak powinien pamiętać, że dziś każde kino jest placówką niemiecką. Bezwzględnym
obowiązkiem każdego Polaka jest zupełny bojkot
kin, jak apelowano w prasie podziemnej. Aktorów kolaborujących z niemieckim okupantem
piętnowano. Na przedwojenną gwiazdę kina,

Niemieckie kino „Apollo” na Pl. Trzech Krzyży, ok. 1940
Placyk u zbiegu ulic Brackiej, Chmielnej, Zgoda i Szpitalnej, 1945
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Kino „Atlantic”, Chmielna 33, 1948
Melodia serc, oryginalny tytuł Music for Millions( Muzyka dla milionów), komedia muzyczna z 1944 w reżyserii Henry Kostera, grali m.in.: Ava Gardner, Margaret O'Brien, José Iturbi, Jimmy Durante

możliwości mieścił się w Łodzi, to w Warszawie
czynny jest oddział Wydziału Kinofikacji, którego głównym zadaniem jest uruchomienie nowego
kinoteatru w lewobrzeżnej Warszawie – „Polonii”.
W Warszawie dałoby się uruchomić po przeprowadzeniu niedużego remontu 7 kin, m.in. „Atlantic”,
„Roma”, „Sokół” i „Świat” na Żoliborzu.
Jednym z najbardziej znanych opisów powojennego kina „Atlantic” pojawia się w Złym Leopolda Tyrmanda. Ulica, przy której znajduje się kino
„Atlantic”, leży w samym sercu Warszawy: od zachodu wpada na największy plac w Europie jak rzeka
do ogromnego jeziora. Jest to ulica dość wąska, ale za
to brudna, zakurzona i brzydka, bardzo odpychająca, ożywiona i ciekawa. W czasie zmagań wojennych
została niezbyt mocno poharatana, a ponieważ nikt
nie liczył się z możliwością jej rekonstrukcji, przeto
przez dziesięć lat pozostawała w takim samym mniej
więcej stanie jak zaraz po powstaniu. Życie kłębiło
się tu i wrzało na uprzątniętych gruzach, w potrzaskanych kamienicach, w prowizorycznie odremontowanych mieszkaniach, w oczyszczonych ze zniszczeń
podwórkach i klatkach schodowych. Zewsząd napierała ofensywa odbudowy – Aleje Jerozolimskie i Jasna, Marszałkowska i pobliski plac Warecki stały
w ogniu walki o nowo wznoszone mury, ściany, domy.

Ta zaś ulica, zwłaszcza jej odcinek pomiędzy Bracką
i Marszałkowską, nie zmieniła się, trwała w swym
ponurym, białawo-ceglanym kolorycie odartych tynków; stare kamienice warszawskiego śródmieścia,
pełne pompierskiej sztuczności z ubiegłego stulecia,
obrosłe sztukateriami i balkonami, ociekające fałszywym renesansem fryzów i upiększeń, odrapane bramy
o poobijanych stiukach w zielonkawej ongiś glazurze,
norymberszczyzna secesyjnych fasad o poutrącanych
zdobieniach – wszystko to nabierało dziwacznego,
ostrego wyrazu w stanie zniszczenia i zapuszczenia
wśród narośli pośpiesznych, tymczasowych remontów
i dobudówek, w milionie drobnych poprawek i prymitywnych ulepszeń, nagromadzonych tu w ciągu dziesięciu powojennych lat. No i życie – zwykłe, codzienne życie, które tętniło tu wyraźniej niż gdziekolwiek,
tak jak tętni wydobyta zwiększonym wysiłkiem żyła
przedramienia. Roiło się tu od małych, prywatnych
sklepików i spółdzielni pracy: zegarmistrze, warsztaciki naprawy piór wiecznych i maszyn do pisania,
wąskie sklepy z galanterią, koszulami, gorsetami,
biusthalterami, tandetnie efektowną odzieżą, zapinaną na niby ekscentryczne, błyskawiczne zamki,
męskimi marynarkami z krzyczącego samodziału
w grubą kratę. Szło się tu między rzędami wystaw
męczących oczy nawałem stłoczonego na małej prze-

strzeni towaru, wśród bram bezładnie upstrzonych
kolorowymi szyldami, reklamującymi pracownie
drewnianego obuwia, zakłady fotograficzne i działających w głębinach ciemnych podwórek fryzjerów. Dochodząc do zachodniego krańca, wzrok wędrowca lądował na kremowym masywie ogromnego wieżowca
i olbrzymiej, zakurzonej, drgającej pracą przestrzeni
wokół niego: nie wychodząc więc nawet na Marszałkowską, wędrowiec wiedział, że tam zaczyna się inny
świat, albowiem ulica wezbrana optykami, bielizną
i sklepikami z wodą sodową tkwiła w samym środku wielkiej śródmiejskiej dzielnicy, centrali urzędów,
banków i przedsiębiorstw. Południowa strona ulicy
była bardziej zniszczona i po tej stronie mieściło się
właśnie kino „Atlantic”.
[…] Mechciński wrócił przez rozkopy i pomosty
na ulicę, przy której mieści się kino „Atlantic”. Pod
murami domów, po stronie kina, ciągnęła się długa
na kilkadziesiąt metrów kolejka, gęstniejąca przed
samym kinem w zbity, rozedrgany tłum. „Powodzenie
– pomyślał Mechciński z satysfakcją – meksykański
film… Run na kasę! Ładne parę złotych wpadnie.
Wezwanie na pojutrze? Mogą zamknąć. Nie, nie
stawię się. Niech mnie szukają…” Z tłumu dochodziły podniesione głosy, chwilami krzyki, stłoczona
masa ludzi przed bramą falowała na wszystkie strony, tamując ruch na jezdni: samochody posuwały
się powoli, przechodnie przystawali, ze sklepów wyglądali ciekawie sprzedawcy, cała ulica jakby żyła
tym spęcznieniem przed kinem.
Kilkudziesięciometrowa kolejka stała spokojnie oparta o mur wśród płacht gazet, w rozsypanych na trotuarze wieńcach łupin po pestkach,
utrudniając dostęp do sklepów, co powodowało
nieustanne awantury. W spokoju tym było wiele
z tępej beznadziejności: szamotanina przed bramą
była odmętem (niebezpiecznym, lecz kryła w sobie
szansę dla jednostek walecznych, tylko rzuciwszy
się brawurowo w jej otchłań można było sforsować
wejście do kina. Była to jednak nikła, ryzykowna
szansa: przed krzywą, drewnianą bramą, wzmocnioną żelaznymi sztabami, stał spocony, zakurzony milicjant i krępy bileter w mocno sfatygowanym uniformie, o błyszczącej z wysiłku i zmęczenia
twarzy. Od strony ulicy nie było ich widać – byli
szczelnie zakryci tłumem. Niemniej jednak, wparci z całej siły w drewniane żelazne odrzwia, wpuszczali tylko pojedynczo, za okazaniem kupionych
w przedsprzedaży biletów, do pełnej ludzi bramy,
zatłoczonej szczęśliwszą, bo bliższą kasy częścią
kolejki. Pomagała im w tym tęga bariera z żelaza, przedzielająca i tak wąskie przejście bramy na
połowę, jak nasada falochronu. W każdym razie
nawet widzowie zaopatrzeni w prawidłowe bilety

musieli sobie bohatersko i niezłomnie wyrąbywać
drogę w zwartej ciżbie wielbicieli meksykańskiej
kinematografii, oblegających wejście do kina i pozbawionych jakichkolwiek formalnych dokumentów zezwalających im na udział w widowisku. Nie
przeszkadzało to bynajmniej tym ostatnim w wydawaniu okrzyków: – Przepraszam! Proszę o miejsce!
Ja z biletem! Oto bilet! – i okazywaniu bileterowi
prastarego biletu sprzed dwóch tygodni, do kina odległego od „Atlanticu” o półgodzinną jazdę szybkim
autobusem. Bileter likwidował bez słowa te próby,
wyrywając z rąk nieważne świstki wąskiego papieru, i darł je w ponurym milczeniu, łypiąc groźnie
oczami, co dawało asumpt do rozlicznych scysji.
– Kolego! – darł się jakiś posiadacz wyrwanego
i podartego przed sekundą biletu – co za numery!
Zwariował pan? Ważny bilet podarł, łobuz! Ubrać
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takiego śmieciarza w liberię i od razu się stawia!
Panie władzo – wzywał milicjanta na pomoc. –
Co pan na to?. Gdzie praworządność? – Płyń stąd,
smarku – replikował beznamiętnie milicjant i entuzjasta meksykańskiej kinematografii nurkował
bez większych protestów w tłum po to, aby za parę
minut wynurzyć się znowu w największym ścisku,
przy barierze, z biletem do jednego z kin na Pradze, zdobnym w datę seansu sprzed miesiąca, podczas gdy koledzy nieugiętego bojownika o wstęp
wzmagali szturmowy napór na bramę. Nadciągający z obydwu stron ku „Atlanticowi” posiadacze
ważnych biletów przystawali o parę kroków przed
kłębowiskiem, zalęknieni i niezdecydowani”, pełnoprawność ich zamiarów stawała się naraz funta
kłaków warta wobec walki, którą należało stoczyć.
Spoglądali z zakłopotaniem na swe szaty, dobrane
do wieczorowej rozrywki, zaś zupełne przygnębienie ogarniało ich na widok elegancji ich kobiet;
jak wiadomo, istoty te spędzają zazwyczaj całe godziny na przygotowywaniu się w nadziei – spotka-

W kolejce do kina, 1956, fot. Zbyszko Siemaszko

nia w kinowym hallu znajomych i przyjaciółek,
którym należy zaimponować nowym płaszczem,
kapeluszem, pantoflami, perfumami lub maquillage’em. Spoglądali potem na sfalowaną tłuszczę
przed bramą kina i ciężkie, urywane westchnienie
wznosiło im pierś. Ale cóż było robić: meksykański
film nęcił, trzymane w ręku bilety nadawały prawną moc żywionym tęsknotom.
Należało rzucić się w wir zmagań, nie bacząc
na nowy krawat, spodnie czy jesionkę. Po kilku minutach szaleńczego przekładania ramion w obłąkanym crawlu poprzez rozgniatane piersi i marynarki, odpychając tłuste, wybrylantynowane głowy
i spocone twarze, wgniatając własne łokcie w oczodoły najbliższych bliźnich i ciągnąc rozpaczliwie
własne nogi za niesioną potężnym odpływem resztą
korpusu, z cudzymi rękami w kieszeniach płaszcza
i ze zmiażdżonym przez innych crawlistów kapeluszem na głowie, posiadacz ważnego biletu lądował
w końcu w bramie kina, wyciągając za rozerwany
pasek od torebki swą towarzyszkę spod nóg tłumu. Ciężko dysząc układał na niej strzępy
wiosennego płaszcza i wspomnienie po kapeluszu oraz szukał resztek obcasów zmasakrowanych zamszowych pantofli; maquillage i perfumy znikły, rzecz jasna, bez śladu,
pozostawiając przy nim egzemplarz kobiety
cudem uratowanej z żywiołowej katastrofy. Niemniej – dumnie wyciągnięte bilety
w ręku ciągle jeszcze zapewniały zawistne
spojrzenia ze strony czekających w bramie,
w kolejce do kasy.
I jeszcze jedna wizyta w „Atlanticu”,
wybierzemy się na „Krzyżaków wraz z Walerym Wątróbką, jego żoną Gienią i szwagrem Piekutorzczakiem (Wiech „Byłem na
Krzyżakach”): W tych dniach postanowienie
zrobiłem poświęcić się dla ojczyzny i zdobyć
trzy bileta na Krzyżaków, do kina ,,Atlantic” na ulicy Chmielnej. Z tem najstarszem
kinem warszawskiem mam związane tak
zwane urocze wspomnienie. Tu zaraz po wyzwoleniu zwichnęłem sobie nogie, jakżem
z dachu sąsiedniej posesji na podwórko kina
skakał, żeby się na przedstawienie dostać.
Drugą znowuż razą rękaw mnie w bramie
urwali, jak chuligani dali ogonkowi dubla.
Teraz już spokojnie kupuje się bileta i z fasonem do „Atlanticu” wchodzi jak przed wojną. Tylko że trzeba o drugiej w nocy wstać,
żeby zająć miejsce w ogonku. Te „Krzyżacy”
mają takie powodzenie. Faktycznie nie wiedziałem dlaczego, ależem się przekonał, że
obraz rzeczywiście w dechę. Tak, że nawet

wałówki Gienia nie rozpakowała, chociaż film
ciągnie się przeszło trzy godziny i wzięła z sobą
w tem celu garnek z pyzami na gorąco. Ale gdzie
tam o pyzach można było myśleć, kiedy przez cały
czas łzamy nad tą Danusią się zalewała. A potem
klęła w żywy kamień starego Jurandota, jej tatusia, że tak się dał Krzyżakom do wiatru wystawić.
Z drugiej znowuż strony szwagier Piekutoszczak
stale i wciąż mnie przeszkadzał, bo nic nie mógł
zrozumieć z całego obrazu – Krzyżaki z polskiemi
księciami wciąż mu się plątali. Aż koniec końców
zgniewał mnie niemożebnie i mówię:
– Trzeba było książkie nieboszczyka Sienkiewicza sobie przeczytać, żłobie jeden, a potem dopiero
przyjść do kina, lebiego, niewidymku.
Ale musiałem mu objaśniać, bo mnie zamęczał
pytaniami.
– Więc widziem tu Zbyszka przed sądem doraźnem.
– Za co?
– Jak to za co, nie widziałeś? W mordę Krzyżaka
strzelił.
– No to co się stało? I za to pod doraźniaka się
dostał, niemożliwe.
– Krzyżak okazał się posłem.
– Nawet o wiele tak. A to był sąd krzyżacki?
– Nie, nasz.
– I jaki był wyrok?
– Gimza. Przez ścięcie toporem.
– Co ty mówisz, niemożebna rzecz o jedno sztachnięcie w pycho?!
– Jak cię szanuje. Sanacja tak się z Krzyżakami
cackała.
– I ta gimza będzie przeprowadzona?
– Nie, przekonasz się tam, że Danusia zarzuci
Zbyszkowi ręcznik na głowę i w ten deseń amnestie
mu wyrobi.
– W jaki sposób?
– Takie było prawo. Jak narzeczona oskarżonego
zarzuciła mu ręce na szyje i jakiemś ciuchem go
nakryła, dostawał zwolnienie do domu.
– Co ty mówisz? No to faktycznie byli czasy. Dzisiaj sto razy narzeczona za szyje może cię łapać,
nawet zawieszenia głupich sześciu miesięcy mamra ci nie wyrobi.
– Ale teraz też nie ma takich narzeczonych.
– A jaka musiała być?
– Stoprocentowa panienka.
– Waronek faktycznie przyciężki, nie na te czasy.
No a co było dalej?
– Dalej, może pan opowie koledze na ulicy – odezwał się za nami jakiś facet w okularach. Odwróciłem się i zaznaczam:
– Po pierwsze, to nie kolega, tylko szwagier, a po
drugie, o co się panu rozchodzi?

– Przeszkadza mi pan, wrażenie psuje.
– Nie rozumie. O wiele czytałeś pan Krzyżaków,
to nie mogie panu wrażenia popsuć, bo i tak znasz
pan cały przebieg na pamięć. A o wiele nie, słuchaj pan razem ze szwagrem i oświecaj się, ciemna
maso!
Facet się do mnie poderwał, ale w tej chwili Jagiełło tak zaczął naparzać Krzyżaków pod
Gronwaldem, żeśmy o bożem świecie zapomnieli
i darowaliśmy sobie z tem okularnikiem wszystkie
gorzkie słowa. Jagiełło nasz pogodził.
Kino „Atlantic”, Chmielna 33, 1948
Syrena (Siréna), film z 1947, reżyseria Karela Steklý, scenariusz na postawie własnej powieści Marie
Majerová, grają m.in: Josef Bek, Josef Dekoj, Věra Kalendová, Bedřich Karen, Marie Vášová
Powieść Syrena Majerovej, komunizującej czeskiej pisarki i dziennikarki powstała w 1935 i jest uznawana
za najważniejsze osiągnięcie tej autorki, film Steklego zdobył Złote Lwy na MFF w Wenecji w 1947. Tytułowa syrena to sygnał w hucie oznajmiający początek niewolniczej pracy, film opowiada o pierwszym strajku
czeskich robotników w Kładnie pod Pragą w 1889 roku.
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Na chwilę przed zagładą
Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na pokój zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy
tego świata ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy
pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów
i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor.
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z przemówienia Józefa Becka wygłoszonego 5 maja 1939 w Sejmie

Plakat propagandowy, proj. Adam Siemaszko, sierpień 1939, OZN – Obóz Zjednoczenia Narodowego

Komendanci domów obrony przeciwlotniczej
Dzisiaj rozpoczyna się w stolicy szkolenie pierwszych grup kandydatów ua komendantów obrony przeciwlotniczej domów. Ideą przewodnią tej akcji, zorganizowanej przez L.O.P.P. przy pomocy władz administracyjnych, jest
uzyskanie na wypadek nieprzyjacielskich ataków lotnicao-gazowych samowystarczalności obronnej mieszkańców
dużych domów, bloków mieszkalnych lub nawet kilkunastu małych domków rozrzuconych na krańcach miasta. Według
bowiem opracowanego planu obrony stolicy na wypadek ataków lotniczych, poszczególne rejony będą miały komendantów, odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych do pełnienia odpowiedzialnych i trudnych obowiązków
w zakresie OPL. Rozpoczynające się dzisiaj kursy szkoleniowe komendantów OPL domów będą trwały bez przerwy
do dn. 31 marca r.b. Na kursach tych zostanie przeszkolonych 7,500 osób – przyszłych komendantów domów. W ten
sposób zostanie zrealizowany pierwszy punkt programu obrony przeciwlotniczej stolicy, dalsze bowiem prace w
tym zakresie będą miały na celu przeszkolenie ogółu mieszkańców. („Kurjer Warszawski”, styczeń 1938)

W roku 1938 Polska obchodziła uroczyście okrągłą
rocznicę dwudziestu lat odzyskania niepodległości. Sejm
RP zaledwie rok wcześniej
(Ustawa z dnia 30 kwietnia
1937) w rocznicę oswobodzenia Warszawy spod okupacji
wojsk niemieckch ogłosił
dzień 11 listopada świętem
niepodległości i dniem wolnym od pracy dla urzędników. Toteż w 1938 dopiero
drugi raz radośnie świętowała
Warszawa dzień Niepodległości. Nastrój ten potęgowały dekoracje i liczne transparenty
świetlne, płonące na gmachach
państwowych i miejskich. W sklepach, na balkonach,
w oknach mieszkań prywatnych widnieją barwy narodowe i portrety najwyższych dostojników Państwa
obok wizerunku Twórcy Niepodległości Józefa Piłsudskiego. Wieczorem restauracje i dancingi były przepełnione. Do późnej nocy ulice Warszawy pulsowały
przyśpieszonym tętnem.
O godz. 20.15 wchodzi na dziedziniec belwederski w otoczeniu generalicji Marszałek Śmigły-Rydz.
Zgromadzone oddziały sprezentowały broń. Pan Marszałek zbliża się do Palacu, staje i wśród niezmiernej ciszy padają słowa Naczelnego Wodza: „W wigilię 20[ej rocznicy epokowej daty 11 listopada – tu,
w tym miejscu pobierania historycznych, tak trudnych a zwycięskich decyzji wojennych i olbrzymiej
a nieustępliwej pracy pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego nad budową Polski, złóżmy jego pamięci żarliwy hołd naszych żołnierskich serc, oddając
honory wojskowe”. Po przemówieniu Pana Marszałka
odezwały się głuche werble… Rozlegają się dźwięki
hymnu narodowego. Wojsko prezentuje broń, obecni

obnażają głowy. Chwila milczenia. Po złożeniu hołdu Wielkiemu Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu, Marszałek Polski
Edward Śmigły-Rydz opuszcza
Belweder.
11 listopada 1918 w wagonie kolejowym w Compiègne we Francji w obecności
marszałka Ferdinanda Focha, przewodniczącym wojsk
sprzymierzonych
delegacja
niemiecka podpisała rozejm
i akt kapitulacji pomiędzy
Ententą (Francja, Anglia, Rosja) i Cesarstwem Niemieckim, był to koniec I wojny
światowej (dwadzieścia dwa
lata później, 22 czerwca 1940, Adolf Hitler zmusił
Francuzów w tym samym wagonie i w tym samym miejscu do podpisania nowego rozejmu, ale
tym razem to Niemcy dyktowali warunki).
Polski 11 listopada nie odwoływał się bezpośrednio do wydarzeń na torach w lasku w Compiègne. Ustalenie daty budziło w Polsce wiele
emocji (trwało aż 19 lat!). Według socjalistów
święto niepodległości powinno się obchodzić 7
listopada, wtedy to bowiem w 1918 w Lublinie
powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki
Polskiej Ignacego Daszyńskiego. Inni wskazywali
5 listopada, dzień, w którym w 1916 cesarze Niemiec, Wilhelm II i Austro-Węgier, Franciszek Józef
I, proklamowali powstanie Królestwa Polskiego.
Pojawiła się też data 7 października, właśnie tego
dnia w 1918 powołana przez okupanta (Niemcy
i Austro-Węgry) Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ogłosiła niepodległość Polski. O dacie zdecydował obóz rządzący, oczywiście musiało to być
wydarzenie związane z marszałkiem Pilsudskim.
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W latach trzydziestych XX wieku 3 maja nie
był szczególnie lubianą datą, Konstytucja 3 maja
przypominała o zasadach demokracji, a nie był
to temat wygodny – nowa konstytucja z 1935,
wzmacniająca władzę państwową, uchwalona
została z naruszeniem przepisów. Lud jednak potrzebował igrzysk, musiały więc się pojawić nowe
bezpieczne daty: np. 1 lutego (imieniny prezydenta), 18 marca (imieniny marszałka Rydza-Śmigłego), 19 marca (imieniny marszałka Piłsudskiego).
Imieniny P. Prezydenta R.P. We wtorek (1 lutego
1938) obchodzono w całym państwie imieniny Prezydenta R.P. W godzinach porannych odbyły się uro-
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czyste nabożeństwa, a wieczorem gmachy państwowe
były iluminowane. Młodzież szkolna zwolniona była
od nauki. Prezes Rady Ministrów gen. Sławoj Składkowski oraz marszałkowie Sejmu i Senatu nadesłali
Panu Prezydentowi przebywającemu w Wiśle na Śląsku, depesze gratulacyjne.
Potęga Polski wzrasta
realizować i decydować będziemy sami
„Gazeta Polska” cytując wrażenia, jakie odniósł zagranicą pewien dziennikarz opozycyjny, któremu dopiero pobyt poza
granicami kraju otworzył oczy i pokazał, że Polska jest potęgą,
pisze: „Jakże często spotykamy się z typowym niemal zjawiskiem. Wystarczy, by ktoś wrócił po krótszym lub dłuższym pobycie z zagranicy, a dowiemy się odeń napewno – a jednak za tą
granicą „papiery” Polski stoją wysoko, państwo nasze cieszy się
teraz wysokim szacunkiem i uznaniem, wszędzie tam docenia się,
a nieraz wręcz przecenia, wartości i zdobycze młodego państwa
polskiego. Więcej! Coraz częściej słyszy się od tych zarażonych
przez cudzoziemców optymizmem i wiarą w Polskę ludzi, że oto są
już narody i państwa, dla których wielkim zaszczytem i dobrym
interesem jest, względnie byłaby, ścisła współpraca i przyjaźń
z Rzeczypospolitą. Czy fakty te nie zastanawiają? Czy nie uderza
nas, że to już dobre cztery wieki minęły od chwili, gdy w złotym
stuleciu jagiellońskim, dzięki potędze, atrakcji i dobrej polityce ówczesnej Rzeczypospolitej garnęły się do nas po sojusze, pomoc, względy i protekcje inne narody, oraz że po tym okresie aż po
dzień dzisiejszy niemal, towarzyszyła nam niechęć, lekceważenie
lub wręcz pogarda ze strony świata zewnętrznego?”
Niestety, narastającej potęgi Polski wielu nie widzi, czy nie
chce widzieć; dopiero podróż zagranicę daje im skalę porównania
i możność stwierdzenia, że Polska idzie własnymi drogami, bo już
ją stać na to.
„Dziennik Polski” 12 listopada 1938

Antyczeskie manifestacje w Warszawie z żądaniem zwrotu Zaolzia, wrzesień 1938

Wkroczenie wojsk polskich do Czeskiego Cieszyna, październik 1938
1

„Gazeta Powszechna”, 8 sierpnia 1939

Na dwa lata przed wybuchem II wojny światowej Polska nie czuła się zagrożona. Owszem,
niemieckie oświadczenia i prowokacje budziły
niepokój, ale złudna pewność własnej siły uspokajała. Jesteśmy zwarci, silni i gotowi, głosił chyba
najpopularnieszy slogan propagandowy. Uwagę
koncentrowano bardziej na sporze z Czechosłowacją o Zaolzie (Pod znakiem powrotu Zaolzia upłynęło
w stolicy Święto 20-lecia Niepodległości – krzyczał
tytuł gazety codziennej „Dzień Dobry!”), nawet
jeden z najsłynniejszych stołecznych obywateli,
Walery Wątróbka zabrał głos w czeskiej sprawie:
Czechy zrobili się teraz modne, wszyscy o nich mówią i piszą, znakiem tego muszę i ja dwa, trzy słowa
nadmienić, bo znam ten kraj na wylot, z powodu,
że parę lat temu nazad wybrałem się tam ze szwagrem Piekutoszczakiem z Zakopanego na wycieczkie.
Owszem, kraj to jest niczego. A co się tyczy produktów spożywczych, to najlepsza śliwowica. Tylko jedno
mnie się nie spodobało, że pod względem naturalnego

zapotrzebowania równości nie ma. Odpowiedzialne
urządzenia na stacjach są, ale co z tego, kiedy na
jednych drzwiach piszą: „mużi”, a na drugich „żeny”,
więc pytam się, co kawaler ma z sobą zrobić? Gdzie
panienka pójdzie, albo ten małoletni pętak w szkolnem wieku? W zbożu będzie ratonku szukał? Mnie
to osobiście nie obchodziło, bo Gienia w paszporcie
figuruje, każdy się łatwo może przekonać, że żonaty
jestem. Ale Piekutoszczak, jako wolnego stanu mężczyzna nacierpiał się niemało i w końcu protokół mu
chcieli zrobić, za niszczenie drzewek owocowych. Ale
jakoś żeśmy wywieli im, tu w pociąg i jazda dalej.
Pojeździliśmy jeszcze trochę po Czechach, a potem
wsiadło się w autobus i bez granice do Zakopanego.
Jakieśmy te granice przejeżdżali, to serce się nam krajało, bo najładniejsze góry Czesi nam przykroili i dla
siebie zabrali. Dopiero wczoraj nasze wojsko nazad
to zajęło. Miało się to zrobić dopiero pierwszego grudnia, ale się okazało, że Czechy zaczęli nam największe zające z tamtejszych lasów wygarniać, a także
samo kuropatwy i insze cietrzewie. Każdy Czech miał
na obiad zwierzyne, a jak się nawtrajali, całą kupą
nad granice powychodzili, z nas się nabijać, że tylko
jeże i krety nam zostawią. No to ma się rozumieć nasze wojsko widzi, że tak dalej być nie może i mówi:
– Nie, proszę Czechów, nie będzieta dłużej polskich
zająców w śmietanie z buraczkamy opychać, dosyć
tego! I w taki sposób o trzy dni wcześniej zmuszeni
byliśmy te grunta zająć (Wiech, Walery Wątróbka
ma głos, 1938).
Z uwagą śledzono wojnę domową w Hiszpanii
i bacznie obserwowano podpalaczy świata – Sowietów i ich zmagania z wewnętrzną „demokracją”.
Wciąż powracała kwestia żydowska. Doniesienia z Niemiec i Austrii były coraz bardziej dramatyczne, nikt już nie wątpił, że hitlerowskie Niemcy dążą do całkowitego wyeliminowania Żydów
z życia gospodarczego i publicznego. I mimo że po
stronie Żydów przeciwko Niemcom staje zwarcie cały
świat cywilizowany, to właściwie nikt na świecie,
poza bezpiecznym oburzeniem, niczego nie robił.
W Polsce antysemickie nastroje zaczęły narastać już
od 1918, a w końcówce lat trzydziestych osiągnęły
apogeum. Prasa bez przerwy donosiła o antyżydowskich ekscesach. Dla narodowców hitlerowski plan
rozwiązania kwesti żydowskiej był godny uwagi
i postrzegano go z sympatią. W styczniu 1938 referent budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
poseł Wojciechowski w komisji budżetowej Sejmu w swoim oficjalnym charakterze nie mógł nie
stwierdzić, że emigracja żydów z Polski i pozbawienie
znacznej części żydów obywatelstwa polskiego jest nakazem chwili. Jeżeli chodzi o stosunek młodzieży do
kwestii żydowskiej – mówił poseł Wojciechowski –
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Wojska pancerne na ulicach Czeskiego Cieszyna, nz czołg 7TP, październik 1938
Polacy objęli cały Cieszyn w posiadanie. W mig wykupiono cały zapas pocztówek i znaczków czeskich. Filateliści gonią z roziskrzonymi oczyma pokazując znajomym kartki czeskie z napisem: Czeski Cieszyn, z czeskim znaczkiem, ale ostemplowane
pieczęcią polską: „Śląsk zaolzański wrócił do Polski”. Przed gmachem odbyła się wieczorem podniosła manifestacja. Tłumy
odśpiewały „Rotę” i „Hymn narodowy”. W czerwonym blasku neonów zastygł las rąk wzniesionych w czasie śpiewu ku górze.
Tymczasem na dworcu panuje ruch. Odjeżdzają w dalszą drogę pociągi z wojskiem. Drogie polskie mu sercu Cierlicko jest już
nasze. Żwirko i Wigura spoczywają w polskiej ziemi! (Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura zginęli pod Cierlickiem Górnym koło
Cieszyna na Śląsku Cieszyńskim. W Těrlicku (Cierlicku) znajduje się ich symboliczny grób). Całe miasto kipi od gwaru i ruchu.
Orkiestra w hotelu „Pod Jeleniem” gra te same piosenki, co orkiestra w „Polonii”. Publiczność śpiewa „Warszawiankę”. Na
rynku toczą się wesołe walki o miejsca w przepełnionych autobusach. Ulicami ciągną jeszcze szeregi piechoty; dziesiątki
motocykli i samochodów budzi echa w cichym zwykle i spokojnym mieście. (Stanisław Pagaczewski „Głos narodu”, 4 października 1938)

to oczywiście rząd polski musi stosować represje przeciw tym, którzy przekraczają dozwolone granice walki politycznej z żydami, ale żydzi muszą pamiętać,
że ani rząd polski, ani społeczeństwo nigdy nie może
zapomnieć o tym, że te wybryki są popełniane przez
nasze dzieci, naszą krew i naszą nadzieję. […] Młode
pokolenie jest i będzie zawsze bliskie naszemu sercu”.
Było to jawna akceptacja i obietnica bezkarności
dla postaw antysemickich. 6 lutego tego samego
roku na posiedzeniu Sejmu poseł Emeryk August
Hutten-Czapski, zastrzega, że kwestii żydowskiej nie
można rozwiązywać przez gwałt, ale z drugiej strony
narastają nowe pokolenia, co pragną urządzić życie
w nowy sposób i zastają ośrodki miejskie opanowane
przez żydów. Hutten-Czapski kładzie nacisk na moment emigracyjny i domaga
się powołania specjalnego
podsekretariatu dla tych
spraw, a także apeluje do
posłów żydowskich i organizacji krajowych i zagranicznych o poparcie emigracji.
Te grzeczne prośby i ukłony na nic się przydadzą –
komentuje wystąpienie

posła, sprawozdawca parlamentarny. Już w XIX
wieku w Niemczech pojawia się termin Lebensraum (przestrzeń życiowa), doktryna owa miała
być antidotum na przeludnienie Niemiec i brak
przestrzeni niezbędnej do życia. Hitlerowskie
Niemcy plan ekspansji i zajęcia terenów pod osiedlanie się Niemców wprowadziły w życie. Niemcy
użyli siły, poseł Hutten-Czapski jedynie apelował.
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Z nędzarzy bogaczami stali się żydzi
wykorzystując rozbiory Polski
Pod wpływem dogodnych warunków, stworzonych przez ciemiężenie ludności polskiej przez zaborcę, żydzi wydzierali Polakom
placówki kupieckie. […] Żydzi wykorzystując tragiczne położenie
polskiej ludności, z nędzarzy stali się dziś bogaczami. Metody
tego bogacenia się napewno nie były uczciwe
„ABC – nowiny codzienne” lipiec, 1938

Jak z nimi walczyć? – dopytywał się w 1936
ksiądz prałat doktor Stanisław Trzeciak, proboszcz
parafii św. Antoniego Padewskiego w Warszawie
przy ulicy Senatorskiej, bodajże najsłynniejszy antysemita w sutannie – Co zrobiłby z żydami Chrystus, gdyby zeszedł na ziemię i widział rozkładową

robotę żydowską? Postąpiłby tak, jak po
stąpił ze
współczesnymi sobie żydami.Wygnałby ich ze świątyni. Tą świątynią jest cała Polska, z której żydów potrzeba usunąć. Stanie się to w drodze solidarnej walki ekonomicznej, którą aprobował także kierownik
obecnego rządu, p. premier Składkowski, używając
w Sejmie historycznych słów: „Walka ekonomiczna
owszem – krzywdy żadnej”.1 Słowa te wypowiedział
Felicjan Sławoj-Składkowski 4 czerwca 1936 na
26-tym posiedzeniu Sejmu, ale żeby dobrze je zrozumieć, nie można ich przyjąć wyrwanych z kontekstu: Mój rząd nie zawróci również do skrajnej prawicy, która lokowała kiedyś swoje narodowe ideały
w cieniu kolosa carskiej Rosji, która po rozpadnięciu
się tego kolosa nie znalazła bardziej współczesnego
i bardziej realnego w tej chwili symbolu, jak piękny
kiedyś i groźny Szczerbiec Chrobrego, sama jednak
ten Szczerbiec Chrobrego zmniejszyła do pojęcia mieczyka noszonego w klapie marynarki, a urealnieniem
tego symbolu uczyniła bicie Żydów. W tym kierunku
mój rząd również nie pójdzie. Mój rząd uważa, że
w Polsce krzywdzić nikogo nie można, podobnie jak
uczciwy gospodarz nie pozwala nikogo krzywdzić
w swoim domu. Walka ekonomiczna – i owszem,
ale krzywdy żadnej. Oblicze polityczne mego rządu
będzie zwrócone stale tam, gdzie jest racja Polski,
dobro Polski jako całości i jako państwa). Wbrew
intencjom premiera bojkot (choć sam w sobie był
pomysłem absurdalnym), czy walka ekonomiczna,
nie przekonały polskiej strony, nie rzucono się
w wir intratnych interesów, nie wyrosły jak grzyby po deszczu polskie stragany i sklepiki, zapamiętano jedno słowo: „walka”, zaczęto więc używać
kłamstw, pałek i kamieni, te ostatnie szczególnie
przypadły do gustu zwolennikom tezy, że Żydzi
muszą wyjść z Polski, bo oni są nieszczęściem narodu.
Słowa Składkowskiego, pisał adwokat Ludwik
Honigwill, obrońca oskarżonych w procesie brzeskim, były rzucone w atmosferę wielce napiętą, kiedy bojkot wszystkich sklepików, sklepów, usług we
wszystkich dziedzinach szerzył się jak leśny pożar,
kiedy biedota żydowska była gromiona przez taką
samą biedotę polską, kiedy rozum masowy zastąpił
afekt, kiedy rozagitowane masy w unicestwieniu żydowskich straganów widziały jedyne wyjście ze swojej ciężkiej sytuacji materialnej. Dla tych mas to subtelne słówko – walka ekonomiczna – i owszem – było
nawoływaniem do trwania w bojkocie, a nie oliwą
na wzburzone bałwany.
Czasami akcje „odżydzające” pojawiały się
w najmniej spodziewanych okolicznościach, oto
na przykład w styczniu 1938 na obradach Ligi
PZPN (Polski Związek Piłki Nożnej), którym przewodniczył Adam Obrubański, były piłkarz, sędzia

Warszawski „Rotschild”, fot. Roman Vishniac, Warszawa, lata 30. XX w.
1

Inaczej widział rozwiązanie tej kwestii np. ks. prof. Kazimierz Kowalski (w latach 1946-1972 był chełmińskim biskupem diecezjalnym), na wykładzie „Kwestia żydowska w świetle poglądów św.
Tomasza z Akwinu”, który się odbył w styczniu 1938, stwierdził, że wiele z tez postawionych przez św. Tomasza jest nadal aktualna, postulował: należy dążyć do tego, by lepsza część Żydów przyjęła
uczciwie chrzest, pozostałych zaś należy unieszkodliwić.
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Warszawski „Rotschild”, fot. Roman Vishniac, lata 30. XX w.

Warszawski „Rotschild”, handlarz szczotek, fot. Alter Kacyzne, lata 30. XX w.

i doktor praw (został zamordowany w Katyniu),
jeden z delegatów, dyr. Jan Kuczyk, prezes poznańskiej „Warty”, zaproponował delegatom, aby powzięli
uchwałę eliminującą sędziów żydów z arbitrowania
meczów ligowych. Sensacyjne oświadczenie zostało
przyjęte przez delegatów klubów ligowych.
Strzelałbym do pielęgniarek
wybryk adwokata żyda
Podczas toczącego się w Chełmie procesu z oskarżenia dr. A.
Szulca o zniesławienie przez dr. Renatę Katz, obrońca Katzówny, żyd przerzchta Baunard dopuścił się niesłychanego wybryku.
Pochwalił on w czasie mowy obrończej nieludzkie traktowanie
pielęgniarek przez oskarżoną i wyraził się dosłownie: „Ja strzelałbym do takich pielęgniarek”. W ten sposób w polskich sądach
o polskich pracownicach wyraża się żyd. Całe społeczeństwo jest
oburzone, żąda bezwzględnego napiętnowania adwokata, który dopuścił się niesłychanego wybryku.
„ABC – pismo codzienne”, 1938

Smutna historia Heleny Renaty Katzówny i Ignacego Fuhrmana jest przyczynkiem do atmosfery panującej w drugiej połowie lat trzydziestych w Polsce. Oboje byli wybitnymi lekarzami psychiatrami. Do Chełma
Lubelskiego (połowę mieszkanców stanowili Żydzi)

trafili w 1929, dr Fuhrman (specjalista od uzależnień
alkoholowych, propagator idei higieny psychicznej i…
zdolny muzykolog) już jako lekarz z siedmioletnim
doświadczeniem w szpitalu w Świeciu i reformator
szpitalnictwa psychiatrycznego, dr Katz specjalizująca
się w psychiatrii dziecięcej. Zadaniem dr Fuhrmana
było wybudowanie szpitala i w grudniu 1932 nowa
placówka zaczęła przyjmować pierwszych pacjentów
– był to drugi (po Choroszczy pod Białymstokiem) nowoczesny szpital psychiatryczny w Polsce międzywojennej (mógł pomieścić 400 pacjentów). Dr Fuhrman
został dyrektorem szpitala, dr Katz jego zastępcą. Rok
1937 przyniósł pierwsze zatargi w szpitalu. Doktor
Aleksander Szulc (pracujący w charakterze asystenta w Szpitalu Psychiatrycznym), znany w Chełmie
działacz narodowy, przywódca koła Związku Polskiego, za swoje antysemickie wypowiedzi i publikacje
został zwolniony z pracy (Związek Polski w Chełmie
pod kierunkiem D-ra Szulza, zapalonego entuzjasty
odżydzenia Polski, zaczął przejawiać nadzwyczaj ożywioną działalność dywersyjną w stosunku do handlu
żydowskiego). Niedługo trzeba było czekać na reakcje polskiego personelu. Trzej lekarze, Stanisław
Orzechowski, Aleksander Ossendowski i Aleksander
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Szulz w memoriale do właściciela szpitala oskarżyli
dr Katz o szykanowanie personelu szpitalnego (miała mieć nierówny charakter i przykre dla otoczenia
usposobienie oraz dokuczała na każdym kroku i tyranizowała, w rzeczywistości oburzała się na stosunek
personelu do pacjentów) oraz podważyli jej kompetencje medyczne (była autorką kilku prac naukowych).
W ślad za tym doszło do strajku i doktor Katz została zawieszona w swoich obowiązkach. Odpowiedzią
było oskarżenie przez dr Katz trzech polskich lekarzy o zniesławienie, a samego Szulza o narkomanię.
W procesie przed sądem grodzkim w Chełmie role
się odwróciły. W 1937 Helena Renata Katz oskarżona przez Szulza o nazwanie go morfinistą, zostaje
skazana na trzy miesiące aresztu (jak stwierdził sąd:
łagodny wymiar kary z uwagi na dotychczasową niekaralność i posiadanie odznaczenia wojennego). Na
oskarżenie przez Helenę Renatę Katz zarządu Związku Polskiego w Chełmie o wykonanie uchwały dotyczącej wydrukowania i rozesłania odezwy wzywającej
Polaków miasta Chełma do bojkotu kulturalnego i gospodarczego dr Katz i dr. Fuhrmana, dyrektora Szpitala Psychiatrycznego w Chełmie, neofity, sąd Grodzki
w Chełmie wydał wyrok uniewinniający, ponieważ
wezwanie do bojkotu obywatela jest pod względem
prawnym dopuszczalne. Nazwanie natomiast kogoś
żydem nie stanowi w sobie obrazy, choćby obrażony
czuł się polakiem a ze względu na pochodzenie i nastawienie uważany jest za żyda1. W trzeciej sprawie
doktor Fuhrman oskarżony o otwieranie cudzej korespondencji przez sąd w Chełmie został skazany
na 500 zł grzywny. Sąd okręgowy w Lublinie uchylił
wszystkie wyroki sądu w Chełmie. Wkrótce po tych
wydarzeniach doktor Fuhrman ożenił się z doktor Katz
i wyjechali do Lwowa (Fuhrman został ordynatorem
w Klinice Neurologicznej Instytutu Medycznego). Po
zajęciu Lwowa przez Niemców znaleźli się w gettcie,
a w roku 1942 oboje zostali zamordowani. 12 stycznia 1940 Niemcy zajęli szpital w Chełmie, personel
ewakuowano, pacjentów wyprowadzono na dziedziniec i roztrzelano. Zabito 300 mężczyzn, 124 kobiety
i 17 dzieci. Jedna z ostatnich prac doktor Katz z 1937
nosi tytuł: Analiza zaburzeń czasu i przestrzeni w przypadku schizofrenii. Doktor Stanisław Orzechowski po
wojnie został ordynatorem szpitala w Świeciu i pełnił
tę funkcję do 1975; doktor Aleksander Ossendowski,
wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Medycznej w Lublinie, w 1944 został
mianowany kierownikiem Referatu Sanitarnego Wojewódzkiej Komendy MO w Lublinie na okres trzech
1
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lat, potem organizował szpital psychiatryczny w Abramowicach, był kuratorem Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej w Lublinie, dyrektorem Państwowego
Szpitala dla Nerwowo Chorych w Lublinie, Gorzowie
i Kłodzku; doktora Aleksandra Schulza
W poemacie dygresyjnym „Kwiaty polskie” Juliana
Tuwima z 1949 pojawia się Żyd zwielokrotniony:
Kiedy w żurnalii robaczywej
Nic, tylko wrzało i migało:
Żyd, Żyda, Żydom, Żydów, Żydzie;
Żydy parchate czy parszywe,
Żyd jest największym naszym wrogiem,
Żyd z nożem czyha przed twym progiem,
Przez Żyda głód, przez Żyda nędza,
Żyd okradł, Żyd znieważył księdza,
Białego orła Żyd podeptał,
Żyd z niemowlęcia krew wychłeptał.
Żyd otruł, zgwałcił, zdradził, wydał,
Zbezcześcił Żyd, splugawił, splamił,
I znowu: Żyd, Żydowi, Żyda,
Żydom, o Żydach i Żydami
Leszek Kołakowski w 1992 przy okazji mającego się ukazać polskiego przekładu „Mein Kampf”
zastanawiał się czy publikacja będzie służyła propagandzie ideologii hitlerowskiej w Polsce. Jest tylko jed-

S ąd w Chełmie nie miał żadnych wątpliwości: Żyd choćby założył czapkę niewidkę, zawsze pozostanie Żydem i będzie miał nastawienie Żyda. W lipcu 1938 Katolicka Agencja Prasowa musiała poradzić
sobie z nie lada dylematem. 3 lipca w niedzielę rektor kościoła św. Jacka w Warszawie, ks. Tadeusz Puder, podchodząc w komży i stule do ambony podczas sumy, aby wygłosić kazanie, został zaatakowany przez Rafała Michalskiego, czeladnika szewskiego zamieszkałego przy ulicy Piwnej 49 w Warszawie. Michalski z okrzykiem „To jest Żyd” uderzył księdza dwa razy w twarz. Musimy z całą
stanowczością napiętnować barbarzyńską napaść na kapłana – zareagowała Katolicka Agencja Prasowa – która świadczy, niestety, o posuwającym się się u nas zdziczeniu obyczajów, tak że nawet
świątynie nasze, święty Sakrament Kapłaństwa nie powstrzymują zbrodniarzy od tego rodzaju napaści. […] Co się tyczy księdza Pudra, to jest on istotnie pochodzenia żydowskiego, oświadczył jednak
publicznie, że zawsze uważał się za Polaka. Napastnik miał być człowiekiem na ogół spokojnym, chociaż zdradzał objawy pewnej nienormalności. Ks. Puder nie miał łatwego życia. Trudno dziś sobie
wyobrazić, co znaczyło być w przedwojennej Polsce księdzem katolickim – Żydem. Już okres pracy księdza Pudra w Rzeczycy zbiegł się z rozpoczęciem tam działalności narodowców. „Chodzili za
nim, wykrzykując »Puder-Żyd«, i rzucali w niego kamieniami”. Świadek tamtych wydarzeń wspomina, że „pewnej niedzieli na Mszy ksiądz zapytał: Moi drodzy, co ja wam złego uczyniłem, że mnie tak
prześladujecie? Tak, jestem Żydem, ale ochrzczonym. Jestem katolikiem” (Lektury pobożne ks. Adama Bonieckiego – „Żyd, katolik, ksiądz”). Na marginesie trzeba wspomnieć, że ks. Puder otrzymał
parafię św. Jacka w spadku po sławnym ks. Trzeciaku (!). Ks. Tadeusz Puder zginął po wojnie w 1945, potrącony przez ciężarówkę sowiecką, umarł w Szpitalu Zakaźnym przy ul. Grochowskiej.

Imieniny marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie, manifestacja pod budynkiem GISZ-u (Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych) na cześć solenizanta, transparent stołecznego oddziału
„Związku b. Ochotników Armii Polskiej na Wschodzie”, Al. Ujazdowskie 3, 18 III 1937

na sprawa, odpowiadał, gdzie ta ideologia się zbiega
z możliwą czy raczej realną trucizną obecną w polskim życiu, a tą sprawą jest antysemityzm. Jest z pewnością dla antysemityzmu, a właściwie od dawna
była, gleba żyzna, nie tyle wśród Polaków, ile wśród
Polaczków; antysemityzm w Polsce Żydom nie szkodzi,
lecz tylko Polakom: wydobywa na wierzch wszystko,
co w naszym życiu najpodlejsze i najnikczemniejsze.
W listopadzie 1938 przypadała też dwudziesta
rocznica istnienia Ligi Morskiej i Kolonialnej: Kolonii dla Polski domaga się całe społeczeństwo! Zagadnienie kolonialne w Polsce jest nie tylko zagadnieniem
surowcowym, ale także kwestią znalezienia terenów
osiedleńczych dla emigracji żydowskiej z Polski. Polska
potrzebuje kolonii i surowców. Zagadnienie to trzeba
postawić mocno na forum międzynarodowym – pisano w prasie. Z rezolucji Ligi Morskiej i Kolonialnej:
Postulaty kolonialne Polski stały się dziś wyrazem
dążeń całego narodu; wysuwane przez Ligę żądania
kolonialne, zmierzające do rozwiązania trudności demograficznych i zaspokojenia potrzeb surowcowych,
uznane zostały przez rząd Rzplitej za naczelne zadania, które ściśle są związane z koniecznością przebudo-

wy gospodarczej Polski; w postawieniu przez rząd Rzplitej na forum międzynarodowym sprawy kolonialnej
Polski – rada główna L.M.K. widzi akcję zmierzającą
do pozytywnego rozwiązania najżywotniejszych zagadnień naszego gospodarstwa narodowego. Trzydziestopięciomilionowe państwo ma prawo posiadania na własność kolonii. Polska musi mieć kolonie. Rada Główna
Ligi Morskiej i Kolonialnej przemawiając w imieniu
milionowej rzeszy swych członków, wzywa całe społeczeństwo do skupienia się pod sztandarami Ligi dla
walki o zrealizowanie celów morskich i kolonialnych
(1938). Żeby nie skończyło się tylko na rezolucjach
minister spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki zapowiedział, że niebawem wyruszy wielka wyprawa naukowa, która zbada obszary w głębi Afryki
dla kolonizacji polskiej.
6 sierpnia 1939 marszałek Edward Śmigły-Rydz
przybył na krakowskie Błonia Rolls-Roycem. Już od
najwcześniejszych godzin rannych ustawiały się na
Błoniach Krakowskich organizacje przybyłe z całej
Polski. Zebrało się tam na chwilę przed przybyciem
marszałka Śmigłego-Rydza ponad 200 tysięcy ludzi.
[…] Po dokonaniu przeglądu rozpoczęła się msza św.,
którą odprawiał biskup polowy ks. Gawlina. Kazanie
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wygłosił kapelan kompanii kadrowej. Tłum śpiewa
„Boże coś Polskę” – w sercach coś zaczyna łkać. Zbliża
się godz. 11-ta. Oczy wszystkich spoczęły teraz na postaci Marszałka, który schodzi ze swej trybuny i wolnym krokiem zbliża się w towarzystwie adiutantów
do mównicy. Jeszcze nie zdążył zabrzmieć głos wydający dyspozycję przez megafony, gdy całe Błonia zaległa niezwykła wprost cisza. Po chwili z głośników padły pierwsze metalicznym głosem wypowiadane słowa
mowy marszałka Śmigłego Rydza: Życie i los każdego
człowieka związane są ściśle z losem jego ojczyzny.
Żaden człowiek nie potrafi ukształtować sobie swego
życia tak, by ono było prawdziwie ludzkie i godne, jeśli życie jego ojczyzny jest pozbawione tej godności. Życie osobiste człowieka pełne jest upokorzenia i hańby,
jeśli hańba plami ojczyznę. Życie osobiste jest pełne
krzywdy, gdy ojczyzna krzywdą krwawi (olbrzymie
oklaski). Gwałtu, wymierzonego przeciwko ojczyźnie,
nie można odeprzeć ani apelem do poczucia sprawiedliwości, ani zasługą dla ludzkości, ani ofiarnością
dla cywilizacji, ani oczywistością gwałtu, ani jego
absurdalnością (brawa! okrzyki entuzjazmu). Gwałt
zadawany siłą – musi być siłą odparty (okrzyki: „Pod
Twymi rozkazami!”). Własną siłę stanowi własny żołnierz. Więc trzeba mieć żołnierza, który umie bić się
i umierać za ojczyznę (entuzjazm). […] A gdy w cza-

sach dzisiejszych słowa pokój i wojna na przemian są
na ustach świata – to my stwierdzamy: cenimy i szanujemy pokój tak, jak inne narody, ale nie ma takiej
mocy, która by nas przekonała, że pokój to jest takie
słowo, które dla jednych oznacza brać, a dla drugich dawać. (Oklaski! okrzyki: „Niemcom niczego nie
damy!”). […] Uważam za swój miły obowiązek stwierdzić z głębokim odczuciem i żołnierską wzajemnością,
że Polska ma wśród narodów szczerych przyjaciół,
którzy rozumieją sedno sprawy i którzy określili swój
stosunek do nas. (Okrzyki na cześć Anglii i Francji).
[…] I niech nikt nie sądzi, że nasza miłość ojczyzny ma
mniejsze prawa, lub mniejsze nakłada obowiązki,
aniżeli jego miłość ojczyzny. (Niebywały entuzjazm!).
Przed tą pomyłką ostrzegamy (niemilknące brawa.
Okrzyki: „Prowadź nas pod Gdańsk!”)1. Zaledwie
niecały miesiąc pozostał do wybuchu wojny, Polska była do niej kompletnie nieprzygotowana, ale
wystarczyło zacisnąć pięść i wspomnieć o polskiej
potędze, by naród uwierzył w swoją wspaniałość
i wyjątkowość. Jak pisał Stanisław Cat-Mackiewicz:
Naród polski jest narodem wyjątkowo patriotycznym.
Ten, kto umie poruszać struny naszego patriotyzmu,
może wygrywać melodie zupełnie dowolne.
1 września 1939 Naczelny Wódz Edward Rydz
Śmigły wydaje rozkaz: Żołnierze! Niemiec odwiecz-

ny nasz wróg napadł dnia 1 września 1939 r. na
Rzeczypospolitą naruszając całą naszą granicę. Nadszedł czas wypełnienia naszego naszego żołnierskiego
obowiązku. Żołnierze, walczycie o istnienie i przyszłość Polski. Za każdy krok zrobiony w Polsce musi
wróg drogo zapłacić swą krwią. Każdy z was, ufny
w słuszność naszej sprawy i sprawiedliwość Bożą
musi zdobyć się na najwyższy wysiłek, by jak najtwardziej wypełnić nakaz obowiązku i honoru. Bez
względu na długotrwałość wojny i poniesione ofiary
– ostateczne zwycięstwo będzie należało do nas i do
naszych sprzymierzeńców.
Siedemnaście dni po wybuchu wojny –
orientując się, że klęska jest nieuchronna i na
wieść o wkroczeniu do Polski wojsk sowieckich,
Naczelny Wódz widzi bezcelowość prowadzenia działań wojennych i przez Rumunię wyjeżdża z kraju, a swoje ostatnie przemówienie do
żołnierzy kończy słowami: Trzeba zacisnąć zęby
i przetrwać. Położenie się zmieni, wojna jeszcze
trwa. Będziecie jeszcze bić się za Polskę i wrócicie do Polski przynosząc Jej zwycięstwo (Warszawa wciąż się broniła). Postawa marszałka budzi
zrozumiałe przygnębienie w armii, szczególnie
wśród oficerów. Niektórzy zamierzają rozstrzelać Marszałka, innych ogarnia panika: szczególne
rozgoryczenie panuje w jednostkach polskich z powodu postawy części oficerów, którzy – gdy tylko
sytuacja uległa pogorszeniu – rekwirowali wozy,
samochody prywatne, by ratować się ucieczką
przez granice rumuńską (z niemieckiej depeszy).
Pułkownik broni pancernych Stefan Soboniewski, który przedarł się z oblężonej Warszawy do
Kosowa, wspominał: Zameldowano mi, że zbliża
się kolumna samochodów Naczelnego Wodza. –
Czy pan oszalał – krzyknąłem na jakiegoś komisarza policji, który mnie o tym powiadomił. Każę
oddać pana pod sąd wojenny za sianie paniki. To
się nie może zdarzyć. Hetman nigdy nie opuszcza
swoich wojsk! Lecz to był rzeczywiście Śmigły. Na
moście w Kutach marszałkowi zastępuje drogę
pułkownik Ludwik Bociański i próbuje nakłonić Naczelnego Wodza do kontynuowania
walki, widząc zaś, że decyzja Śmigłego jest nieodwołalna, wyciąga pistolet i w proteście strzela
sobie w serce (wg relacji Elżbiety Błockiej). Bociański przeżyje, a 7 listopada 1939 Rydz-Śmigły złoży rezygnację z funkcji Naczelnego Wodza. Marian Hemar, poeta, satyryk i tłumacz,
w przepojonym goryczą wierszu „Do generała”
pisze: Do ostatniego mężczyzny! – Do ostatniej
kobiety! – Miałeś bronić Ojczyzny. Miałeś bronić
Warszawy – Generale! […] O polska tragedio plew
– Które ziarnami łudzą – Jak łatwo powiedzieć
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Obrona Warszawy, Teresa Żarnower, fotomontaż, 1942
Ilustracje do książki „Obrona Warszawy” o niemieckiej agresji na Polskę, która ukazała się
w 1942 roku w Nowym Jorku w wydawnictwie Polish Labor Group. Teresa Żarnower pochodziła z zasymilowanej rodziny żydowskiej, była radykalną lewicującą artystką, należącą do
przedwojennej awangardy konstruktywistycznej, bliską współpracownicą Kazimierza Szczuki.
W 1937 wyjeżdża do Paryża, a po wybuchu wojny w dramatycznych okolicznościach udaje się
jej przedostać do Nowego Jorku. Jak pisała Izabela Czajka-Stachowicz: głosiła swoją prawdę i
było to jej szczere wyznanie wiary. Żarnowerówna w 1949 popełnia samobójstwo.

Lud w obronie stolicy, Teresa Żarnower, fotomontaż, 1942

mierskiej 18 u wdowy po gen. Włodzimierzu
Maxymowiczu-Raczyńskim, Jadwigi (podobno
nigdy nie opuścił mieszkania), a 2 grudnia
1941 umiera na zawał serca (angina pectoris)
i zostaje pochowany potajemnie na cmentarzu
Powązkowskim.
Maraton pływacki Wilanów-Warszawa
W nadchodzącą niedzielę 3 września rozegrany zostanie pływacki wyścig długodystansowy Wilanów-Warszawa na trasie 10 km.
Zamknięcie zapisów upływa w sobotę 2 września o godz. 12. Start
wyścigu o godzinie 12. 30 koło Wilanowa na 505. kilometrze. Ok.
godz. 14 meta na przystani Oficerskiego Yacht Klubu.
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„Mały Dziennik” 1 września 1939

Premiera na Chmielnej 33, 1 września 1939

„krew” – Gdy chodzi o cudzą – Jak łatwo przywołać śmierć – Gdy chodzi o życia – Owych mężczyzn
ostatnich – Owych kobiet ostatnich – Którym pan
dał słowo bez pokrycia – Wicher targa rumuńską
nocą – Próżno oczy i uszy zakryjesz – Te upiory do
okien łomocą – Generale! My polegli. Ty żyjesz?
Śmigły niedługo cieszył się życiem, w październiku 1941 pod pseudonimem Adam Zawisza
nielegalnie wraca przez Węgry i Słowację do
Polski, zatrzymuje się w Warszawie przy Sando-

W Warszawie zostaje ogłoszony stan wyjątkowy:
Zarządzenie powyższe wchodzi w życie na obszarze
powiatu (miasta) Warszawy z dniem 1-go września
1939 r. W związku z powyższym zawiadamia się, że
następuje: 1) Zawieszenie wolności osobistej 2) Zawieszenie rękojmi nietykalności mieszkania 3) Zawieszenie wolności słowa 4) Zawieszenie tajemnicy korespondencji 5) Zawieszenie wolności zrzeszeń. Warszawa
kipi entuzjazmem i optymizmem. Prezydent m.
st. Warszawy, Stefan Starzyński, dziękuje wszystkim
emerytom miejskim, którzy zgłosili się na apel i wyrazili gotowość pełnienia służby zastępczej za swych
kolegów, powołanych do obrony granic Państwa za
ich obywatelskie stanowisko. Wszystkie zgłoszenia są
przyjęte i zostaną stopniowo wykorzystane. Emeryci,
którzy zgłosili się do służby zastępczej, będą do pracy
powołani piśmiennymi zawiadomieniami. W prasie
bez przerwy pojawiają się apele i odezwy. Kolejarze!
Wybiła godzina. Wojna rozpoczęta. Zagrały armaty
i Żołnierz polski zwarł się w śmiertelnym boju z odwiecznym wrogiem. Miara krzywd została przebrana.
Długo czekaliśmy na tę chwilę z zaciśniętymi zębami
i pięściami, słuchając wieści o straszliwych prześladowaniach naszych rodaków pod jarzmem niemieckim.
Dziś wybiła dla nich godzina wyzwolenia. Nie my
wywołaliśmy wojnę. Ale gdy wróg sięgnął po nasze
dobro, będziemy toczyć wojnę nie tylko w obronie naszego stanu posiadania, lecz i o odzyskanie tego, co
nam obca moc wydarła, o powrót do macierzy rodaków, jęczących pod zaborem niemieckim. Obóz Zjednoczenia Narodowego: Bracia, Ojczyzna w potrzebie. Zwarci i zjednoczeni, owiani jedną myślą stoimy
wszyscy, ramię przy ramieniu, w niezłomnym szeregu
jej nieustraszonych obrońców. Na gwałt odpowiadamy siłą. Bagnetem żołnierza i wojennym wysiłkiem
całego narodu zwyciężymy wroga i zdepczemy jego
zbójecką pychę. Niejednokrotnie już szczerbiliśmy nasza broń na karkach niemieckich najeźdźców. Mamy
w swej historii Płowce i Grunwald.

Kina w Warszawie, 5 września 1939

Na intencję zwycięstwa
Jutro, o godz. 9.15 (jak również w pierwszą niedzielę następnego
miesiąca) w kościele św. Anny (Krak. Przedmieście 66) przed wielkim ołtarzem odprawiona będzie msza św. na intencję zwycięstwa
oręża polskiego. Zapraszają: Zjednoczenie polskich pisarzy katolickich, Zjednoczenie polskich lekarzy katolickich, Stowarzyszenie katolickich artystów plastyków „Ars Christiana”, Zjednoczenie
polskich inżynierów katolickich, Zjednoczenie polskich farmaceutów katolickich, Zjednoczenie polskich lekarzy dentystów katolickich, Zjednoczenie polskich prawników katolickich.

najdroższych zbrojnych ptaków nie może przycisnąć
do serca, ich, co tak mężnie odpierają w obłokach
natrętów niemieckich z ponad stolicy i wyganiają
po za granicę Polski i gonią w bohaterskim pościgu.
Warszawa upaja się dzielnością lotnictwa polskiego
i w pełnej ufności w jego niezawodną sprawność, spokojnie pracuje i ze spokojem też zasypia.

„Kurjer Warszawski” 2 września 1939

Ale Warszawa mimo widma wojny, które już
nie straszyło lecz stało się realnym zagrożeniem,
nie zamierzała ulec nastrojowi pesymizmu:
Postawa ulicy zmienia się – pisano 3 września
w „Kurjerze Warszawskim”. Pierwszy nastrój zaskoczenia, oburzenia i osłupienia z powodu bezecnego
napadu ustąpił miejsca śmiałemu, a nawet zuchwałemu lekceważeniu poczynań wroga. Warszawa
przyzwyczaja się do nalotów. Z największą niechęcią tłoczy się bractwo w chwili alarmu po bramach
kamienic, by ulżyć w słowach niewybrednych i soczystych sobie w ocenie wroga i jego działań. A gdy
tylko rozlegnie się przerywany sygnał syreny, wszystko
wylęga momentalnie na ulicę, która roi się od ludzi,
których twarze wyglądają jak w zupełnie zwyczajny dzień pracy. Nastrój ulicy jest pyszny. Uważa nalot za przykrą przerwę w komunikacji i przeszkodę
w ruchu. Nikt się nie boi, nikt nie lęka, nikt nie jest
zastraszony. Niejeden mruczy i klnie pod nosem i gdyby mu tylko pozwolono, wyfrunąłby hen daleko rozprawić się z napastnikami. Wiara w siłę, zręczność,
odwagę i brawurę lotnika polskiego podnosi się z godziny na godzinę, nabiera cech bezgranicznego zaufania i uwielbienia. Z dumą szuka ulica na niebie polskich znaków i jak gdyby żal ogarnia jej serce, że tych

Członkowie Straży Obywatelskiej, Teatr Wielki, wrzesień 1939, z archiwum Juliena Bryana

400

Ruiny kamienicy Malinowskiego przy Nowym Świecie 31 u zbiegu z Chmielną, 1939
Dom, gdzie mieściła się dawniej apteka Malinowskiego – prowadzona obecnie przez Ulatowskiego, ale tradycyjnie nazywana Malinowskiego musiała trafić bomba ogromnego kalibru – zburzony do parteru – gruz całkowicie
zagradza Nowy Świat i wejście na Chmielną. Sterczy kłębowisko żelaznych belek powykręcanych jak blaszki, narożny dom, róg Piernackiego po przekątnej skrzyżowania z Nowym Światem rozpruty od czwartego piętra do parteru
– zasypał ulicę gruzem i połamanymi jak zapałki drewnianymi belkami stropów. Domy złączyły się gruzem tworząc
wysoką barykadę (Stanisław Bukowski Mydlana fortuna)

A tuż przed zaśnięciem miasto znajdzie też czas
na godziwą rozrywkę:
TEATR I MUZYKA • Teatr Narodowy: dziś
o godz. 8 w. i jutro o godz. 4 pp. krotochwila Ruszkowskiego „Wesele Fonsia". • Teatr Mały: dziś premiera
komedii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej „Baba-Dziwo”
w reżyserii i jednocześnie w roli tytułowej St. Wysockiej z udziałem Lindorfówny, Krzymuskiej oraz Grodeckim, Skulskim i innymi. Jutro o godz. 4 pp. „Baba-Dziwo”. • Teatr Letni: dziś premiera krotochwili
Nestroya pt. „Serce w rozterce, czyli ślusarz-widmo”
w reż. L. Schillera z Brochwiczówną, Górską, Sempolińskim i inymi. Muzyka Palestra. • Teatr Polski:
dziś „Genewa” Shaw’a, ciesząca się ciągłym powodzeniem. • Teatr Mały: dziś współczesna komedia
Fauchoig „Ostrożnie, świeżo malowane”. • Instytut

Reduty: dziś komedia Bunscha „Haneczka i duch”.
• Teatr Ateneum: do poniedziałku włącznie teatr
nieczynny, we wtorek premiera komedii Szaniawskiego „Żeglarz” z Stef. Jaraczem w roli tytułowej. •
Teatr 8.15: dziś melodyjna polska operetka „Panna
Wodna” z muzyką Lawiny-Świętochowskiego. • Teatr Ali Baba: dziś premiera rewii pt. „Pakty i fakty”
z Żelichowską, Andrzejewską, Krukowskim i in. •
Teatr Tip-Top: dziś rewia „Kto – kogo” z udziałem
chóru Dana, • Teatr Figaro: dziś otwarcie rewiowego teatru pod dyr. Jarossego, w programie skecz Kazimierza Biernackiego pt. „Pan Henryk” w wykonaniu
Ankwiczówny i Znicza (2 września 1939).
Na wieść, że Wielka Brytania wypowiedziała
Niemcom wojnę, Warszawa wpadła w euforię. Momentalnie na wszystkich gmachach i domach stolicy
zaczęto wywieszać flagi narodowe. Wśród tłumów
zgromadzonych na ulicach zapanował niebywały
entuzjazm. Ulice Warszawy rozbrzmiewają okrzykami „niech żyje Anglia”, „niech żyje król angielski”,
„precz z Hitlerem”. Ludność śpiewa hymn narodowy.
Przejeżdżające przez ulice Warszawy oddziały wojska są poprostu zarzucane kwiatami przez ludność,
która wznosi owacyjne okrzyki na cześć armii i Naczelnego Wodza. Z najdalszych krańców Warszawy
kierują sie wszyscy na Nowy Świat pod ambasadę
brytyjską, by tu manifestować na cześć ambasadora
sir Howarda Williama Kennarda. O godz. 12-ej Aleje Jerozolimskie, róg Nowego Światu, ulice Chmielna
i Pierackiego są wypełnione kilkunastotysięcznym
zwartym tłumem. Na przyległych balkonach widać
moc osób. Wszyscy nieprzerwanie, serdecznie i długo
manifestują na cześć Anglii. Na balkonie pałacyku
ambasady angielskiej ukazuje się sir William Kennard w towarzystwie min. Becka. Zrywa się potężna
fala entuzjazmu. Okrzykom nie ma końca. W pewnym momencie zebrani jak jeden mąż zdejmują nakrycia głowy i po chwili zaczynają śpiewać „Jeszcze
Polska nie zginęła”. Obecny na balkonie ambasady
brytyjskiej min. Beck przemówił do manifestującego
tłumu: „W tej historycznej chwili przyjechałem do
przedstawiciela JKMości króla Jerzego 6-go, Jego Ekscelencji p. ambasadora sir Howarda Williama Kennarda, kiedy oba rycerskie narody: Anglia i Polska
podały sobie ręce, by ramię przy ramienin walczyć
w obronie wolności. Anglia nie zawiedzie się na Polsce, tak, jak i Polska nie zawiedzie się na Anglii. Jeśli
ktoś będzie miał rozczarowanie, to na pewno nie my”.
[…] Następnie skierowali się wszyscy pod ambasadę
francuską, w alei Frascatti. Wielotysięczne tłumy manifestantów wznosiły okrzyki na cześć armii polskiej
i francuskiej. Gdy na balkonie ambasady ukazał
się ambasador Noel, okrzykom „Vive la France!” nie
było końca. Na balkony i do okien gmachu sypano

kwiaty. W pewnej chwili tłum zaintonował „Marsyliankę”, a potem „Jeszcze Polska nie zginęła”, „Rotę”,
„Warszawiankę” i „Pierwszą Brygadę” („Warszawski
Dziennik Narodowy”, 3 września 1939).
Już wkrótce miasto miało się przekonać, że
wojna nie puka delikatnie ale brutalnie wyważa
drzwi, a znajdującym się w opałach przeważnie
towarzyszy uczucie samotności.
Nie przesadzajmy…
Obywatele Warszawy tak „palą się” do wykonywania zadań
związanych z obroną stolicy, że nieraz — przesadzają:
Zaciemnianie okien od zmierzchu jest bezwzględna koniecznością. Każdy musi tu pilnować siebie i wszystkich. Ale pamiętajmy, że nie wolno, widząc czyjeś niedostatecznie zasłonięte
okno, wybuchać na ulicy wielkim krzykiem, ani tym bardziej
rzucać w takie okno kamieniami lub strzelać. Komendant domu,
dyżurny bezpieczeństwa czy dozorca powinien udać się do takiego
mieszkania i spowodować całkowite zagaszenie światła.
Członkowie organizacji współdziałających z wojskiem, posiadający karabiny, gdy ujrzą nalot nieprzyjacielskich samolotów, nie mogą się niekiedy powstrzymać od strzelania. Zrozumiałe, że pałają chęcią strącenia wroga. Ale strzelają na próżno. Ich
strzały w ogóle nie niosą tak wysoko. Nie marnujmy amunicji!
Bywa, że matki drżące o dzieci spędzają z niemi niemal całe
dnie w schronach i piwnicach. Niepotrzebnie... mogą tylko przeziębić dzieci i na próżno je denerwują. Kryć się należy do schronów
i piwnic tylko na czas ogłaszanego przez radio i syreny alarmu.
Żadnej gospodyni domu nie wolno powiedzieć: „w takiej chwili nie możemy myśleć o jedzeniu” i karmić domowników suchą
strawą, jeśli jest możliwość ugotowania gorącego jadła w kuchni.
Oszczędzajmy na jedzeniu, gotujmy raz na dzień gorącą zupę, ale
pamiętajmy, że ta właśnie prosta zupa z warzyw, kaszy i kartofli
jest pożywna, zdrowa i konieczna dla podtrzymania sił organizmu
Nie pieszcząc sie, nie dogadzając sobie, dbajmy jednak o siły
i zdrowie.
Warszawa nauczyła się „gwizdać” na świszczące kule. W huku
bomb ludzie chodzą sobie najspokojniej ulicami, nietylko nie
kryjąc się do bram, ale nawet nie starając się przechodzić pod
ścianami. Odwaga? Bezwzględnie. Ale schowajmy ją lepiej na inną
okazję. Nie narażajmy lekkomyślnie życia, potrzebnego Polsce.
„Express Poranny” 12 września 1939

Czytając warszawską prasę z tamtych dni ma się
wrażenie, że najeźdzca już ledwie dyszy i lada monent skapituluje. Marsz Niemców zatrzymany!
Nienaruszona armia polska gotuje się do decydującej rozprawy! (13 września). Załamanie
frontu niemieckiego w Polsce jest bliższe niż
by sie to mogło wydawać! Niemcy nie panują
nad zajętymi terenami! (19 września). Wielkie
straty lotnictwa niemieckiego w Polsce! (19
września). Wszystkimi siłami idziemy do zwycięstwa! (21 września).
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Rozkaz został opublikowany 16 września, następnego dnia Naczelny Wódz opuści Polskę.

Wyroki sądu polowego
Sąd polowy na obszar m.st Warszawy na rozprawie głównej 13
wrześnita 1939 r. przeprowadzonej w trybie postępowania doraźnego skazał na karę śmierci przez rozstrzelanie:
1) podporucznika Jana Janowskiego za zbrodnię przeciwko
obowiązkowi wojskowemu popełnionej przez to, że dn. 12 września
1939 r. w celu trwałego uchylenia się od obowiązku wojskowego
opuścił powierzone mu stanowisko służbowe.
2) Kaprala Bartłomieja Muszałka za zbrodnię przeciwko obowiązkowi wierności żołnierskie}, popełnionej przez to, że dn. 12
września 1939 r. w czasie wymarszu do walki z tchórzostwa pozostawał skrycie za twym oddziałem i porzucił broń służbową.
3) Strzelca Józefa Wojtyniaka za zbrodnię, popełnioną przez
to, że dn. 12 września, korzystając z popłochu wojennego i grożąc
natychmiastowym użyciem broni zrabował Franciszkowi Pajewskiemu kwotę 600 zł.
4) Cywilnego Ernesta Brauna winnego zbrodni szpiegostwa popełnionej przez to, że w nocy z 11 na 12 września 1939 r. w Warszawie
podawał latarką elektryczną znaki lotnikowi nieprzyjacielskiemu, który wskutek tego bombardował znajdujące się w pobliżu
obiekty wojskowe.
Wyroki powyższe wykonano 14 września o świcie.
„Kurjer Poranny”, 14 września

poranka przerwać może jeszcze atak nieprzyjacielski, że Warszawa przeżyje jeszcze jakiś ciężki dzień.
Armia nasza bije wroga, armia nasza zwycięża!
To jedno jest ważne, to jedno wystarcza, by radością i otuchą napełnić serca Warszawian.
Klasyczna propaganda sukcesu codziennie
konfrontowana jest z rzeczywistością. W prasie
pojawiają się ogłoszenia o poszukiwaniu najbliższych, po wyzwoleniu w 1945 roku podobne anonse masowo zapełnią gazety, a wciśnięte
kartki w resztki murów będą błagać o jakąkolwiek informację, złą lub dobrą, o losach krewnych czy przyjaciół.
Wasilewskiego Franciszka, maszynistę kolejowego z Torunia
poszukuje żona Stanisława, Warszawa ul. Dolna 25.
Kuleja Wawrzyna, pracownika kolejowego, poszukuje żona Jadwiga z Gorzyc Wielkich pow. Ostrów Wielkopolski, obecnie Warszawa, Dolna 25.
Benzowej Zofii z Kazimierzowskiej 49 poszukuje Wanda Rogolska, zamieszkała chwilowo Czeczota 33.
Kto by wiedział gdzie znajduje się Teres Stanisław, proszony
jest o zawiadomienie żony. Polna 40. Internat kr. Jadwigi.
Zofia Toepfer poszukuje Józefa Brzezińskiego (Senatorska 10114), który zaginął w Warszawie w dniu 7 wreśnia.
Mieczysław Orski (Chłodna 8) pozdrawia Tusieńkę, gdziekolwiek ona jest. Prosi o wiadomość.
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Skrzyżowanie Marszałkowskiej z Chmielną, kadr z filmu, wrzesień 1939

Jeszcze na tydzień przed kapitulacją „Express
Poranny” jest pełen optymizmu i wiary. Warszawa
upojona radością. Wczorajszy ranek [18 września]
rześki, pogodny, przyniósł Warszawie niespodziankę.
Po piekielnym huku dział, rozbrzmiewającym nieprzerwanie przez całą sobotę i niedzielę, cisza, jaka
zapanowała — dzwoniła wprost w uszach. Warszawa, jak co dzień w te dni wojny, obudziła się wcześnie. Z bram wychylają się gosposie z koszykami, by
stanąć w kolejce po zakup produktów. Śmiało czyniły to każdego ranka, choć nad głowami ich huczały
pociski. Lecz wczoraj rozglądały się niedowierzająco.
– Tak cicho, co to znaczy?
Wesoło, donośnie rozchodzi się głos gazeciarzy.
– „Express Poranny”!!!. Wielkie zwycięstwo wojsk
polskich!!!.
Gazety rozchwytywane. Ludzie czytają na ulicach,
jedni drugim podają pomyślne wieści. Ci, co noc spędzili w schronach, powracają do swych mieszkań.
Trzeba korzystać z ciszy, ugotować śniadanie, umyć
się, przebrać. Przy głośnikach radiowych skupiają się
gromadki osób. Jakaś pani ściska ręce przechodzącego żołnierza. — Dobrze jest, dobrze, dzielnie bijecie
Niemców. Inni wiwatują oddział przechodzącego
wojska. Na ulicach ruch coraz większy. Jeszcze ludzie starają się chodzić po „bezpieczniejszej” stronie,
jeszcze spoglądają w górę, czy nie nadlatuje nieprzy-

Wacław Lipiński (Dziennik, Warszawa 1989), zanotował: Wytrzymały naród Ci warszawiacy. Dzisiaj,
ponieważ na miasto nie bije artyleria, na ulicach mnóstwo ludzi, przed sklepami ogonki, niejednokrotnie kilometrowe, tam gdzie sprzedają chleb. Nie zdają sobie
ludziska sprawy, że jak trzaśnie szrapnel to nikt przecież nie zdąży się przed nim uchronić i zaczerwienią
się chodniki od krwi. Ale przecież nie można zapędzać
tych ogonków, bo ludzie muszą żyć, muszą coś jeść.
Głód w masach pogłębiał się coraz bardziej, każdy
zabity na ulicy koń był natychmiast opadany przez
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„Express Poranny”, 19 września

jacielski samolot, ale już coraz śmielej, coraz weselej
spoglądają wokół. Ten chwilowy spokój napawa ich
otuchą, pozwala choć na chwilę odprężyć się starganym nerwom. Zwiększa się i ruch kołowy. Tu pokazała się jedna, druga dorożka, tam jakieś wozy
prywatne. Zjawiają się i przekupnie uliczni. W jednym koszu jest nawet sałata i rzodkiewki. W innym
kapusta i włoszczyzna. Wyszedł przed bramę, zwabiony ciszą, jakiś starszy mężczyzna z wagą osobową.
Jeszcze moment, a wydaje się, że Warszawa odetchnie
pełną piersią, zapomni o grożącym jej przed kilku
godzinami zaledwie niebezpieczeństwie, obudzi się
znowu lekka i wesoła, jak po koszmarnym śnie,
w który nikt wierzyć nie chce. Ostrożniejsi wyczekiwali jeszcze południowego wydania pism. Kiedy jednak ukazał się na ulicach „Kurjer Czerwony – Dobry
Wieczór”, wyrywany po prostu z rąk gazeciarzy, kiedy wyczytano w nim komunikat Dowództwa Armii
o bohaterskim odparciu wroga spod Pragi, o unieszkodliwieniu i zmuszeniu do cofnięcia się artylerii
nieprzyjacielskiej na przedpolach Warszawy, o wielkim zwycięstwie pod Lwowem – radość, prawdziwa
radość zajaśniała na obliczach mieszkańców stolicy.
Ludzie obcy śmieli się do siebie wzajemnie, uśmiechem swym uzewnętrzniając rozpierające ich dusze
uczucia triumfu. Cóż z tego, że tu i ówdzie przeszywa
jeszcze powietrze huk pocisku, cóż z tego, że tę ciszę

19 września prezydent Mościcki w orędziu informuje, że zdecydował się na opuszczenie Polski:
Jesteśmy tedy nie poraz pierwszy w obliczu nawałnicy, grożącej Polsce jednocześnie od wschodu i zachodu. Polska sprzymierzona z Francją i Anglią, walczy
o prawo przeciwko bezprawiu, o wiarę i cywilizację
przeciwko brabarzyństwu, o dobro przeciwko panowaniu zła w świecie. Z walki tej wyjść musimy
i wyjdziemy zwycięsko. Musimy uchronić uosobienie
Rzeczypospolitej. Dlatego, choć z ciężkim sercem, postanowiłem przenieść siedzibę organów państwowych
w takie miejsce, gdzie istnieć będą warunki, zapewniające im wszelką suwerenność i spokój działania.

Piwna z widokiem na plac Zamkowy, kadr z filmu, wrzesień 1939
400 koni zginęło w czasie bombardowania i nalotów na Warszawę. Konie te uprzątane są przy pomocy S.O.
(Straż Obywatelska) , Z.O.M. (Zakład Oczyszczania Miasta) i ludności cywilnej. („Goniec Warszawski”, 22 września)

Jak wygląda bomba zapalająca
Bomba zapalająca przypomina kształtem butelkę od wina. Jest
koloru srebrzystego. Można się do niej zbliżać gdzy nie wybucha.
Nie wolno jej jednak zalewć wodą – lecz trzeba zasypać piaskiem.
Wodą gasić można tylko płomienie, które bomba wznieci.
„Kurjer Polski” 15 września 1939

A Warszawie w oczy zaczyna zaglądać głód,
śmierć i przerażenie.
Głód. W spisywanych na gorąco (zaledwie trzy
tygodnie po opisywanych wydarzeniach)) szef
propagandy przy Dowództwie Obrony Warszawy
Na ulicach Warszawy, ul. Wiejska, wrzesień 1939
400 koni zginęło w czasie bombardowania i nalotów na Warszawę. Konie te uprzątane są przy pomocy S.O.
(Straż Obywatelska) , Z.O.M. (Zakład Oczyszczania Miasta) i ludności cywilnej. („Goniec Warszawski”, 22 września)

404

ludzkie mrowie; nożami, kozikami ćwiartowano go
na poczekaniu, nie bacząc na pękające wszędy pociski (Obrona Warszawy: lud polski w obronie stolicy,
1942). Zabite konie uzupełniają racje żywnościowe.
Mięso końskie nie ustępuje w niczym wołowinie, informował 22 września „Goniec Warszawski”. Ukazało się zezwolenie Komisarza cywilnego na
handel mięsem końskim Ubój koni dokonywany
będzie przez rzeźników i z zachowaniem wszystkich
formalności, których przestrzegano przy uboju bydła.
Prywatny ubój koni jest zakazany ze względów sanitarnych. Konie przeznaczone na zabicie lub przypadkowo zabite przez kule albo odłamki szrapneli, będą
badane przez lekarza weterynarii, który stwierdzi,
czy mięso jest zdatne do użytku. Końskie mięso już
znajduje się w sprzedaży. Ceny maksymalne: 40 gr.
za kg. w hurcie, a 70 gr. w detalu. Warszawianie
zmuszeni koniecznością do spożywania tego mięsa,
stwierdzili że nie jest ono wcale złe i równa się w zupełności mięsu wołowemu.
Śmierć. W dniu 19 bm. od godz. 5 rano do 7
usunięto z ulic 166 zwłok ludzkich i 305 zabitych
koni. Liczba zwłok usuniętych przez organy miejskie
nie obejmuje wszystkich zabitych, których zwłoki były
zabrane przez rodziny, znajomych – raportował Stefan Starzyński. Kiedy jeszcze kilka dni temu ujrzeliśmy pierwszą mogiłkę na ulicznym skwerku, zauważa
„Express Poranny” z 22 września, ścisnęło się serce:
żółta ziemia na starannie pielęgnowanej ongiś darni,
pod kulą bukszpanową wetknięta we wzgórek gipsowa figurka Matki Boskiej. Na mogiłce prosty krzyżyk,
z dwu związanych bambusów. Nie mineło dni wiele,
a skwerki i ogrody stołeczne zaroiły się od podobnych
mogiłek, kryjących pod sobą ofiary niemieckiego bombardowania. Takich prowizorycznych cmentarzy jest
już w Warszawie 36. Na krzyżach zaczęły wyrastać
tablice z nazwiskami tych, którzy polegli na brukach
oblężonego miasta. Grzebano ich początkowo nocami,
gdy kanonada nieprzyjacielska ściszała się na chwilę.
Potem, gdy zaczęło przybywać ofiar, grzebano wieczorem i rankami. Obecnie w samo południe nawet widać ludzi rozgrzebujących łopatami ziemię. Rodzinę,
która oddaje ostatnią posługę swoim.
Jak wygląda bomba zapaljąca
Bomba zapalająca przypomina kształtem butelkę od wina. Jest
koloru srebrzystego. Można się do niej zbliżać gdzy nie wybucha.
Nie wolno jej jednak zalewć wodą – lecz trzeba zasypać piaskiem.
Wodą gasić można tylko płomienie, które bomba wznieci.
„Kurjer Polski” 15 września 1939

Uszkodzenia Warszawy są kolosalne, donosi „Kurjer Warszawski” z 19 września. Unieruchomione są
elektrownie, wodociągi, filtry i telefony. Wszystkie

szpitale zostały zbombardowane, rannych po kilkakroć trzeba było przewozić do lazaretów. Ani jeden
ze stałych szpitali nie pozostał cały. Podczas niedzielnego bombardowania artyleryjskiego a zwłaszcza
poniedziałkowego nalotu, zniszczone zostało całe
śródmieście stolicy. Nie ma prawie ani jednego historycznego czy monumentalnego gmachu, który, o ile
nie byłby zupełnie zniszczony, nie był poważnie zniszczony. Całe ulice faktycznie nie istnieją, jak Nowy
Świat, Świętokrzyska. Zniszczone są zupeł- nie Zamek, katedra św. Jana, kościół Bernardynów, Resursa
Obywatelska, Filharmonia, pałac Raczyńskich, Muzeum Rolnictwa i Przemysłu, Towarzystwo Kredytowe
Ziemskie, Teatr Wielki, pałac Kronenberga, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i wiele, wiele mniej lub
więcej historycznych pałaców, domów mieszkalnych.
Poważnie uszkodzone są ratusz, MSZ, Sztab Główny,
Zachęta, Muzeum Narodowe i wiele innych. Piękna
Warszawa nie istnieje już, nie istnieje też Warszawa
historyczna, nie istnieje Warszawa, którąśmy znali,
ale istnieje Warszawa bohaterska, Warszawa, której
historia będzie zapisana wśród najbardziej bohaterskich obron miast świata.
Żołnierz nasz bił się wspaniale, konstatował Stanisław Cat-Mackiewicz. Sczerniałe szkielety domów
Warszawy, armaty, które huczały na Helu, beznadziejne walki partyzanckie – stanowią przykład
o wiele ponad cnotę żołnierską wybiegający. Tu już
nie powinność żołnierska, tu już grało bohaterstwo
rozpaczliwe. Za żołnierzem stało całe społeczeństwo,
kobiety, dzieci – dzieci przede wszystkim. Polska jest
krajem bohaterskich dzieci! W cieniu bohaterskich
dzieci Polska na pięć lat wkracza w okupacyjny
koszmar.
Warszawo! Po 28 dniach zmagań, po nieprawdopodobnych ofiarach i poświęceniach uratowałaś swój
honor do ostatniej chwili. Uratowałaś Warszawo Honor Polski. Tysiące rannych i zabitych z pośród ludności cywilnej, całe ulice w gruzach, najpiękniejsze,
najwspanialsze, najdawniejsze gmachy świadczące
o niezniszczalności ducha Polski – nie istnieją. […]
Niech żyje Polska! Niech żyje prezydent Mościcki!
Niech żyje Rząd Rzeczypospolitej! 28 września 1939
Odezwa gen. Rómmla
O ODDANIU WARSZAWY
Wczoraj w południe pojawiła się na murach miasta następująca odezwa dowódcy armii „Warszawa”
gen. Rómmla, skierowana do żołnierzy:
DOWÓDZTWO ARMII „WARSZAWA”
Miejsce postoju, dnia 27 września 1939 roku
Żołnierze!
Zwracam siĘ do Was w bardzo ciężkiej chwili dla
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każdego żoŁnierza. Przed miesiącem niemieckie siły
zbrojne bez wypowiedzenia wojny rozpoczęły działania wojenne. Wojska nasze, postawione wobec przygniatającej przewagi liczebnej a zwłaszcza technicznej, trwając mężnie w uporczywych bojach,zmuszone
zostały do oddania kraju w ręce nieprzyjaciela.
W czasie tych zmagań, z rozkazu Naczelnego Wodza i pod moim dowództwem, przez trzy tygodnie wykonywaliście trudne zadanie obrony stolicy Rzeczypospolitej. W walkach tych udowodniliście, że żołnierz
polski, postawiony w jednakowe warunki boju, nie tylko nie ustępuje nieprzyjacielowi, ale nad nim góruje.
Wypełniając zadanie obrony Warszawy, nie zostaliśmy ani przez chwilę pobici. Cierpienia związane
z wojną spadły jednak na bohaterską ludność stolicy. Olbrzymie zniszczenie, jakiemu uległa Warszawa, zwłaszcza w czasie bombardowania w dniu 25
września, brak wody, ś›wiatła, żywności oraz brak
amunicji dla walczących oddziałów, zmusiły mnie
do powzięcia decyzji, której celem jest przerwanie
męczarni ludności cywilnej stolicy. Dlatego też, jakkolwiek z ciężkim sercem, postanowiłem rozpocząć
z nieprzyjacielem pertraktacje, które by położyły kres
dalszej walce.
W tej ciężkiej godzinie zwracam się do Was, żołnierze, o zachowanie spokoju i głębokiej ufności
w dziejową sprawiedliwość. W historii Naszej Ojczyzny przeżywaliśmy niejednokrotnie jeszcze cięższe
chwile, a jednak duch nasz nie został złamany, jak
świadczą o tym bohaterskie dzieje Legionów Polskich,
Korpusów formowanych na Wschodzie i innych formacyj wojskowych. Dzisiaj, kiedy mamy swój Rząd,
działający pod rozkazami Prezydenta Rzeczypospolitej, kiedy mamy Naczelnego Wodza i potężnych

sprzymierzeńców, z tym większą ufnością spoglądać
możemy w przyszłość.
Żołnierze! W imieniu służby dziękuję Wam za
Waszą pracę bojową, w której oddaliście wszystkie
swe siły Ojczyźnie i liczę, że do ostatniej chwili wykonacie wszystkie moje rozkazy.
Niech żyje Polska!
Dowódca Armii „Warszawa”
RÓMMEL
Generał dywizji
W stolicy zginęło 2 tysiące żołnierzy, rannych
zostało 15 tysięcy, około ok. 140 tysięcy dostało
się do niemieckiej niewoli, ludność cywilna: 10
tysięcy zabitych i 50 tysięcy rannych.
Wydawać by się mogło, że zbiorowe tragedie
są w stanie wyzwolić również zbiorową solidarność – niewątpliwie wojna do takich przeżyć
należy. 29 marca 1940 konspiracyjny „Biuletyn
Informacyjny” (organ prasowy Armii Krajowej)
zamieścił informację: Poczynając od drugiego
dnia Świąt Wielkanocnych poszczególne dzielnice
i ulice Warszawy są codzienną widownią zajść antyżydowskich. Dzieci i wyrostki (od 9 do 14 lat)
oraz różne pojedyncze podejrzane indywidua wybijając szyby, inicjują grabieże sklepów, biją do krwi
przechodzących Żydów. Władze niemieckie nie reagują. Policja polska bez skutku usiłuje opanować
sytuację. Na Marszałkowskiej i Woli stwierdzono
filmowanie zajść przez Niemców. Mamy do czynienia z typową robotą agentów niemieckich. Wyzyskując polski antysemityzm oraz słabe wyrobienie
mas polskich – akcja ta ma na celu: a) odwróAdolf Hitler wraz z Martinem Bormannem, Erwinem Rommelem i Walterem von Reichenau obserwują oblężenie Warszawy, wrzesień 1939
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cenie uwagi mas od okupantów, b) „sublimowanie” nagromadzonej nienawiści do Niemców przez
przerzucenie jej na Żydów, c) poderwanie sympati propolskich w krajach alianckich i w USA, d)
rozbicie frontu antyniemieckiego w kraju na wzajemnie zwalczające się grupy. Agenturą niemiecką,
realizującą powyższe cele jest część Falangi, która od dłuższego czasu usiłuje stać się zaczątkiem
polskiej partii narodowo-socjalistycznej. Kierownik
– Andrzej Świetlicki, organizator bojówek oenerowskich, płatny agent niemiecki. Patronowie: ksiądz
Trzeciak, patologiczny antysemita oraz b. prof.
Uniw. Warszaw. Cybichowski, znany z procesu
o łapówki egzaminacyjne na wydziale prawa. Zarówno sama „akcja”, jak i użycie do niej „komórek”
dziecięcych i młodzieżowych – nie wymagają omówień z punktu widzenia moralności i polskiej racji
stanu. Zalecamy odbiorcom „Biuletynu Informacyjnego”: I – naświetlenie zagadnienia w najszerszych warstwach społeczeństwa, II – reagowanie na
ulicach przeciwko wybrykom dzieci i młodzieży.
Ale czy były to zwykłe wybryki młodocianych
urwisów? Jak zauważono w „Biuletynie” dzielnice i ulice Warszawy są codzienną widownią zajść
antyżydowskich.
Poeta, prozaik, pamiętnikarz, badacz i wydawca utworów Cypriana K. Norwida, powstaniec
warszawski, Zbigniew Zaniewicki w Pięć groźnych lat (1939-1944) wspominał: Pod wpływem
antysemickiej propagandy zdarzały się początkowo ekscesy wyrostków. Rozzuchwaleni bezkarno-

pora połączonego z krzyżem) i inicjałami G.O.J.
– „gospodarczą organizujmy jedność”; jak mi
zwrócono uwagę, na pomysł taki mógł wpaść
tylko ktoś nie znający stosunków, nie-Polak, bo
wyraz „goj” jest przecież żydowskim pogardliwym określeniem

ścią wyśmiewali chałaty i brody starozakonnych.
Wypadek taki widziałem na rogu Chmielnej
i Zielnej w listopadzie. Zacząłem przemawiać do
grupy uliczników, ale bez skutku. Molestowanie
nie trwało jednak długo. Kobiety, spieszące z zakupami rozpędziły napastników, kopiąc ich i bijąc
parasolkami a nawet torbami z żywnością. Nikt
tych kobiet nie zachęcał do tego, nikt ich nie organizował. Porwały się do obrony instynktownie,
równocześnie. Byłem tym zaskoczony i uradowany.
I nigdy później takich ulicznych napadów nie widziałem.
Topokrzyż (wg. projektu Stanisława Szukalskiego) – w połączeniu ze skrótem GOJ (Gospodarczo Organizujemy Jedność) używano go od
1937 r. na nalepkach przeznaczonych na drzwi
domów i sklepów chrześcijańskich.
Działalność band ustała, widocznie na rozkaz
władz niemieckich; ale propaganda antysemicka pod opiekuńczymi skrzydłami władz rozwija
się: wydawnictwo „Atak” kolportuje tabliczki
do mieszkań i sklepów z godłem „Topokrzyż” (toUroczyste wkroczenie wojsk niemieckich do zdobytej Warszawy, Marszałkowska, w tle widoczny Dworzec Główny (daw. Wiedeński),1 października 1939
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Uroczyste wkroczenie wojsk niemieckich do zdobytej Warszawy, Marszałkowska, w tle widoczny Dworzec Wiedeński, 5 października 1939

Uroczyste wkroczenie wojsk niemieckich do zdobytej Warszawy, Marszałkowska, w tle widoczny Dworzec Wiedeński,1940
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Topokrzyż – mieszkanie aryjskie, Żydom wstęp wzbroniony, Gospodarczą Organizujmy Jedność (GOJ),
znak aryjskich zakładów, sklepów i mieszkań za zezwoleniem władz, wydawnictwo antyżydowskie
„Atak”, Marszałkowska 111 m. 5, tabliczka naklejana przez narodowców w latach 1939-1941

Warszawski „Rotschild” w gettcie, 21 czerwca 1941, fot. Albert Cusian

Plan getta warszawskiego

Komisarjaty Policji Państwowej ,
które obejmowały swoim rewirem ulicę Chmielną, 1937
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Plan miasta stołecznego Warszawy z 1938
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Plan sieci tramwajów i autobusów miasta Warszawy z 1938 roku, poza oczywistą wartością poznawczą, zawiera kilka
ciekawostek, m.in. zaznaczono na nim
ulicę Uniwersytecką, i nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie jej futurystyczny
charakter, mianowicie jawi się ona jako
główna ulica łącząca Ochotę z Mokotowem, dochodząca aż do ul. Madalińskiego.
W rzeczywistości projektu tego nigdy nie
zrealizowano, pracę nad nim przerwała
wojna, powojenne władze miasta nigdy
do tego projektu nie powróciły i Uniwersytecka musiała się zadwolić krótkim
odcinkiem na koloni Lubeckiego ze ślepą
końcówką przy Wawelskiej. Jest tu też
zaznaczona Aleja marszałka Piłsudskiego,
ambitny przedwojenny projekt, który do
1939 udało się jedynie zrealizować na
dwóch krótkich odcinkach: pomiędzy ul.
Marszałkowską i Polną oraz na dawnym
lotnisku od pola wyścigów konnych do
przecięcia z Aleją Niepodległości.
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U zbiegu Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia (ok. 1931)

POMORZANKA
Chcesz w zdrowiu dożyć długie i sędziwe latka,
To musisz się codziennie stołować u Kwiatka;
Gdy usta Twe zapragną zacnych trunków szklankę,
To radzę Ci sumiennie odwiedź POMORZANKĘ!
W Warszawie na CHMIELNEJ, dom DWUDZIESTY SZÓSTY
Zjesz wytwornie – wypijesz, jako w czwartek tłusty!
Pamiętaj więc w Warszawie obiady, śniadanka,
Najtaniej i najsmaczniej daje: POMORZANKA.
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Ze spotkanym niespodziewanie w paryskim autobusie panem Teosiem Piecykiem umówiłem się
nazajutrz na Pigalle. Po dłuższej chwili dojrzałem
wreszcie jego charakterystyczną sylwetkę wśród tłumu spacerujących paryżan. Pan Teoś kroczył sobie
flegmatycznie, rzucając od czasu do czasu okiem
na oświetlone gablotki rozlicznych kabaretów, reklamujących striptisowe atrakcje.
– Dlaczego wczoraj w autobusie – zacząłem po
przywitaniu – nazwał pan Pigalle tutejszą Chmielną? Co pan miał na myśli?
– Wiadomo co, „nocne życie”. Widzisz pan, ile tu
tego jest. Rzecz jasna, że myślałem o przedwojennej Chmielnej. Bo teraz wygląda troszkie inaczej.
Przeważnie komisy i damska galanteria, czyli tak
zwana letka odzież za ciężkie pieniądze. Chociaż
„nocne życie” też się zaczyna pokazywać.
Liczne przedstawicielki omawianego zawodu
strzelały ku nam oczami, a jedna z nich przysunęła się do pana Piecyka. Pan Teoś spojrzał na nią
chłodno i rzekł:
– Bujaj się, Fela, bo jutro niedziela…
Widocznie zrozumiała, bo szybko cofnęła się na
swoje stanowisko pod bramą.
(Wiech Śmiech śmiechem)

Rubin był synem Arje Haji Kleinsingera, założyciela księgarni i antykwariatu, Klesinger senior
w 1869 otworzył księgarnię z działem antykwarycznym. Handlował głównie resztkami nakładów,
skupywał i wymieniał książki używane, zwłaszcza
szkolne. W latach 70-tych XIX w. prowadził też
wypożyczalnię książek. Wydał własnym nakładem kilkanaście pozycji, głównie powieści (Irena
Treichel Słownik pracowników książki polskiej).

Na książkach się zgoła nie znał – wspominał Kleinsingera Jan Michalski w 55 lat wśród książek
– natomiast nie czekał z założonymi rękami na towar, jak współwyznawcy odznaczający się na ogół
biernością, lecz nabywał resztki nakładów, przede
wszystkim we Lwowie i Krakowie. On też, handlując głównie nakładami, zaczął wydawać drukiem
katalogi swoich zasobów. Przeglądając niedawno
te katalogi, w pierwszym z kolei natrafiłem na
umieszczoną przy „Dekameronie” klauzulę: „Tylko
dla dorosłych”. Wówczas przypomniałem sobie, że
z tym napisem wystawione były egzemplarze tego
dzieła w witrynie sklepowej. Była to, rzecz prosta,
przynęta właśnie dla niedorosłych. Okazuje się, że
dowcipy nieustannie się powtarzają. Boy-Żeleński,
nakładając na Kartezjusza opaskę z napisem: „Tylko dla dorosłych” [była to Rozprawa o metodzie w
tłumaczeniu Boya – red.], zastosował chwyt, pewnie mu znany z antykwarni krakowskich. Imć A.
H. Kleinsinger wystawał w księgarni w atłasowym
chałacie z przewieszoną na szyi sakwą, do której
zgarniał pieniądze od licznych klientów przepełniających sklep, ocierał kraciastą chustką pot z
czoła i coraz wychylał kufel piwa. Na krześle obok
męża siadywała po całych dniach w staromodnej
sukni z charakterystyczną fryzurą znacznie starsza
od niego małżonka, prawie ociemniała, i urozmaicała sobie czas wtrącaniem się do targujących się
klientów skrzeczącym głosem: „To jest wyczerpana
książka”. Pomnę, jak zirytowany mechanicznym
powtarzaniem tych słów przyjaciel mój, Drège,
wyjął złotą monetę i rozdrażnionym głosem powiedział, że otrzyma tę kwotę, jeżeli powie, co to za
książka. Mąż i subiekci krzyknęli na właścicielcielkę „sza”, a klienta uspokoili, aby nie zważał na
starą kobietę. Paweł Hertz zgoła inaczej zapamiętał starego księgarza: Na Świętokrzyskiej królował
stary Kleinsinger z ogromną brodą patriarchy. Kiedy brał książkę do ręki, przymykał oczy, gładził ją.
Znał się doskonale na wydaniach, w okamgnieniu
taksował klienta, znał się bowiem i na ludziach.
Długo wkradałem się w jego łaski, pamiętał mnie,
kiedy przychodziłem po podręczniki, i potem długo
nie chciał poważnie ze mną rozmawiać o paryskim

Giełda używanych podręczników szkolnych przy ul. Świętokrzyskiej nr 1343 (nowy 9, później 1, przy rogu Nowego Światu) przed księgarnią Rubina Kleinsingera (prowadził ją z Herszem Millerem), lata
30. XX w.

wydaniu „Pana Tadeusza” z pieskami na okładce albo o rzadkich z okresu powstania listopadowego. Po prostu nie mógł uwierzyć, że się na tym
znam. Z podobnym sentymentem wspominał
Kleinsingera Kazimierz Pollack (Ze wspomnień
starego dziennikarza warszawskiego): Trzeba było
słyszeć, z jaką umiejętnością dostojny „handlarz
starzyzną”, jak nazywał siebie z dumą Kleinsinger
ojciec – w dysputę z młodymi klientami, jak przebiegle odkrywał ich poglądy i najskrytsze myśli,
jak dostosowywał się do ich poziomu umysłowego,
z jaką maestrią badał kierunek ich zamiłowań,
jak do snów o potędze pobudzał, aby później przyprowadzić lepiej już poznanego klienta do jakiejś
wysoko wznoszącej się półki lub tajnego schowka
pod oknem wystawowym ze słowami: – Niech sobie
pan poszpera, może pan coś dla siebie wyszuka
na pamiątkę od starego Kleinsingera… A gdy plonem tego „szperania” była «rara avis» [z łac. dosł.
rzadki ptak, tu: biały kruk – red.] z dawno zamierzchłej przeszłości albo głosząca nowe hasła
broszura polityczna... stary księgarz poufale klepał swego młodego klienta po ramieniu, przypatrywał mu się figlarnie sponad zakurzonych
okularów i mawiał, choćby człowieka pierwszy
raz w życiu widział: – Pan to weźmie. Pan chce
za to może później zapłacić albo może zwrócić
po przeczytaniu? Przy rzadkich gościach na środek ciasnej klitki księgarskiej wyjeżdżał z pakameru fotel-antyk. – Nie powiem, że ten stolec
pochodzi z Watykanu albo z Wersalu… Może z

Wilanowa…Może z Opinogóry… Nie twierdzę, że
na nim siedział Jan z Czarnolasu albo „pod starymi lipami dumał miecznik stary”. Ale na nim,
wiesz pan łaskawy, kto? Ursyn Niemcewicz w
swoim Ursynowie siadywał… Niech i łaskawy
pan dobrodziej mój siada – pogadamy… I zaczynała się dopiero uczona rozmowa. […] Z pustymi
rękami wtedy nikt od Kleinsingera nie wychodził albo co najmniej… głowę sobie dobrze umeblował wśród różnych „starożytności”. W taki
sposób kiedyś miałem okazję przedstawić się,
z pomocą Kleinsingera, Bolesławowi Prusowi.
– Wokulskiego z Krakowskiego Przedmieścia kawaler zna – zagadnął księgarz – to… rodzic pana
Wokulskiego, choć w domu ma inne nazwisko
i dla świata inaczej się zowie. Prus z antycznego
fotela wyciągnął do mnie rękę: – A kawaler
Syn ekscentrycznego księgarza, Rubin, przejął
antykwaryczny interes po śmierci ojca w 1904,
podobnie jak ojciec skupywał całe biblioteki,
resztki nakładów książek nowych oraz książki
używane i również jak Arje Kleinsinger ogłaszał
katalogi. Został zamordowany w warszawskim
gettcie. Opowiadał mi kiedyś stary antykwariusz z ulicy Świętokrzyskiej Rubin Kleinsinger,
że znał dwóch zbieraczy, którzy w ciągu trzydziestu
Świętokrzyska była istnym zagłębiem książkowym. Poza Rubinem Kleinsingerem i Herszem
Millerem prowadzącymi antykwariat pod 1,
pod 2 mieścił się antykwariat H. Jonasza, pod
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3 Jakuba Przeworskiego (był współzałożycielem
Związku Księgarzy Polskich), pod 4 „Antykwarnia Powszechna” maleńkiego, a żywego jak iskra
Jonasza. Stanowiąca ów antykwariat długa,
wąska i ciemnawa izba, zapełniona pod sam
sufit półkami, sprawiała dość zabawne wrażenie, była bowiem podobna do wnętrza jakiegoś
dziwacznego potwora morskiego, po którym
to wnętrzu – niby biblijny Jonasz – uwijał
się właściciel, zawsze wyjątkowo uprzejmy
dla klientów i obdarzony iście fenomenalną
pamięcią. […] Jonasz nie specjalizował się, jak
Fiszler i Babecki, w niektórych jedynie „amatorskich” działach książkowych (heraldyka i
genealogia, numizmatyka, militaria, varsaviana,
łowiectwo itd.), ale kupował wszystko, co mu
wpadło w ręce, ponieważ zaś dużo jeździł po
kraju, a ponadto był obdarzony znakomitym
węchem antykwarskim, zawsze więc można
było znaleźć u niego, i to po cenie parokrotnie
niższej od cen innych antykwariuszy, najrozmaitsze bibliofilskie cymelia (Juliusz Wiktor
Gomulicki Zygzakiem). Pod 4 mieściła się też
„Nowa Konkurencja” Szyji (Symchy) Kleinsingera, pod 5 antykwariat Kelmana Fiszlera,
który obok interesu bukinistycznego handlował też mąką, i stąd wziął się jego przydomek
„Mączarz” (później antykwariatem zajął się
jego syn Bernard, który wydawał z inicjatywy
Tuwima ilustrowany miesięcznik bibliofilski
„Szpargały” – czasopismo poświęcone miłośnictwu
i zbieractwu książek oraz wszelkich osobliwości
bibliograficznych), pod 6 sklepik M. Baumkollera, pod 13 kramik Rubina Millera, około
1919 r. pod 18 otworzył księgarnię antykwariat
Jerzy Dunin Borkowski, nie wytrzymał jednak
konkurencji i w końcu 1926 zlikwidował firmę, pod 19 sklep pod nazwą „Źródło Książek”
– własność Józefa Kleinsingera i P. Friedmana,
pod 26 Księgarnia i Antykwarnia „Światło”,
pod 34 „Księgarnia Nowowarszawska”, pod
35 księgarnia, którą prowadził wraz z synem
Michał Fruchtman, księgarz o dużych ambicjach
i lewicowych przekonaniach oraz antykwariat
Noacha Baumkollera, łysego, brodatego i niechętnego klientom staruszka, pod 36 „Bazar
Literacki” urodzonego w Częstochowie Jakuba
Jabłonki, który swoją karierę antykwaryczną
rozpoczynał u Arje Kleinsingera, póżniej był
kierownikiem antykwariatu Kelmana Fiszlera
(Jabłonka słynął ze starannie opracowanych
katalogów, a wsród antykwariuszy wyróżniał

się znajomością literatury i książki polskiej),
pod 37 antykwariat Doby Zalcsztajn (Drobna
sprzedaż książek. Istnieje od 1914 r. Właścicielka
Doba Kleinsinger I-voto Zalcsztajn z Warszawy.
Pomiędzy Dobą Lipsztadt I-voto Zalcsztajn a
małżonkiem jej Rubinem Kleinsingerem nastąpił
układ na mocy intercyzy z dnia 7 listopada 1918
r. ustalający wyłączność majątku i wspólność
dorobku), pod 42 „Księgarnia Uniwersalna”, pod
44 przez pewien czas prowadził aktykwariat
Joachim Babecki (jego teściem był Franciszek
Englert, do 1905 właściciel antykwariatu przy
Świętokrzyskiej 36), do czasu, gdy ok. 1935
udało mu się założyć antykwariat „Lamus Heraldyczny” przy ul. Wierzbowej 6. Babeckiemu
zawsze przeszkadzało w interesach słabe zdrowie,
coraz częściej zmuszające go do korzystania z
pomocy małżonki.
Polski Związek Producentów Filmowych, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chmielnej 21,
założony został 26 września 1927 roku. Założycielami Związku byli: Stefan Dękierowski,
Adam
Drzewicki, Maria Hirszbein, Danny Kaden, Korabski, Gustaw Kryński, Michał Machwic, Jan
Skarbek-Malczewski, H. Markiewicz, Ignacy
Rotsztat-Miastecki, Wacław Mierzanowski, Henryk
Szaro, Seweryn Steinwurzel, Antoni Wawrzyniak, Albert Wywerka i Leonard Zawisławski.
Zob.
„Rocznik Kinematografii Polskiej” 1938, s. 11.
Marian Gajewski Urządzenia komunalne Warszawy Hotele: Pod numerem 5 na Chmielnej
istniał Grand Hotel Garni w la tach
1890—1944. W roku 1894—1895 na jego dziedzińcu wzniesiono dotąd
istniejący pawilon według projektu Stefana
Szyllera (1857—1933). Od
około 1920 hotel był własnością Seweryna
Smolikowskiego; w 1938 hotel
ten miał 73 pokoje.51 Pod numerem 10 na
Chmielnej istniał Hotel Narodowy
w latach 1930—1944; miał on 30 pokoi.55 Pod
numerem 16 Hotel Hiszpański
w roku 1920 był własnością M. Zalewskiego.56
Pod tym samym, 16,
numerem znajdował się hotel ,,Sarmacja”; w
roku 1939 miał 15 pokoi.57
Pod numerem 18 Hotel Mazowiecki istniał

jeszcze w roku 1956.58 Pod n u merem
19 mieścił się Hotel Litewski w domu zbudowanym przez A. Corazziego
w latach 1835—1837; znany był w latach
1914—1944; w roku 1920
był własnością L. Starzyńskiego.511 Pod 28 w
latach 1914—1920 istniał hotel
„Lowrana” („Lovran”). W roku 1920 był własnością Krzemińskiego i Koprowskiego.
60 Pod tym samym numerem 28 od roku 1930
istniał hotel
„Terminus”. Podczas powstania mieścił się w
nim szpital, spalony, odbudowany
w roku 1947. W roku 1938 miał 39 pokoi z 67
łóżkami, w 1974 —
70 łóżek. Zamknięty został z końcem 1974
roku.61 Pod numerem 31 hotel
,,Royal”, zbudowany według projektu Marcelego Plebińskiego (1839—
—1906), istniał w latach 1872—1944. W roku
1917 miał 73 pokoje, w 1938 —
80 pokoi. W roku 1920 był własnością Henryka Michałowskiego, do 1944
Witolda i Zygmunta Michałowskich. W czasie
ostatniej wojny wraz z Hotelem
Polskim przy ulicy Długiej 29 był przejściowym etapem dla Żydów
z Europy Zachodniej, wiezionych przez hilterowców do Treblinki. W roku
1944 został całkowicie spalony.63 Pod numerem 47 istniał Hotel Amerykański
w latach 1914—1944. W roku 1920 jego właścicielem był Jan Dobrowolski.
63 Pod numerem 49 znajdował się hotel „Astoria”, w latach 1930—
—1944 miał 20 pokoi.61 Pod numerem 50
istniał hotel „Oaza” w latach
1939/40.65 Pod tym samym numerem Hotel
Zakopiański, w roku 1920 był
własnością Edwarda Kahla.66
Przy ulicy C h m i e l n e j było aż sześć pensjonatów: pod numerem 7
S. Smolikowskiego w latach 1927—1928; pod
16 pensjonat „Sława” z piętnastoma
pokojami w latach 1937—1938; pod numerem
26 były trzy pensjonaty:
znany był pensjonat J. Patkowa z dziesięcioma
pokojami w latach
1930—1939; pod tym samym, 26, numerem —
pensjonat „Lira” Boguckiego
i Matysiaka oraz Roszkowskiej; pod numerem
49 znajdował się pensjonat
„Wenus” Antoniego Łatwina.
Pod numerem 46—1399
na rogu ulicy Chmielnej 38 znajdował się w
roku 1869 zajazd Lejby Winklera.

1
„Pierwszy budynek mieszkalny z kaloryferami”
został zbudowany w ro ku
1841 przy ulicy Chmielnej obok dworca Warszawsko-Wiedeńskiego.
Był to pałac Jan a Mitkiewicza (zm. w 1865 r.),
rzeczywistego radcy stanu,
pomocnika dyrektora Poczt Królestwa Polskiego, urzędnika do szczególnych
poruczeń Paskiewicza, zbogaconego na dostawach wojskowych. Kaloryfery
zaprojektował Telesfor Szpadkowski (1818—
1903). Projektantem
domu był prof. Andrzej Gołoński (1799—
1854.17
Jeżeli można zaufać Księdze injormacyjnej —
Chrześcijańska Warszawa,
wydanej w roku 1939, dotychczas istniejąca
łaźnia „Diana” przy ulicy
Chmielnej 13 (nr hip. 1565D) została założona
w roku 1833, jest więc n a jstarszym
zakładem komunalnym stolicy, funkcjonującym w tym samym
miejscu bez przerwy, w domu zbudowanym
według projektu H. Marconiego.
W styczniu 1879 roku została ona zmodernizowana i wyposażona między
innymi w suchą „łaźnię rzymską”.
Kierownikiem Sądu Grodzkiego przy ul.
Poznańskiej 21, gdzie odbywałęm aplikaxję,
był staruszek sędzia Biliniński. Był to jeszcze
dawny sędzia pokoju, doświadczony, rozważny
i rozumny. Sąd ten obejmował swą jurysdykcją
między innymi odcinek ul. Chmielnej, która w
ówczesnej Warszawie pod pewnymi względami
miała ustaloną sławę. Tak zwane córy Koryntu
miały prawo spacerować po chodniku ulicy
Chmielnej, niezbyt zbliżając się do Marszałkowskiej. Dozwolony był dla nich także odcinek
ulicy
Henryk Nowogródzki Ze wspomnień warszawskiego adwokata 1986
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Tablica upamiętniająca nieistniejący odcinek Chmielnej przed Pałacem Kultury i Nauki

Chmielna
Chmielna 4141(1938)

Meble! 70 lat istnieje firma Morawski — 70 lat co najmniej przetrwają meble
od Morawskiego. Chmielna 41. („Kurjer Warszawski”)

Chmielna 43, przy Marszałkowskiej („Kurjer Warszawski”)

Chmielna
Chmielna 4141(1938)
Suknie ślubne, balowe, (futerka), kostiumy teatralne wypożyczam.
Chmielna 41—6 , róg Marszałkowskiej. („Kurjer Warszawski”)
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Chmielna
Chmielna 4343(1938)

Akuszerka Kwiecińska przyjmuje. Udziela porad.
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Przedstawiamy fragment ulicy Chmielnej, której nie ma. Część została
wyburzona pod Pałac Kultury – wspaniałego daru narodów radzieckich
(zlikwidowano sześć ulic i zburzono 80 kamienic – zniknęły ulice Wielka,
Sosnowa i część ulicy Zielnej), część zabrała wojenna i powojenna zawierucha. Ocalały tylko zdjęcia. Od lat pięćdziesiątych XX wieku była to
niechciana i wymarła część miasta. Zaniedbane resztki kolejowych nieruchomości, kilka z wolna popadających w ruinę cudem zachowanych
kamienic i kilka szarych socrealistycznych bloków. Jeszcze do niedawna
można było spotkać w starych domach, z sypiącymi się tynkami i kikutami balkonów, potomków mieszkańców przedwojennej Chmielnej. Dzisiaj
obłupana czerwona cegła i okna zabite deskami straszą przechodniów.
Gdy dostaniemy się na któreś z zachowanych podwórek, w stojącej tam
kapliczce dojrzymy oczy Madonny złuszczone farbą, w czeluściach klatek schodowych prężą się pozostałości drewnianych schodów i na nasze
„dzień dobry” odpowie nam tylko cisza.

Chmielna 4444(1938)
Chmielna
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Chmielna
Chmielna 4444(1938)

Chmielna
Chmielna 4646(1938) widoczna kamienica Chmielnej 44 oraz kamienica na rogu Marszałkowskiej

Chmielna
Chmielna 4444(1938)
Bezdzietne małżeństwo, wypłacalne poszukuje umeblowanego pokoju, z wszelkimi wygodami, w Śródmieściu. Izraelici. Dzwonić 3.15-24, niedziela do 2-ej.
(„Kurjer Warszawski”)
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Chmielna
Chmielna 4545(1938)

Chmielna
47(1938)
Chmielna 47

Dr Giser – lecznica specjalna, weneryczne, płciowe, kobiety, przyjmuje lekarka
10 r.-9 w., Chmielna 47 („Goniec Warszawski”)

Chmielna
Chmielna 4 48a
7a (1938)

Fachowiec serowarski różnych gatunków sera i masła. Poszukuje pracy.
Chmielna 47-A-10. („Kurjer Warszawski”)

Chmielna
Chmielna 4848
(1938), kamienica posiadały wspólne podwórko z sąsiednim budynkiem przy Zielnej
3, wejście do kamienicy przy Zielnej prowadziło przez bramę na rogu Chmielnej i Zielnej.
Meble różne najtaniej, Chmielna 48. Jabłoński. Szafy, Kredensy, Biurka, Tualety,
Łóżka, Otomany, Tapczany. Wypłacalnym bez zaliczki. („Kurjer Warszawski”)

Zielna

Zielna
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Zielna 8 (1942)

Zielna 16 (1942)

Zielna 10 (1942)
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Zielna 6 (1942 )
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Zielna 4 (1942)
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Zielna 2 róg Chmielnej 46, na domu krawca Piotra Żochowskiego widoczna namalowana kotwica Polski Podziemnej (1942)

Zielna 22 (1942)

428

429

Dworzec ten obsługiwał pociągi osobowe do mniejszych miast Polski zachodniej jak Radom, Częstochowa, Kutno oraz komunikację autobusową PKP, jakby protoplastę naszego dzisiejszego PKS-u. Do
połowy lat trzydziestych główną rolę pełnił prowizoryczny, czołowy dworzec z dość obszerną drewnianą halą pasażerską położoną pomiędzy torami dworca Wiedeńskiego a ul. Chmielną. (Kurjer
Warszawski, 1938)
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Chmielna
52/54
Chmielna
52-54(1938)
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(„Kurjer Warszawski”)

Chmielna
Chmielna 4949(1938)
Poszukuję pracy do wszystkiego, dobre świadectwa, rekomendacje, dobre gotowanie.
Chmielna 49-54. („Kurjer Warszawski”)
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Chmielna
Chmieln
a 5050(1938)
Dr. med. K. KRAJEWSKI Weneryczne, Płciowe, Skóry.
Przyjm. w swojej pryw. Lecznicy Specjalnej, Chmielna 50, od 8 r. do 9 w.
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CChmielna
hmielna 4949(1938), hotel „Astoria”
Wener. Lecznica „Dworcowa” prywatna, płciowe. Mężczyzn przyjmuje
lekarz 8 r.-9 w. Kobiety przyjmuje lekarka 9r.-9w. Chmielna 49. („Robotnik”)

Chmielna
Chmielna
51 51(1938), prowizoryczny gmach Dworca Głównego
AAA) WALUTY, akcje, złoto i srebro, kupony najkorzystniej kupują kantory wymiany Juliana Langera, Marszałkowska 121. Dworzec Główny (czynny codziennie od 6 rano
do 12 w nocy). Tamże sprzedaż losów loteryjnych i znaczków stemplowych. Najkorzystniej załatwiamy miejscowe i prowincjonalne zlecenia giełdowe. („Kurjer Warszawski”)

Chmielna
Chmielna
51 51(1938), oficyna willi Jana Mitkiewicza

Dworzec Główny

Dworzec Główny
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Budowa kolejowej linii średnicowej, rozbiórka Dworca Głównego, dawniej Dworca Warszawsko-Wiedeńskiego, (1931)

Marszałkowska, w tle Dworzec Główny, (koniec lat 20. XX w.)
Po lewej stronie widoczny neon reklamujący „Ziemiańską”

Rozbiórka budynku dawnego Dworca Głównego, (1931)
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Budynek Dworca Głównego, (lata 30. XX w.)

Wnętrze hali Dworca Głównego, (lata 30. XX w.)

Wnętrze hali Dworca Głównego, (lata 30. XX w.)
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Wnętrze hali Dworca Głównego, (lata 30. XX w.)

Wnętrze hali Dworca Głównego, (lata 30. XX w.)

Dworzec Główny na miesiąc przed Powstaniem, widoczny fragment Alej Jerozolimskich i Chmielnej, lipiec 1944

Wielka

Wielka
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Wielka 2 róg Chmielnej (1941)
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Ulica nazywała się Wielka – kiedyś, kiedy istniała.
Obecnie stała tu poszarpana przez wojnę i połatana
remontami duża kamienica. Ostatnia i przeznaczona
do rozbiórki. Jej tłem był kremowy masyw ogromnego wieżowca. Wokół rozciągała się zryta wykopami i
sfałdowana wzgórzami materiałów budowlanych przestrzeń największego placu w Europie. Placu, który się
rodził w duszącym pyle, tumanach kurzu, w warkocie
koparek, betoniarek, spychaczy. Po ulicy Wielkiej pozostała jezdnia i krawężniki trotuarów, też skazane na
zagładę. W gruncie rzeczy ulica Wielka, nawet w dobie swego rozkwitu, nie miała w sobie nic z wielkości.
Stanowiła zaplecze ulicy Marszałkowskiej. Mieściły
się przy niej drugorzędne jadłodajnie i kawiarnie pełne zakamarków, stołów bilardowych, bukmacherów i
ściszonych rozmów na tematy wyścigowych afer (Leopold Tyrmand Zły). Tuż ciągnęła się na krótkim odcinku, łącząc ulicę Chmielną z Pańską.
Na początku XX w. przy Wielkiej 33 mieszkał u
swego brata Adama, ordynatora szpitala Dzieciątka
Jezus, Józef Chełmoński

Archiwum Państwowe w Warszawie

Archiwum Państwowe w Warszawie

Wielka 2 róg Chmielnej (1941)

Wielka 5 (1941)

Wielka

Wielka
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Wielka 9 – z widocznym murem getta (1941)
Hebrajskiego nauczyciel długoletni po powrocie Palestyny przyjmie lekcje w zakresie gimnazjum palestyńskiego. Przygotowuje do matury hebrajskiej. Szybkie
postępy zapewnione. Tanio. („Nasz Przegląd”, 1938)
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Wielka 7 róg Złotej (1941)

Wielka 8 (1941)
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Chmielna
53a53a(1938), gmach składów kolejowych
Chmielna

Chmielna
53 53(1938)
Chmielna

Chmielna
53a53a(1938)
Chmielna
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Chmielna
53 53
3 (1938)
Chmielna

Chmielna
53 53(1938), budynek kolejowy
Chmielna

Chmielna
55 55(1938)
Chmielna
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Gdy chcecie schudnąć

Chmielna
56 56(1938)
Chmielna

Chmielna
Chmielna
58 58(1938)

Paszteciarnię, centrum. Natychmiast sprzedam za bezcen. „Śmierć”.
Chmielna 58-31. Sokolnicki. Tel. 5 .90 -45 („Kurjer Warszawski”)

Chmielna
Chmielna
59 59(1938)
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Chmielna
Chmielna
57 57(1938), kamienica Białera i Zittera na wprost ulicy Sosnowej
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(„Kurjer Warszawski”)
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Do nabycia w aptekach i drogeriach.

Archiwum Państwowe w Warszawie

pamiętajcie o ziołach magistra Wolskiego na przemianę materii — ze znakiem ochronnym „Degrosa",
które stosuje się przeciw otyłości. Zawierają one Jod
organiczny w roślinie morskiej Yahanga, który pobudza organizm do spalania nadmiernego tłuszczu.

Chmielna
Chmielna
60 60(1938)

„Pogotowie Elektryczne” – 2.61-71
Chmielna 37. Tanio. Solidnie.
Chmielna
61 61(1938)
Chmielna

Dzwonki. Radio-anteny. Dzwoń 5.16-04.
Stałe Pogotowie Elektrotechników Chrześcijańskich.
(„Kurjer warszawski”)
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Jasnowidka. Jedyna sprawdzalna w Warszawie. Odsłania konkretne fakty
przeszłości – przyszłości. Chmielna 66—6. („Kurjer Warszawski”)

Chmielna
Chmielna
6767(1938)
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Chmielna
65 65(1938)
Chmielna

Chmielna
Chmielna
6666 (1938), na dziedzińcu posesji znajdowała się wytwórnia płyt gramofonowych
„Syrena-Record” J. Feigenbauma. Rodzina Feigenbaumów od połowy XIX wieku miała na Nowym
Świecie skład instrumentów muzycznych, od 1902 roku przerzuciła się na sprzedaż gramofonów,
potem także i ich produkcję. Sieć sklepów się rozrastała, sięgając Moskwy, Kijowa, Odessy i samego Pitra, wytwórnia płyt i centralne studio nagrań mieściły się nadal w Warszawie, przy ul.
Chmielnej 66. Po wybuchu wojny wytwórnia została zamknięta.
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Chmielna
64 64(1938)
Chmielna

Chmielna
Chmielna
63 63(1938)

Chmielna
69 69(1938)
Chmielna

Chmielna
68 68(1938)
Chmielna
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Chmielna
69 69(1938)
Chmielna

Chmielna
71 71(1938)
Chmielna
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Chmielna
70 70(1938)
Chmielna

Chmielna
72 72(1938)
Chmielna

Sprzedam wędliniarnię dobrze prosperującą, Chmielna 72. Wiadomość
na miejscu. („Kurjer Warszawski”)

Chmielna
71a71a(1938)
Chmielna
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Chmielna
71b71b(1938), budynki kolejowe
Chmielna

Chmielna
73b73b(1938)
Chmielna

Policja zatrzymuje dorożki bez liczników Wobec upływu terminu kursowania dorożek konnych bez liczników na terenie m. st. Warszawy, komendant policji polecił wzmocnić nadzór nad dorożkami konnymi na ulicach miasta, w szczególności na postojach, w celu nie dopuszczania do kursowania dorożek nie zaopatrzonych w zalegalizowane w urzędzie miar liczniki, a tym samym nie zarejestrowanych na rok 1938.
Ostatni Mohikanin Przez 40 lat jeździł na dorożkach 62-letni Jan Noder stajni, pogłaskał konia i jednocześnie zaczął płakać. Po kilku minutach
Noder dostał ataku sercowego, stracił! przytomność i upadł w pobliżu swego ulubionego konia. Noder niejednokrotnie mówił domownikom, że nie ma
pieniędzy na kupno licznika, który kosztuje 400 zł., wobec czego po 40-tu latach czeka go utrata pracy. Wczoraj nadszedł termin zakazu wyjeżdżania
dorożek bez liczników na miasto. Dorożkarz przejął się tym faktem i przypłacił to śmiercią. Lekarz Pogotowia stwierdził śmierć. W ciągu ostatnich
miesięcy jest to czwarta tragiczna śmierć dorożkarza z powodu utraty źródła zarobkowania. („Kurjer Warszawski”)

Wielka okazja, handel win kolonialny, pierwszorzędny punkt, targi dobre, kilkanaście lat egzystuje, tanio
sprzedam. Chmielna 10—18, do 10 rano.
(„Kurjer warszawski”)
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Lekarz (aryjczyk)

Chmielna
73 73(1938), budynki warsztatów kolejowych Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
Chmielna

do współpracy naukowej w dziedzinie chemiczno-farmaceutycznej, wprowadzony w Klinikach i szpitalach, poszukiwany przez poważną fabrykę chemiczno-farmaceutyczną.
Oferty z fotografią „Okazicielowi kwitu Nr. 500003”,
Marszałkowska 108, róg Chmielnej.

Chmielna
73b73b(1938), gmach Poczty Kolejowej, proj. Józef Szanajca
Chmielna

(„Kurjer Warszawski”)
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Chmielna
77/79
Chmielna
77/79(1938)

Chmielna
Chmielna
74 74(1938)

REGUŁY – MLEKO DLA NIEMOWLĄT ŚMIETANKA DLA OZDROWIEŃCÓW Dostarczamy butelki i półbutelki do mieszkań na żądaną godzinę.
Informacje tel. 226 -41 i 605-67, godz. 8—20, Chmielna 74. („Kurjer Warszawski”)
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Chmielna
76 76(1938), róg Sosnowej
Chmielna

Najsłynniejsza wróżka stolicy, chiromantka Eugenia Palej, prawdziwie określa charakter, teraźniejszość, przyszłość.
Honorarium 2 złote. Sosnowa 1 m. 7, parter, front. Przyjmuje cały dzień. Kupon okazać! („Kurjer Warszawski”)

Chmielna
76 76(1938)
Chmielna

Chmielna
78 78(1938)
Chmielna
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Chmielna
Chmielna
78 78(1938)

Chmielna
83 83(1938)
Chmielna

Chmielna
Chmielna
81 81(1938)
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Chmielna
84/86
Chmielna
84/86(1938)
Chmielna
Chmielna
82 82(1938)

Do prowadzenia obiadów poszukuję wspólnika — lokal posiadam.
Chmielna 82-2. („Kurjer Warszawski”)
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Chmielna
Chmielna
87 87(1938)

Chmielna
88/90(1938)
Chmielna
88/90

Chmielna
Chmielna
91 91(1938)

PASY – OKAZJA DLA Pań

Pracownia Gorsetów „Halina” urządza doroczną wyprzedaż
pasów: całości i biustonoszy. Pasy uszczuplające dla najtęższych osób od 10 złotych — całości od 15 złotych.
Uwaga na adres: „Halina”, Chmielna 27. telefon 6.46-89
(„Kurjer warszawski”)
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Chmielna
Chmielna
89 89(1938)

Pies maści żółtej do odebrania. Chmielna 89. („Kurjer Warszawski”)

Chmielna
Chmielna
92 92(1938)

Panna inteligentna poszukuje zarządu domem u jednej osoby, może być
na wyjazd, Chmielna 92 m. 3. („Kurjer Warszawski”)

Potrzebne panienki inteligentne do kasyna.
Zgłoszenia: Chmielna 35-27, godz. 10-12, 6-9.
(„Kurjer warszawski”)
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Chmielna
94 94(1938)
Chmielna

Chmielna
Chmielna
98 98(1938)

Chmielna 102(1938), kamienica Borucha Zyberta
Chmielna102

Sklep spożywczy, 35 lat w jednym ręku, sprzedam. Chmielna 98.

Pokój z kuchnią, alkową, frontowe, wyremontowane odstąpię. Chmielna 102—20.

(„Kurjer Warszawski”)

(„Kurjer Warszawski”)
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Chmielna
98 98(1938)
Chmielna

Chmielna
100100(1938)
Chmielna
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Chmielna
Chmielna
104104(1938)

Chmielna
112112(1938)
Chmielna
Chmielna
Chmielna
106106(1938)
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Chmielna
110110(1938)
Chmielna
Chmielna
Chmielna
108108(1938)

Odstąpię pokój z małą kuchenką od zaraz. Chmielna 110-58.
Stołowy mahoniowy pierwszorzędny „Chippendale”, sprzedam.
Stolarz Demulin, Chmielna 110, telefon 3.22-27. („Kurjer Warszawski”)

Chmielna
116116(1938)
Chmielna
Mieściła się tu stacja benzynowa Standard-Nobel. W roku 1925 w wyniku fuzji Spółki „Bracia Nobel w Polsce” ze Spółką Akcyjną „Olej Skalny” utworzono Spółkę Akcyjną „Standard-Nobel w Polsce”,
to właśnie ta spółka rozpoczęła budowę ulicznych stacji benzynowych zwane pompami.
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Chmielna
118118(1938)
Chmielna

Chmielna
124124(1938), róg Żelaznej
Chmielna

Chmielna
Chmielna
126126(1938), róg Żelaznej
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Chmielna
Chmielna
122122(1938)

Chmielna
128/130(1938), kamienica Gartsztajnów
Chmielna
128/130

Chmielna
Chmielna
130130(1938), kamienica Naftala i Frajdy Nisensztalów

Służąca potrzebna do wszystkiego. Chmielna 130 m. 2 („Kurjer Warszawski”)

Potrzebny praktykant do zakładu szlifiersko-mechanicznego.
Z rodzicami. Chmielna 130. („Kurjer Warszawski”)
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Chmielna
138138(1938)
Chmielna
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Chmielna
132132(1938)
Chmielna

Twarda 91 róg Chmielnej (1938)
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Chmielna
Chmielna
134134(1938)

Chmielna
Chmielna
136136(1938)

Pomieszczenie dla panienki pracującej przy samotnej.
Chmielna 134 m. 5c; 5-7. („Kurjer Warszawski”)

Pokój kuchnia, Chmielna 136. Zakład fryzjerski. („Kurjer Warszawski”)

Twarda 89 róg Chmielnej (1938)

Chłopiec 14-mlesięczny, niechrzczony, zdrowy, dobrze rozwinięty, z matki katoliczki, do adoptowania. 637-33; 18—19. („Kurjer Warszawski”)

Warszawa da się lubić
No to i kończem, proszę wycieczki, te całe zwiedzanie Warszawy. Jednem słowem –
musiem wysiadać. Na zakończenie zaznaczem tylko, że Warszawa, jaka jest, taka jest.
Może brzydsza od Paryża, Moskwy, Londynu czy Rzemu, ale da się lubić. Mam na to
dowody rzeczowe. Zagraniczne nawet faceci, z chwilą kiedy u nasz troszkie pomieszkają, wolą Warszawę od swoich nielichych zresztą miejscowości rodzinnych. Osobiście
znałem przed wojną jednego Włocha nazwiskiem Witollo, któren sześć razy wysiedlany
z Warszawy, sześć razy do niej wracał, chociaż za każdem razem pół roku mamra otrzymywał za nielegalne przekraczanie granicy.
Ostatnią razą taką mowę w sądzie założył:
Panie sędzio szanowny! Rzeczywiście nazywam się Witollo i mój tatuś
podobnież z miasta Rzemu pochodził, ale osobiście urodziłem się na ulicy
Górczewskiej w Warszawie, po włosku słowa nie rozumie, a u mnie w domu
nawet rzemskiej pieczeni nigdy się nie gotuje. To jakiże ja jestem Italianiec
i co mam w tych Włochach robić? Przecież ani się z nikiem rozmówić nie
potrafię, ani nigdzie roboty dostać nie mogie. A najgorsze już to, że na głodną śmierć jestem narażony, bo tamtejszego menu jadalnego spożywać nie
jestem w stanie. Próbowałem, ale mnie absolutnie nie idzie. Podają na przykład taki makaran, to ja się oglądam za zrazami do niego albo tyż wołam, że
zapomnieli wkrajać krakowskiej kiełbasy. Ale nikt mnie nie rozumi i przynoszą oliwę. Wysoki sądzie! Jakżeż ja mogie konsomować to, czego w domu
używałem tylko do smarowania maszyny do szycia czyli tyż wyżymaczki? Ale
do tego można by się ostatecznie jakoś przyzwyczaić. Najgorsza jest tęsknota
za ojczystem widokiem. Przecież tam nie ma człowiek na co spojrzeć. U nasz
rzecz całkiem insza i wesoło. Tylko z domu z Górczewskiej, spod jedenastego,
wyjdę, mam Kiercelak, na którem jak najwyższemu sądowi wiadomo, jest
życie i ruch handlowy. A tam co? Same kościoły. Owszem, są poniekąd także
samo starożytne ruiny, ale kudy jem do naszego Czerska za Górą Kalwarią.
A zresztą może to i ładne, ale mnie się nie spodoba, bo jestem warszawski
rodak i wolę Strugie-Wenecje koło Marek, gdzie się zabawy w lato uskuteczniają, od tamtejszej Wenecji, gdzie broń Boże w pijanem widzie na ulicy się
pokazać, bo człowiek życia nie jest pewien, gdyż w każdej minucie do wody
wlecieć może i rodzina ciała nawet nie znajdzie. Rybki go wtroją. Totyż te
wysiedlanie do niczego nie doprowadzi, ponieważ ja chociażby piechotą i tak
do Warszawy wrócę, a podróże są drogie i nie ma celu narażać państwa na
niepotrzebne wydatki. Wszystko, co mogie dla pana sędziego zrobić, to to, że
się przeniese do Włoch pod Pruszków!
Ale i tam się nie przeniósł. Został się na Kiercelaku. Znudziło się koniec końców
władzy na granice go odstawiać i dali mu jakoś spokój. Do dzisiej mieszka w Warszawie.
W WZG pracuje przy wyrobie włoskich lodów, czyli tak zwanego „spumoni”. Ale sam
nigdy tego nie spożywa.
Tak, Warszawa da się lubić! Koleżkie mam, któren znowuż, jako spalony, w Krakowie
chwilowo zamieszkuje, to chociaż trzy razy do roku musi być w Warszawie, za każdem
razem z płaczem wyjeżdża pijany w drobną krakowską kaszkie z tego żalu.
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