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W Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Krakowie znajduje się rękopis (sygn.: nr 1778) 
diariusza w języku polskim, zawierającego notatki z podróŜy grupy Polaków przebywa-
jących przez siedem i pół miesiąca w ParyŜu (od 27 czerwca 1803 roku do 12 lutego 1804 
roku)1. Dalsza trasa wojaŜu prowadziła przez Marsylię i Lyon do Monachium, Wiednia, 
Pragi, Lipska, Drezna, Wrocławia i Berlina. Charakter pisma w diariuszu wskazuje, Ŝe pisały 
go kolejno róŜne ręce naleŜące do trzech osób2. Znamy nazwisko jednego z członków grupy 
polskich podróŜników – Orsetti. Być moŜe był to Józef Orsetti, szlachcic i wieloletni działacz 
masonerii polskiej3. Drugi z Polaków nosił imię Maciej. Być moŜe był to Maciej Dulski4. 

Przyjazd Polaków nastąpił w przełomowym dla Francji okresie kiedy po kryzysie rzą-
dów Dyrektoriatu faktyczna władza znalazła się w rękach Napoleona, który kolejnymi po-
sunięciami, a przede wszystkim przyjętymi aktami prawnymi, zmierzał do jedynowładztwa. 
Te posunięcia i akty państwowe miały miejsce zarówno przed przybyciem Polaków do Fran-
cji, jak i w czasie ich pobytu a takŜe wkrótce po wyjeździe. A więc wszedł w Ŝycie Kodeks 
Cywilny, zawarty został konkordat z Kościołem, Napoleon ustanowił order Legii Ho-
norowej. Ponadto umocnił swoją władzę czyniąc urząd pierwszego konsula doŜywotnim. 
Poza tym, terytorium Francji po klęsce Austrii pod Marengo i zawarciu pokoju w Luneville 
zostało powiększone o terytoria Niemiec leŜące na lewym brzegu Renu. Tymczasem wśród 
państw europejskich toczyła się gra dyplomatyczna zmierzająca do powołania trzeciej 
antyfrancuskiej koalicji. 

Na ten okres właśnie przypadł pobyt Polaków w ParyŜu. Czas im upływał na zwiedza-
niu ciekawych obiektów stolicy Francji i okolic, uczęszczaniu do muzycznych i dramatycz-
nych teatrów, bywaniu na koncertach oraz pobieraniu lekcji z róŜnych dziedzin nauki i sztuki. 
Warto dodać, Ŝe nasi podróŜnicy trzykrotnie odwiedzili przebywającego w ParyŜu Tadeusza 
Kościuszkę, a na koncertach i spektaklach teatralnych mieli takŜe okazję kilkakrotnie ujrzeć 
bywającego na niektórych imprezach pierwszego konsula. 

                                                 
1  A więc jest to okres schyłku konsulatu, ustroju wprowadzonego przez Napoleona po zamachu w dniu 

9 listopada 1799 r. a zakończonego koronacją tegoŜ na cesarza 2 grudnia 1804 r. 
2  Zmiana charakteru pisma pojawia się na odwrocie karty 7. Tekst pisany tą samą ręką na pierwszych sześciu 

kartach wraca na k.: 37 i 38, a następnie na k. 47 i następnych. 
3  Józef Orsetti (1761-1815), syn łowczego bielskiego Władysława. O jego masońskiej działalności pisze Ludwik 

Hass: Sekta farmazonii warszawskiej, Warszawa 1980, ss. 279, 364, 370 i in. W ParyŜu mógłby być teŜ któryś 
z jego braci: Franciszek lub Wilhelm. Por. LUDWIK HASS, H. WERESZYCKI, hasło: Orsetti Józef, w: Polski Słownik 
Biograficzny, t. 24, Wrocław-Warszawa-etc. 1979, s. 256-258. 

4  Maciej Dulski był autorem innego diariusza znajdującego się w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kra-
kowie (rkp. nr 1165). Por. ZBIGNIEW CHANIECKI, Macieja Dulskiego muzyczne relacje i opinie z europejskich wojaŜy, 
„Forum Muzykologiczne” 2004 nr 1: Polskość i europejskość w muzyce, Warszawa:ZKP 2004, s. 37-47. Biorąc pod 
uwagę bliskość sygnatur obu rękopisów i ich obecność w jednym zasobie archiwalnym moŜna przypuszczać, 
Ŝe oba źródła trafiły do Biblioteki z jednego zespołu archiwaliów podworskich, których część przynajmniej 
związana była z rodziną Dulskich. 



Z muzyką spotykali się nie tylko wtedy gdy udawali się na koncert czy teŜ operę lub 
wodewil, ale takŜe w czasie zwiedzania róŜnych obiektów, z tym Ŝe w takich przypadkach 
była to najczęściej muzyka uŜytkowa. 10 lipca 1803 roku odwiedzili ogród Tivoli. Oto nota-
tka w diariuszu: „Jest to gatunek balu za pieniądze – płaci się wejście dwa franki. Cała za-
bawa i taniec pod gołym niebem. Ogród obszerny, na rozmaite gatunki widoków podzielony 
jest miejscem dla wszystkich klas ludzi najczęściej urządzonym do zabawy, wygód wszel-
kich i samej rozpusty. Pomiędzy tańczącymi Ŝołnierze z flintami przechodzą.”5 Gdy z kolei 
zwiedzali otwarty dla publiczności zamek i park St. Cloud (11.IX) cały czas towarzyszyła im 
muzyka wykonywana na instrumentach dętych drewnianych, bo chyba tak naleŜy rozumieć 
notatkę w diariuszu, Ŝe słychać było „ustawne na piszczałkach drewnianych świstanie.”6 

Z kilku wzmianek dowiadujemy się, Ŝe nasi turyści pobierali takŜe lekcje z kilku prze-
dmiotów7. Jak wyglądał wówczas dzienny rozkład zajęć informuje wpis z 5 września: „Rano 
od 8 do 10 mieliśmy lekcje muzyki, od 12 do 1 – botaniki a od 2 do 4 stylu i literatury 
francuskiej.”8 Pod określeniem „lekcje muzyki” kryje się zapewne nauka gry na jakimś 
instrumencie. Z innych fragmentów pamiętników wiemy, Ŝe lekcji gry na skrzypcach 
udzielał Polakom niejaki Xavier. 

Najwięcej miejsca w diariuszu poświęcają jednak autorzy spektaklom muzycznym 
i dramatycznym w paryskich teatrach. W sumie odwiedzili aŜ 13 teatrów, w tym teatry 
operowe (Grand Opera, Theatre Italienne, Theatre Feydeau, Theatre de la Porte S. Martin), 
wodewilowe (Theatre Vaudeville, Theatre Furdan, Theatre Montansier) oraz teatrzyki 
bulwarowe (Theatre de la Gaiete, Theatre de Jeunes Artistes, L’ambique Comique). Z teatrów 
dramatycznych najchętniej i najczęściej odwiedzano Theatre Francaise, bywano takŜe w The-
atre Louvois oraz Theatre de la Societe Olympique. 

Autorzy wpisów do diariusza często wymieniają kompozytorów, twórców tekstów 
i tytuły obejrzanych spektakli oraz wyraŜają opinie wartościujące zarówno o samych dzie-
łach jak i ich wykonaniu. Mamy więc uwagi o grze aktorskiej, muzyce, głosach śpiewaków, 
scenografii i architekturze wnętrz. Są to oczywiście oceny czynione z pozycji widzów 
i słuchaczy-amatorów, ale reprezentują pewien poziom, jaki dawała znajomość repertuaru, 
wielu inscenizacji w licznych teatrach, wiedza o teatrze, muzyce i literaturze (pobieranie 
lekcji). Obok takich „recenzji” odnoszących się do konkretnych spektakli znajdujemy teŜ 
ogólniejsze uwagi informujące o profilu poszczególnych (ale nie wszystkich) teatrów. Braku-
je zwłaszcza takiego wprowadzenia w działalność paryskiej Wielkiej Opery. A oto opinie 
o włoskiej operze czyli Theatre Italienne: „Teatr ten po Wielkiej Operze pierwsze trzyma 
miejsce, lecz śpiewacy i śpiewaczki nie tak bardzo doskonali jak sobie wystawialiśmy.”9 
O teatrze „de la Porte S. Martin” pisze: „Teatr ten, który dawniej był teatrem opery, jest naj-
większy z paryskich i jeden z najpiękniejszych.”10 Wbrew tej opinii był on nadal teatrem 
muzycznym skoro w innym miejscu autor notatki w diariuszu pisze o wystawieniu w nim 
trzyaktowej sztuki „z ariami”11. 

A oto charakterystyka Theatre Vaudeville: „jest między pierwsze teatra paryskie liczo-
ny […] jest to rodzaj […] scenicznego przeplatania piosenkami, od których bierze nazwisko 
vaudeville.” Stwierdza dalej, Ŝe sztuki w tym teatrze nie są wystawiane według ścisłych re-

                                                 
5  Biblioteka PAN w Krakowie, rkp. nr 1778. 
6  Jw. 
7  Jw., wzmianki z 17, 26, 27, 29 sierpnia, 5 i 12 września 1803 r. oraz 1 i 2 lutego 1804 r.  
8  Jw. 
9  Jw. 
10  Jw. 
11  Jw. 



guł dramatycznych, ale ten brak ”zastępuje dowcip, który w kaŜdym prawie słowie znaleźć 
moŜna.”12 RównieŜ wystawiający wodewile Theatre Furdan to „jeden z najpierwszych i naj-
lepszych w ParyŜu […] wyborowi aktorowie, dobre głosy, którym równieŜ dobrze dopo-
maga muzyka, czynią teatr ten bardzo przyjemnym, dlatego przez publiczność paryską 
uczęszczanym.”13 I kolejny teatr wodewilowy – Theatre Montansier: „[…] jest to gatunek 
teatru podobny do wodewilu, komedia lekka, przeplatana arietkami, gdzie nic oryginalnego, 
właśnie kopie z innych teatrów widzieć moŜna, słowem jest to gatunek lekkiej reprezentacyi. 
Satyra gra tu rolę pryncypialną, aktorowie nieźli, muzyka dosyć dobra, ile na ten gatunek 
spektaklu.” Dalsze uwagi o charakterze socjologicznym i obyczajowym poświęcone są 
charakterystyce publiczności: „Uczęszczany jest bardzo przez kobiety prostytuowane co 
zwabia młodzieŜ i robi spektakl zaludnionym, a zatem prawdę mówiąc, nie tak muzom lecz 
Priapowi winien ten gatunek teatru swoją zaletę, wziętość i ludzkość.”14 

Z teatrzyków bulwarowych autor pochwalił jedynie teatr „L’Ambique Comique: „Jest 
to jeden z lepszych teatrów bulwarowych, dosyć piękny. Muzyka nienajgorsza, dekoracje 
porządne.” Natomiast zdziwienie wywołał pobyt w innym teatrze bulwarowym Theatre des 
Jeunes Artistes. OtóŜ dawano tam kolejne, trzydzieste drugie przedstawienie jakiejś sztuki. 
Polacy dziwili się, Ŝe była pełna widownia, mimo iŜ sztuka wydawała się im wyjątkowo 
nudna. Jednym z mniejszych teatrów leŜących na bulwarze był Theatre de la Gaiete. Autor 
wpisu do diariusza uwaŜa, Ŝe zarówno pod względem doboru repertuaru jak i gry zespołu 
aktorskiego, nie był wart zainteresowania15.  

Chyba jednak najwięcej pochwał u autorów diariusza zyskał Teatr Francuski. Teatr ten 
„nad wszystkie inne wart być przeniesionym dla wyboru sztuk przez najlepszych aktorów 
francuskich w rodzaju tak tragicznym jak komicznym napisanych i po większej części 
z historyi tak dawnej jak nowej czerpanych.” Omawiając obejrzany spektakl (8. VIII), którym 
była Fedra J.J. Racina, autor dla lepszego zobrazowania specyfiki teatru dramatycznego 
porównuje go z operą. „Nie znalazłem tam tej muzyki i tej okazałości, tej odmiany w de-
koracyjach, które stanowią piękności opery, ale znalazłem to wszystko co czyni trajedyją. 
Ten strój powaŜny, ta dostojność w kaŜdym mówieniu aktorów, dawały się przenosić do 
owych bohatyrskich czasów Grecyi […] dosyć jest powiedzieć – trajedyja podniesiona do 
najwyŜszego stopnia doskonałości.”16  

W sumie przez siedem i pół miesiąca w 13 teatrach Polacy obejrzeli 103 sztuki. Pow-
szechnie praktykowanym w teatrach zwyczajem było dawanie dwóch róŜnych spektakli je-
dnego wieczoru. Najczęściej na początek dawano tragedię a jako drugą sztukę – komedię. 
Często druga sztuka była krótka, jednoaktowa. Zdarzały się teŜ dwie, a nawet trzy komedie 
jednego wieczoru. W teatrze operowym jako pierwszą dawano operę, a po niej następował 
balet. 

Jaki repertuar prezentowały teatry operowe ParyŜa? W Wielkiej Operze Polacy 
obejrzeli i wysłuchali dwie opery Christopha Willibalda Glucka: Trzyaktową Alcestę (4. IX) 
i równieŜ trzyaktową Ifigenię w Aulidzie (25.IX). Ponadto trzyaktową operę baletową A.M. 
Gretry’ego La Caravane du Caire. O ile muzykę Karawany autor wpisu do diariusza ocenił jako 
„dość piękną”, to w zachwyt wprawił go Wiejski wróŜbita (La devin du village) J.J. Rousseau, 
wystawiony jako druga sztuka tego wieczoru (2.VIII): „muzyka, dekoracyje, aktorowie, 

                                                 
12  Jw. 
13  Jw. 
14  Jw. 
15  Jw. 
16  Jw. 



pasterze, wszystko to w zachwycenie wprawia.”17 Ponadto w tejŜe Wielkiej Operze Polacy 
obejrzeli i wysłuchali oper Antonio Sacchiniego. Pierwsza: Oedipe a Colonie (29. VIII). Oto 
opinia: „W operze, wyjąwszy muzykę piękne bardzo dekoracyje i śpiewanie p[ani] Branchi18 
nic tak bardzo godnego uwagi nie znaleźliśmy.” Druga: Arvire et Eveline (13. XII) jeszcze 
mniej się podobała: “Sztuka ta jednak nie interesująca, więcej do nudów jak do sprawienia 
satysfakcyi przyłoŜyć się moŜe. Pani Branchi, p[anowie]: Restin, Laine, Adrien19, najwięcej na 
siebie mocnym głosem lub dobrą akcyją uwagę ściągają.”20 Natomiast operę Nicolas 
Dalayraca Adolphe et Clara ou les deux prisoniers mieli okazję zobaczyć aŜ w dwóch teatrach: 
Theatre Vaudeville (18. X) i Theatre Feydeau (26. IX)21. W obu teatrach dawano tę operę  
w zestawie trzech krótkich oper komicznych. W Theatre Vaudeville były to jeszcze L’Avingle 
suppose i Le mariage de Scarron22, w Theatre Feydeau – La servante Maitresse i Le Voisonnier.  
W Theatre Feydeau obejrzeli i wysłuchali jeszcze opery Luigi Cherubiniego Les deux journees 
ou le porteur d’eau23.  

Ślady w diariuszu w postaci opinii o dziełach i ich odtwórcach znajdujemy w więk-
szości wzmianek dokumentujących teatralne wraŜenia podróŜników. Są one bardzo ciekawe 
gdyŜ odsłaniają poprzez sposób patrzenia i słuchania, rozumienia i oceny róŜnorodnych 
gatunków teatralnych, zarówno ich wiedzę o teatrze jak i wraŜliwość, spostrzegawczość 
i inteligencję. Uwagi te odnoszą się oczywiście takŜe do opinii poświęconych muzycznej 
stronie obejrzanych i wysłuchanych spektakli w teatrach operowych, wodewilowych i w tea-
trzykach bulwarowych. 

Innym rodzajem imprez, tym razem wyłącznie muzycznych, na które chętnie uczęsz-
czali Polacy były koncerty. Były to bądź imprezy oficjalne rangi państwowej organizowane 
z okazji rocznic waŜnych wydarzeń, bądź przeznaczone dla opłacających bilety wstępu chęt-
nych melomanów „normalne” koncerty, na które uczęszczano dla samej muzyki. Odbywały 
się w salonach muzycznych arystokratów bądź bogatych mieszczan i wówczas zapewne by-
wały bezpłatne (jak np. koncert u pana Sued), albo w publicznych salach w róŜnych 
punktach miasta. Autorzy diariusza czasami podawali nazwę obiektu w którym odbywał się 
koncert np. Pavillon Hanovre, bądź jedynie nazwę ulicy przy której sala koncertowa się 
znajdowała np. ulice Grenelle Honore czy Cleri24.  

Koncerty organizowane „ku czci” odbywały się najczęściej w pałacu i ogrodach Tuille-
ries. Pierwszy miał miejsce 15 sierpnia dla uczczenia rocznicy ustanowienia doŜywotniego 
konsulatu a zarazem rocznicy urodzin pierwszego konsula i przywrócenia religii katolickiej 
we Francji. Koncert odbył się między godziną 9 a 10 wieczorem w iluminowanym pałacu 

                                                 
17  Jw. 
18  Alexandrine Caroline Branchu (1780-1850), urodzona na Haiti, właściwe nazwisko Alexandrine Caroline 

Chevalier de Lavit. Kształciła się w Conservatoire National w ParyŜu. Debiutowała w Teatrze Feydeau w 1799 
roku. Od 1801 do 1825 r. była primadonną w Grand Opera. Słynna jako heroina zwłaszcza w Operach Glucka: 
Alceste, Armide i Iphigenie en Tauride. 

19  Martin Joseph Adrien (1767-1824). Uczył się muzyki jako chórzysta w katedrze w Liege a później w Ecole 
Royal de Chant w ParyŜu. Jako śpiewak debiutował w Concert Spirituel w 1781 r. Debiut w operze miał 
miejsce w 1785 r. Od 1804 r. nie ukazywał się na scenie bo awansował na „chef de chant”. Był takŜe przez 
pewien czas profesorem deklamacji lirycznej w konserwatorium paryskim. 

20  Por. przypis 5.  
21  Jw. 
22  Jw. 
23  Notka o przedstawieniu w Theatre Feydeau wymienia pierwszą połowę tytułu (Adolphe et Clara) natomiast 

informacja o sztuce w Theatre Vaudeville – drugą (Deux prisoniers) Jakkolwiek wydaje się Ŝe chodzi tutaj o tę 
samą operę Dalayraca dziwnym jest fakt, Ŝe widzowie i słuchacze nie zauwaŜyli, iŜ są to dwie realizacje tego 
samego dzieła. 

24  Por. przypis 5. 



Tuilleries a wykonawcami było 300 „najpierwszych muzyków w ParyŜu”. Drugi koncert 
w ogrodach Tuilleries zorganizowano z okazji święta narodowego 24 września. Polacy 
najpierw udali się na próbę tego koncertu do paryskiego konserwatorium. Oto wraŜenia: 
„Nigdyśmy jeszcze tak licznej i dobrze dobranej nie słyszeli muzyki. WraŜenie przeto 
wielkie na nas uczyniła i złoŜona była z 800 osób. Wieczorem poszliśmy do ogrodu w Tuille-
ries na tenŜe sam koncert, który nam atoli mniej niŜ próba jego sprawił ukontentowania. Na 
wolnym bowiem powietrzu muzyka, lubo bardzo liczna, nie mogła równego sprawić 
skutku.”25 Te imponujące zespoły wykonawców nie budzą wątpliwości. Wiemy, Ŝe święta 
obchodzone w czasie rewolucji odznaczały się jeszcze bardziej monumentalnymi wyko-
naniami26.  

A oto informacje o innych koncertach. 28 sierpnia „z rana byliśmy na koncercie zło-
Ŝonym z pierwszych muzyków w ParyŜu. Na skrzypcach p[an] Lafont27, na klawesynie Sa-
moine, najwyŜszy talent pokazali. RównieŜ na flotrowersie Gebauer28, na oboi Gelles29, na 
fagocie Bretoni, bardzo pięknie grali. W ogólności cała muzyka bardzo pięknie była egze-
kwowana”. 

1 września zostali Polacy zaproszeni na koncert do niejakiego pana Sued. „Zastaliśmy 
kompanią dosyć znaczną i dobrze złoŜoną. Zaczęła się muzyka od kwintetu, w którym p[an] 
Voucher30 najpierwszy – jak nam powiedziano – muzyk króla hiszpańskiego popisywał się. 
Więcej jednak fanfaronady jak prawdziwego talentu w graniu jego znaleźć moŜna było. 
Niewielką powzięliśmy opinię o muzyce hiszpańskiej. Włoszka jedna, której nazwiska nie 
pamiętam, śpiewała potym aryję i z bratem swoim duet. Lavoisier grała sonatę na arfie. 
Dwóch amatorów śpiewało aryję włoską, z których osobliwie jeden przedziwnym basem 
wielkie słuchaczom sprawił ukontentowanie. TenŜe sam grał koncert na klawikordzie.”31  

 11 września udali się Polacy na koncert amatorów do „Pavillon Hanovre”. Wysłuchali 
tam tria kompozycji Viottiego, w którym partię skrzypiec wykonywał Xavier, skądinąd 
znany naszym bywalcom jako ich nauczyciel gry skrzypcowej32.  

Po koncercie w Tuilleries (24.IX) następny koncert miał dopiero miejsce 4 grudnia. 
„Z rana byliśmy na koncercie na ulicy Grenelli Honore egzekwowanym przez artystów z róŜ-

                                                 
25  Jw.  
26  Np. 8 czerwca 1794 r. 2400 śpiewaków wykonało pod kierunkiem Gossec’a hymn na cześć Istoty NajwyŜszej. 

W wykonaniu uczestniczyli słynni muzycy i kompozytorzy, m.in. Dalayrac, Mehul, Kreutzer i Cherubini. 
Kierowali oni 48 grupami, z których kaŜda liczyła po 50 śpiewaków. 

27  Charles Philippe Lafont (1781-1839), uczeń R. Kreutzera i P. Rodego. Jeden z głównych przedstawicieli szkoły 
francusko-belgijskiej. Jakiś czas był nadwornym skrzypkiem w Petersburgu. W 1815 r. Ludwik XVIII powołał 
go do ParyŜa. W 1816 r. odbył się w Mediolanie jego turniej skrzypcowy z Paganinim, w którym przyznano 
zwycięstwo temu ostatniemu. Był takŜe kompozytorem muzyki instrumentalnej. 

28  Etienne Francois Gebauer (1777-1823). Wywodził się z rodziny niemieckiej. W latach 1801-1822 był flecistą 
opery komicznej w ParyŜu. Komponował muzykę instrumentalną. 

29  Henri Noel Gilles (ur. 1779). Ukończył konserwatorium w ParyŜu, potem był oboistą w teatrze Feydeau. 
W latach 1803-1814 pracował w Operze Włoskiej w ParyŜu. Potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych i po 
jakimś czasie powrócił do Europy. 

30  Jean Alexander Boucher (1778-1861). JuŜ od szóstego roku Ŝycia jako cudowne dziecko popisywał się na Con-
certs Spirituels. W latach 1795-1805 był solistą na dworze hiszpańskim Karola IV. Dysponował błyskotliwą 
techniką, wszystko było dla niego zbyt łatwe, toteŜ często do linii melodycznej dodawał wyrafinowane oz-
dobniki i biegniki a najprostszą kantylenę grał w oktawach, flaŜoletach itp. Stosował krzykliwą niedorzeczną 
nieraz reklamę. Nazywał siebie „Sokratesem skrzypiec” a wykorzystując podobieństwo do Napoleona, 
w czasie koncertu, gdy orkiestra grała tutti, odkładał skrzypce i przybierał pozy napoleońskie. Występował 
takŜe w Warszawie w styczniu 1823 r. 

31  Por. przypis 5.  
32  Jw. 



nych teatrów zebranych i z amatorami połączonych. P[an] Lafont grał koncert na skrzypcach, 
p[ani] Munch śpiewała aryją. Było takŜe egzekwowane trio kompozycji p[ana] Himmel 
przez panią N, której akompaniowali p[an] Xavier, nasz metr na skrzypcach i pewny Leopun 
na basie.”33 Ostatnia wzmianka o koncercie nosi datę 4 lutego 1804 roku i informuje, Ŝe „wie-
czorem p[an] Maciej był na koncercie na ulicy Cleri złoŜonym z pierwszych muzyków pa-
ryskich.”34  

Jak widać z zapisek diariusza na koncertach przewaŜała muzyka instrumentalna jak-
kolwiek występowali teŜ wokaliści z towarzyszeniem instrumentów. Na uwagę zasługuje 
róŜnorodność instrumentów na których popisywali się soliści i kameraliści. Mamy więc 
skrzypków, klawesynistę, klawikordzistę, flotrowersistę, oboistę, fagocistę, harfistkę oraz 
wiolonczelistę. Ta róŜnorodność jest zgodna z ogólną tendencją panującą w muzyce kla-
sycznej czego najlepszym przykładem jest twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta.  
 

                                                 
33  Prawdopodobnie pani N. grała na fortepianie, a więc trio było na fortepian skrzypce i wiolonczelę, poniewaŜ 

na te instrumenty komponował tria Himmel. A więc określenie „bas” w źródle naleŜy rozumieć jako 
„wiolonczela”. Mogło to być Air des matelots varié op. 15, wydane w Lipsku w 1803 r. lub któraś z 14 sonat  na 
te instrumenty z op. 14 lub 17 – część wydano w Lipsku, a część w Berlinie w latach 1803-1804 (por.: DANUTA 

AMBROśEWICZ, hasło Himmel Friedrich Heinrich, w: Encyklopedia Muzyczna PWM. Część Biografuiczna, t. 4, 
Kraków:PWM 1993, s. 218-219.  Zresztą wykonawcy mogli korzystać z egzemplarzy rękopiśmiennych. 

34  Por. przypis 5. 


