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Opis produktu
 

"Domy i dwory, przy tym opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków i pijatyki; łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni;
błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów"

Pierwszy tom z cyklu czterech tytułów, które sukcesywnie będą przez nas wznawiane. Napisane przez Łukasza Gołębiowskiego
(1773-1849) – jednego z pierwszych polskich etnografów (badacz tzw. starożytności słowiańskich oraz zwyczajów i obyczajów ludu
polskiego), powstaniec kościuszkowski, historyk, bibliotekarz, tłumacz, pamiętnikarz i opiekun zbiorów Biblioteki Poryckiej, członek
Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Warszawskie lata Gołębiowskiego (1823–1831) były najbardziej intensywnym okresem jego pracy naukowej. Opracował wówczas i
wydał m.in. pierwszy przegląd historiografii polskiej "O dziejopisach Polski, ich duchu, zaletach i wadach" (1826), a także jedną z
pierwszych książek o historii Warszawy, z opisem jej zabytków i przewodnikiem po mieście "Opisanie historyczno-statystyczne miasta
Warszawy" (1826), a wreszcie – pierwszą pracę etnograficzną w Polsce, pt. "Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych
tylko prowincyach" (1831) oraz "Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych" (1830).
Około roku 1831 pełnił funkcję bibliotekarza Biblioteki Publicznej w Warszawie, z obowiązkiem wykładania bibliografii na miejscowym
Uniwersytecie. Po upadku powstania listopadowego został zwolniony (marzec 1833) przez władze carskie ze stanowiska sekretarza
Towarzystwa Przyjaciół Nauk (za ukrycie funduszy Towarzystwa przed konfiskatą rosyjską). Wkrótce potem nabył niewielką kolonię
wiejską Kaźmierówka (koło Hrubieszowa), gdzie się przeprowadził.

Prezentowana książka - Domy i dwory, przy tym opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków i pijatyki; łóżek, pościeli,
ogrodów, powozów i koni; błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów, Warszawa 1830 - to
pierwszy tom z cyklu czterech tytułów.

Opis pozycji:
Przedruk metodą fotooffsetową
Oprawa: twarda, zadrukowana
Liczba stron: 384+28
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