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Казкар Новаліс

Гіацинт та Трояндочка
Маляр життя, закоханий у смерть

Іполіт Делярош
Особистість епохи

Станіслав Сташиць
Не тільки пара

Консул Бонапарт,
виставки та жакард
xix.olddance.org

Чому саме ХІХ?
ХІХ сторіччя як цілісну мелодію, від тривожних нот «Марсельєзи» на початку до
сухого жорстокого переспіву кулеметів у
фіналі (ХІХ ст. ми не беремо як номінальне, а охоплюємо Довге Дев’ятнадцяте).
Існує теорія, згідно якої саме початок
Першої світової війни можна вважати кінцем Прекрасної епохи, що вінчала століття
революцій, злету та падіння вже не королівств, а імперій... У війні, де замість звитяги все почали вирішувати перші промилові зразки вогнепальної зброї масового
ураження, отруйний газ та колючий дріт,
загинуло не лише багато людей — а й
та примара, заради якої вони йшли на
смерть — шляхетність.
Отже, ми сягаємо думкою крізь віки у
найближчу до нас витончену епоху, час
фантасмагорій почуттів, ще не стертих
масовим виробництвом товарів, переживань, емоцій. Сягаємо углиб років, щоб
віднайти там коріння, унікальні зразки,
витоки усього, що зараз робиться на копіювальних апаратах та програмах для тиражування інформації. Спостерігаємо за
тим, як й чому виникло саме таке суспільство, а що зникло в темряві віків.
А ще саме це, дивне сторіччя народило ті
складні танці, які ми любимо.
Яскр,
головний редактор

Чому саме ХІХ сторіччя інтригує мене?
Можна було б сказати «нас» чи «Студію»,
але в кожного є свої причини та улюблені
роки — я ж намагаюся охопити (можливо, не так глибоко) усе сторіччя цілком,
вбачаючи в ньому певну систему, яка лягла
в основу нової, що виникла у ХХ ст., яка, в
свою чергу...
Вибачте, я не ставив на меті змусити
вас спати! Спробую сказати інакше: я бачу

Редактори та коректори:
Джулія,
Вероніка,
Маріанна,
Ганна
Підписка на розсилку та feedback: xix@olddance.org
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Первый дворец-музей Польши

Вилянув

#XIX_

facts

во владение сначала к Чарторыйским, а
Вилянувский дворец – один из первых
затем к Любомирским.
публичных музеев в Польше.
В 1799 году Изабелла Любомирская завеЭто великолепное здание в стиле барокщала свою собственность дочери Алексанко было построено в 1677–1698 годы Авгусдре и ее супругу Станиславу Костке Пототином Лоцци для короля Яна III Собескоцкому, по инициативе которых в 1805 году
го. Сначала оно было названо Вилла Нова,
в Вилянувском дворце был открыт музей,
но со временем приобрело название Вилядоступный для людей всех сословий.
нув.
Коллекция предметов искусства, основу
После смерти Яна Собеского Вилянув
которой положил еще Ян III и
наследуют его сыновья. В 1720
которая пополнялась послегоду один из них продает дводующими владельцами, еще
рец Елизавете Сенявской, котоболее обогатилась приобретерая поручает достроить здание
ниями Потоцких — Станислав
архитекторам Спацио и Юзефу
Костка был известным коллекФонтана, а скульпторам Франционером живописи, графики и
тишеку Фумо, Компаретти и
старинной керамики.
Яну Ежи Плершу дает указаВо дворце были представние украсить флигель сложнейлены королевские апартаменты
шим декором. Едва скульптурЯна III и Марии Казимиры
ные работы закончились (на
вместе с памятными вещами о
что потребовалось пять лет), у
семье Собеских, а также велиВилянува появился новый влаколепная коллекция европейделец — король Август II. Но
уже спустя три года дворцоКазкар Новаліс
7▶
Джулия
во-парковый ансамбль перешел
Іполіт Делярош

Станіслав Сташиць
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кладного искусства. Экспозиция в вилянувском дворце считается одним из первых
публичных музеев и самым старым художественным музеем в Польше.

ского, польского и восточного искусства.
Коллекция включала в себя, в частности,
выдающиеся примеры живописи, античных ваз и восточного декоративно-при-

Бернардо Беллотто. Вилянув с северной стороны, 1777
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Бернардо Беллотто. Вилянув со стороны сада, 1770
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Вилянув. Парковая скульптура. Фото: Яскр, 2015
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Вилянув. Музейный интерьер. Фото: Яскр, 2015
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#літерат ура

Кохання Гіацинта і Трояндочки
Поряд зі знаменитою
романтичною історією про
синю квітку стоїть не менш
значима романтична казка про Гіацинта і Трояндочку авторства Новаліса (1799
року). Це розповідь про безмежне прагнення особистого кохання і водночас непереборне жадання пізнати
Абсолютну істину.

Спочатку здавалося, що
головні герої мають неодмінно бути благородного
походження. Але…
Трояндочка не може бути
знатною дамою. Це суперечить її чутливій, всерозуміючій і всепрощаючій природі. Благородна леді часів
Новаліса була дуже манірною і недоступною. Цьому сприяв світський етиТетяна Турчина
кет і не дуже зручні сукні з
…Жив юнак Гіацинт, і він
корсетом, трьома-чотирма
кохав прекрасну дівчину – Трояндочнижніми спідницями, які треба було
ку. Гіацинт зустрічає старого чолоодягати близько години зі служницявіка, слухає його оповіді про таємничі
ми, а також багато накладок у верхзнання, залишає кохану і йде шукати
ній частині корсету, що демонструватаємну богиню Ізіду. Гіацинт розпили усі принади жіночого тіла.
тує дорогу у квітів, лісових рослин,
тварин, рухаючись на південь – про
Гіацинт теж не може бути витончеце свідчить зміна в описі довколишним денді, що вдягає корсет. Корсет
ньої природи: «І ось знову край став
стримує душевні поривання. Денді не
пишніший і багатоманітний, повіможе піти на край світу за Абсолюттря – теплим і блакитним, дорога –
ним знанням, до містичного капища
рівнішою». Серед цієї прекрасної приІзіди. Та й сама атмосфера ХІХ стороди Гіацинт засинає, й уві сні йому
ліття могла б породити благородних
відкривається капище таємної богилюдей тільки зі світовою скорботою,
ні. Хлопець проходить багато кімтаких як Чайльд Гарольд Байрона або
нат святині, а в кінці його подорожі
Онєгін Пушкіна.
його чекає прекрасна Діва, прикриОтже, закохані – вихідці з народу,
та покривалом. Він підходить до Ізівони здатні багато пережити і стерпіди і відкриває її обличчя... Гіацинта
ти заради кохання.
обіймає його кохана – Трояндочка. Це
Випробуванням для такого безвона була богинею, прекрасною дівою
межного земного кохання є прагтаємного знання…
Іполіт Делярош
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нення Гіацинта пізнати істину в храмі Ізіди. Але істина цього персонажа
– це кохання, тому він бачить свою
Трояндочку, коли відкриває обличчя
Діви пізнання.
Храм Ізіди – це «сокровенне святилище Світової Душі». Для юнака найбільшою істиною було його кохання, хоча він про це не замислювався
і прагнув більшого, величнішого, як
йому здавалося, знання. А коли йому
відкрилося обличчя – він впізнав
свою дівчину.
Якщо спробувати відгадати логіку
Новаліса, то виходить, що все таємне
знання можна знайти в коханій людині. Гіацинт, який кохав усім серцем
Трояндочку, але пожертвував особистим коханням заради Всесвітнього
кохання, Вищого пізнання, – знайшов усе, що шукав у близькій людині. Для нього особиста любов стала
Всесвітньою.

Объявление: Вечеринки ХХ века

Дамы и господа, так уж получается, что этой весной из-за высокой плотности танцевальных мероприятий нам совершенно некогда делать регтайм-вечеринки наподобие
«Аквитании» либо «Вечера в Castles by the Sea». Однако мы верим, что среди нас достаточно любителей танцев, эстетики и атмосферы начала ХХ века, и потому просим вас заполнить этот опрос и рассказать нам, какие именно танцы регтайм-эры и эпохи раннего джаза
больше всего нравятся публике, насколько вам интересна эпоха и какие мероприятия по
этому периоду стоит планировать в первую очередь:
http://goo.gl/forms/bUJGnQK5Eq
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Ипполит Делярош

Живописец,
влюбленный
в смерть

Художник, которого привлекали
мрачные моменты истории. Взгляните
на сюжеты самых известных его картин. Кончина одной британской королевы, казнь другой, Кромвель у гроба убиенного по его приказу Карла I,
полуживой Ришелье и смерть Мазарини. Может быть, живописец страдал глубокой формой депрессии? Да
ничего подобного. Ипполит, или как
его называли домашние, Поль Деларош родился в семье, где царила самая
утонченная атмосфера. Его отец был
экспертом по части картин, а дядя служил в отделе гравюр Парижской Публичной библиотеки. Там же хотели
трудоустроить и Поля, но тот твердо
решил, что будет художником. Списку его учителей можно позавидовать:
Жак-Луи Давид, Луи Этьенн Вателе, Констан Деборд и Антуан-Жан
Гро. Каждый из них был признанным
мастером живописи.
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Впервые работа самого Поля появилась перед публикой в Парижском
салоне 1822 года. Это картина «Иосавефа спасает Иoaca» (находится в
Луврском музее). В ней ощущается
слегка напыщенный стиль одного из
его учителей, Жана-Антуана Гро, но
в дальнейших своих работах Деларош вполне освобождается от влияния старших коллег. Впоследствии,
он увлекся идеями романтической школы
и воплощал их
в своих полотнах, стараясь
не преувеличивать драматизм
изображаемых
сцен и не увлекаясь чрезмерно
резкими
эффектами.
Вера Малий
Станіслав Сташиць
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Оливер Кромвель (1599-1658), открывающий гроб с телом Карла I

например папу Григория XVI, историков Франсуа Гизо и Николя Шангарнье, немецкую оперную певицу
Генриетту Зонтаг и др.
Лучшие из современных ему
гравёров считали для себя лестным
воспроизводить его картины и портреты. Деларош всегда стремился
очень детально передать сюжет, среду, костюмы изображаемой эпохи.
Каждый из его персонажей воплощает целый ряд эмоций и переживаний,
даже второстепенные: одинаково
выразительны как горькое раздумье
главного героя у тела осужденного им врага, так и горесть вельмож в
тени у ложа умирающей королевы.

В 1833 году, будучи 35 лет от роду,
Деларош настолько популярен, что
получает
должность
профессора в Парижском училище изящных
искусств. Вскорости он уехал в Италию, откуда привез неоценимый для
художника опыт и ощущение свободы,
а также красавицу жену, единственную
дочь живописца Ораса Верне.
Как и многих других живописцев-романтиков, Делароша привлекали исторические сюжеты. В английской
истории он предпочитал эпоху Стюартов, драматические сюжеты Шекспира. Также ему нравились темы
Средневековья и католической Франции, управляемой властью монарха.
Он увековечил своей кистью многих выдающихся людей своей эпохи,
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Смерть королевы Елизаветы, 1828
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Одна из лучших работ Делароша – это портрет Наполеона после отречения от
престола. Художник сумел передать целую гамму эмоций, которые мог испытывать
этот великий человек в момент краха, как будто тогда был рядом с ним. Это иллюстрация того, как окончилась самая блистательная карьера Европы на то время:
смирение перед неумолимостью судьбы, которая возвела тебя на вершину славы,
чтобы беспощадно сбросить вниз.

◀ Наполеон Бонапарт в кабинете. Любопыт-

но, сходство с художником кажущееся или
это и вправду своего рода автопортрет?

Наполеон Бонапарт после отречения во дворце Фонтенбло, 1840 или 1846
◀7
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Девушка в чаше, 1845

Женщина под его кистью предстает очень разной: прекрасные
мадонны и знатные дамы-современницы соседствуют с откровенными натурщицами, высокомерной Саломеей Иродиадой, несущей
голову Иоанна Предтечи. Ему одинаково хорошо удается передать
как отрешенность Жанны Д’Арк,
уже осознающей свой скорый уход
в мир иной, так и спокойную наполненность счастливой матери.

Невинность ▶
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◀ Иродиада 1843

Мадонна и младенец, 1844 ▶
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Но самой известной его работой является монументальная стенная картина «Полукружие» — главный труд всей жизни художника. Эта колоссальная
настенная фреска (15 м х4,5 м) украшает амфитеатр актового зала старейшей
художественной школы мира — парижской Школы изящных искусств. Художник работал над ней пять лет, с 1837 по 1841. Картина изображает 75 великих
художников прошлого. В центре композиции Деларош поместил трех великих мастеров древности: скульптора Фидия, архитектора Иктина и художника
Апеллеса. Аллегории, изображающие искусства, награждают венками величайших художников от древности до ХVII столетия. Эта монументальная работа
удачно гармонирует с архитектурой помещения, отличается красотой и разнообразием группировок, блеском красок и виртуозностью исполнения.
По мнению экспертов, художником-романтиком в чистом виде Деларош все
же не стал. Он считается представителем академизма, стиля, которые внешне следовал канонам классического искусства, наполняя его более современным звучанием. Однако он достиг высокого мастерства в жанре исторической
живописи, который ценили многие люди искусства, в том числе и романтики.

«Полукружие» (средняя часть)

◀7

Казкар Новаліс

Источники:
1. http://www.artfrance.ru/art/d/delarosh/main.htm
2. http://gallerix.ru/storeroom/1532786015/
3. http://goo.gl/p1Fvwk
4. http://goo.gl/IdNPJk
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Мислитель епохи Імперії

Станіслав Сташиць
Майбутній філософ та письменник
народився у 1755 році в місті Піла, де
його батько , як раніше і дід, був бургомістром . Отримав освіту священника
в Польші, потім продовжив навчання
за кордоном: слухав лекції в Лейпцизькому і Геттінгенському університетах,
навчався у Королівському колегіуму в
Парижі, де присвятив себе в основному природничим та фізичним наукам.
Після двох років навчання у Німеччині та Франції, Сташиць
повернувся до
Польщі. Його
не могли прийняти на державну службу,
оскільки
він не належав
до дворян, тож
він влаштувався
вчителем
синів Анджея
Замойського,
який був тоді
Маріанна Терзян
Великим канцлером коронним. Угода про роботу зі Сташицем
укладалась на 10 років, а винагорода включала, зокрема: повний пансіон, подорожі країною та закордонні за
рахунок роботодавця, а також щорічну
плату в розмірі 4000 злотих довічно.
Наступного, 1782-го, року Сташиць
отримав вчений ступінь в Замойській академії, не полишаючи основної
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роботи приватним вчителем. Ця робота значно вплинула на його світогляд.
До того часу він цікавився лише науковими справами, а тепер став дуже чутливим до політичних аспектів, оскільки Замойський був дуже популярним
патріотом. Також це мало значний
вплив на погляди Сташиця про вільну
Польщу.
В 1787 році була видана його книга
«Замітки про життя Яна Замойського»,
в якій Сташиць виклав план реформи
державного устрою Польщі на наступних принципах: спадковість королівського трону; безперервно засідаючий
сейм, який вирішує всі справи більшістю голосів; рівноправність міщан і
дворянства; заміна барщини грошовою
повинністю; освічення селян; запровадження стотисячної армії.
В 1790 вийшла його книга «Перестороги для Польщі». В цьому ж році весною Сташиць вирушив у подорож до
Італії, під час якої він написав «Щоденник подорожей».
Книги Сташиця «Перестороги...» та
«Замітки про життя Яна Замойського» стали напрочуд популярними і
породили навалу подібних за жанром
літературних праць у Польщі. Значна
цікавість до його праць вплинула і на
формування Конституції від 3 травня
1791р.
Після 1795 року, коли Польща зникла з карти Європи, Станіслава звільнили з посади вчителя і Замойських
і він зайнявся справами на користь
господарчого розвитку краю, а також
науковою роботою.
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Сташиць став одним з перших членів Товариства друзів наук, що було
створене 16 лютого 1800 року, в якому
сконцентрувалась вся тогочасна еліта
наукової думки. Своєю працьовитістю
він здобув загальне визнання, і в 1804
році був призначений заступником
Голови Товариства, а у 1808 — головою. У 1818 році Сташиць придбав
приміщення колишньої православної
церкви у Варшаві, профінансував відновлення цієї будівлі і в 1820-1823рр
передав її на користь Товариства друзів науки. Зараз це приміщення носить
його ім’я і залишається «домівкою»
Польської Академії Наук.
В 1804, Сташиць їде до Франції, щоб
дослідити зміни, які відбулися у цій
країні внаслідок діяльності Наполеона. По поверненні, у серпні 1805 року,
він здійснив наукову подорож у Татри,
після чого написав низку геологічних
праць, в тому числі в 1806 р. була ним
видана перша геологічна карта „Carta
geologica totius Poloniae etc.”, на якій
зображено місцезнаходження нафтових промислів.
Станіслав Сташиць вніс значний
вклад в розвиток освіти. В 1816 р. він
заснував Академічно-гірничу школу в
Кельцах та Агрономічний інститут в
Маримонті.
На свої накопичення і вислужений у
Замойських капітал він придбав на ім’я
Сапіг (оскільки будучи міщанином не
мав права купувати міську нерухомість)
у австрійського уряду в 1801 році розлогу Грубешівську волость в Люблінському воєводстві. Пізніше, в 1811 році,
нотаріальним актом Сташиць отримав,
вже як поміщик, маєток, що включав у
себе 6000 гектарів землі (місто Грубешів
і 8 навколишніх сіл).
Одним із найбільших досягнень Станіслава Сташиця є створення в 1816
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році Грубешівського аграрного товариства, яке на той час було одним із найзріліших передкооперативних організацій в Европі.
В 1822 році відповідно до власного
плану Сташиць облаштував свої грубешівські маєтності, населені господарями землевласниками в кількості до 296
чоловік. Він розподілив усі фільваркові
землі між селянами і заснував в маєтку Землеробське товариство взаємодопомоги, запровадив 5 елементарних
училищ і одне повітове, 3 громадські
запасні склади, селянський банк.
Помер Сташиць у січні 1826р. у Варшаві. На похоронну процесію зібралося близько 20 000 людей.
Джерела:
1. Wikipedia (ua, ru, en)
2. Нафтовий промисел у Галичині у
XIX ст. (http://goo.gl/jVIvC1)
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Не тільки Пара

Консул Бонапарт,
виставки та жакард
Маріанна Терзян, Джулія

Перші в світі промислові виставки
відбулися у Франції, але не наприкінці ХІХ ст, а на початку.
Найперша з них відбулася у 1798р,
в Парижі. Схоже, що за рік до того,
міністр внутрішніх справ Франсуа
де Ньофшато попросив маркіза Авеза проінспектувати деякі промислові
галузі: зокрема, фарфорову та килимову. Виявилося, що вже два роки
фабрики стоять занедбані, робітники
знаходяться у жахливому становищі,
а склади переповнені товаром. Тож
маркіз подав ідею зібрати в одному
місці найкращі зразки усіх витворів,
щоб надати промисловості стимул
для подальшого росту.
◀ 16
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Місцем проведення обрали дім
д’Орсе, а на самій виставці презентували багату фурнітуру, годинники,
вироби з фарфору і порцеляни, книги, шовк, картини і безліч інших творів, аристократичних і вишуканих
водночас.
Виставка мала шалений успіх, тож
Уряд вирішив цю ідею перейняти та
відтворити ще краще. На Марсовому полі звели «Храм промисловості», довкола якого у 60-ти портиках
розмістили корисні або привабливі
речі. Ця виставка тривала лише три
дні, однак вона викликала неймовірну цікавість у всій країні.
Для Виставки 1801 р., на якій мало
бути представлено вже 300 виробників, звели 104 тимчасові портики

Виставка на Марсовому Полі, 1798

в романському стилі. Місцем проведення цього разу став парк поблизу Лувру. Невдовзі після відкриття,
Виставку відвідав сам Наполеон і два
його консули. Вони зупинялися біля
кожної експозиції, цікавилися предметами, ставили запитання. Все це
мало підбадьорити виробників і слугувати кращій конкуренції між ними.
Найважливіший, революційний,
як виявилося потім, винахід здобув
на цій виставці лише бронзу: мова
йде про витвір пана Жозефа Жаккарда. Насправді, уродженець Ліону, пан
Жаккард погодився брати участь у
цій виставці після довгих умовлянь,
а його ткацький верстат, який дозволяв автоматизувати частину процесу
виготовлення тканини за допомогою
карток, викликав неабияке занепокоєння з боку робітників.
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По поверненні до Ліону, Жаккард
виявив, що його винахід (і він сам)
мають тепер недобру славу. Протягом наступних 5 років було не менше
шести замахів на його життя. Зрештою, організація «Conseil des Prud’
hommes» зруйнувала верстат Жаккарда на міській площі.
На щастя для винахідника, в Парижі
зуміли розгледіти, наскільки корисним може бути цей винахід у конкуренції з Англією. У 1806 році уряд
придбав патент на верстат і надав
Жаккарду пожиттєву пенсію. Зрештою, навіть «prud’ hommes» залишилися задоволені, коли побачили,
що робота із цим верстатом вимагає
набагато більше найманої сили. Кількість продукції суттєво збільшилася, що дозволило Франції вирватися уперед. На 1812 р. у Франції було
близько 11 000 верстатів Жаккарда.

Виставка в Луврі, 1801

го з робітничих будинків Льєжа, де
давали роботу найбіднішим. Вважалося, що тепер вони можуть заробляти собі на життя, замість просити
милостиню. Схожою за впливом стала й експозиція, на якій було представлено вироби в’язнів.
Ця виставка також стала першою
національною виставкою, яку відвідало багато закордонних гостей.
Серед них був і англійський міністр
Фокс, який не відчував значної приязні до Франції. Однак, хоч як би він
того не хотів, виставка справила на
нього неймовірне враження. Зокрема, він був здивований побачити
результати виробництва на жакардових ткацьких верстатах та відмінну
імітацію кашемірових шалей. Наприкінці огляду виставки він навіть придбав кілька представлених на ній
срібних кишенькових годинників.

В 1802 році, рівно через рік після
попередньої, у садах Лувру відкрилася Третя виставка, яка тривала з 18 по
24 вересня. Цього разу перед Лувром
розгорнулося 540 експозицій, а всередині музею проходив салон-виставка
картин та інших витворів мистецтва
(як і минулого року). Таке поєднання мусило створити зв’язок між
вишуканим мистецтвом (beaux arts)
і корисними приладами (arts utiles).
Так само, як і минулого року, виставку відвідав Наполеон і придбав на ній
три картини. На жаль, відомостей,
чи купив він що-небудь із корисних
приладів — немає.
Не менш революційним було й те,
що в одній із секцій промислових
товарів були представлені предмети одягу, повністю зроблені сліпими
людьми. Це була виставка від одно◀ 16
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цій виставці, були, зокрема,
шпалери нового типу.
Комітет виставки розподілив експозиції на 35 категорій, серед яких важливе місце посіла категорія
«зброї». Годинникарі, підбадьорені покупкою Фокса
у 1802р, привезли ще більше годинників різноманітних типів і вдосконалень.
Деякі годинники не треба
було змащувати, інші мали
«парашут», що вберігав їх
від падіння з висоти, годинники із 13 циферблатами,
де кожен показував час в
іншому місті і багато, багато
інших. Годинники вартістю
24 франки лежали поряд із
годинниками за 1200 франків. Безумовно, виставка
1806 року надала неймовірну кількість годинників на
будь-який смак.
По завершенні виставки, ходили
розмови про ще одну, яка мала відбутися у 1809 році. Однак історичні події
примусили відмовитися від цього задуму. Тим не менш, проведені виставки
дуже сильно простимулювали промисловість Франції і сприяли її розвитку.
Наступна ж національна промислова
виставка відбулася аж через 13 років.

Четверта промислова виставка відбулася аж в 1806 році, цього разу на
Марсовому полі. Причиною зміни
місця стало те, що цього разу мало
розміститися понад 1400 експозицій, і мало бути представлено понад
104 департаменти (області) Франції.
Окрім того, очікували і на експозицію
із бельгійськими товарами, оскільки
якраз нещодавно Бельгія приєдналася до Франції.
То був перший натяк на те, що
французька торгова мережа має на
меті охопити всю планету.
Однак, такі галузі, як хімія і металургія, не отримали значної уваги
журі. Натомість, призи вибороли знову-ж таки вироби з шовку та вовни.
Серед інновацій, представлених на
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Джерела:
Перша промислова виставка в Парижі
http://goo.gl/4jU2Ke
Наполеонівські виставки
http://goo.gl/FsFV6a
На фото у заголовку — верстат Жаккарда.
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Марыся и Наполеон, №1
Яскр

Вечера культуры пройдены, вопросы заданы, по
их результатам родился этот очерк.

лом.. эээ.. сайте в интернете. И больше ничего: эмоции — неоткуда взять; изображения — хорошо
если одно; письма, дневники, публикации — не в
каждой стране и годах это было в ходу.

Таблица персонажей. Как мы ее строили, и вообще, зачем?

Тем не менее, стараниями Джулии, изучающей
польский язык на ходу, выловить и собрать воедино ветвистые и хитросплетенные древа польской
шляхты Варшавы времен пребывания там Наполеона — удалось. Результаты вы можете увидеть
в таблице (http://warsaw-empire.olddance.org/chars.
html), там же есть и схема родственных связей, представленная на втором вечере культуры.

Потанцевать в исторических нарядах в красивом здании — это, безусловно, захватывающе,
как бал-маскарад. Но что, при этом отвлекаться на
смартфоны и обсуждать быт начала 21 века с его
ритмом эмоций, не соответствующим витиеватому
при своей размеренности жизни ампиру?
Частью того, что мы в своем кругу зовем "реверийностью" является ролевая игра, перемещение во
"взгляде разума" в некий образ персонажа. Конечно,
на 100%, а то и даже на 50% невозможно знать, какие
мысли посещали головы этих людей, как именно
он и она себя вели, но создать театрализованный
образ — реально. Мы считаем свою Студию и ее
балы театром, в котором все зрители и все актеры
по мере сил (думаю, такое о себе могут сказать многие исторические общества, поэтому не смеем присваивать), а для этого все берут себе роли, большие
и малые.
Исторические персонажи — это всегда тяжелее,
чем литературные. Изначально личность — это
имя. В книге автор уже наделяет имя эмоциями,
целыми фразами, которые это имя говорит или
думает, определяет его поступки. У исторического лица чаще всего есть только имя. И это навевает грусть порой: жил человек в интереснейшую
эпоху, не последний человек был, даже титулованный — и все, осталось только имя на замше-

Правки возникают по ходу, в частности, когда
гости бала задают вопросы. Именно поэтому схема,
рассмотренная и обговоренная, ушла на небольшую
доработку.
Улучшению будет подвержена и таблица персонажей — так как мало знать имя, когда ты европейский дворянин XIX века, надо знать еще и правильное
титулование! В связи с этим в таблице персонажей
появятся пометки, кого величать Его Сиятельством,
а кого Вашей Милостью. Заодно и ссылки, кто кому
дядя-тетя-племянница-сестра-кузина (а у поляков,
как выяснилось, это может вполне совпадать со званиями мужа и жены, а то и несколько раз).
Все это — ради того, чтобы прикоснуться к
истории не как к странице учебника, а как к жизни
человека, попытаться понять, какие мысли заботили эту персону, когда она шла в танец, и как приглашение на кадриль могло вмешаться...
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...в Судьбу.

Редакція шукає авторів!

Запрошуємо вивчати XIX століття і ділитися своїми знахідками!
Будемо раді вашим статтям і пропозиціям,
як на постійній основі, так і одноразовим.
Співпраця добровільна

Ad majorem XIXi Gloriam!
Пишіть нам!

xix@olddance.org

(це так само скринька для підписки)
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