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Brühl (Trylogia Saska II) Józef Ignacy Kraszewski Hent PDF Henryk Brühl początkowo był skromnym
paziem na dworze Augusta II Mocnego. Przez wiele lat politycznych intryg i manipulacji zyskuje sympatię
monarchy. Gdy tron obejmuje August III Brühl z umocnioną już postawą zostaje urzędnikiem. Nowy król nie

angażuje się zbytnio w sprawy kraju, więc Brühl wykorzystując sytuację faktycznie przejmuje władzę i
zaczyna sprawować własne rządy w Saksonii.

Utwór ten stanowi drugą, po "Hrabinie Cosel", część tzw. trylogii saskiej, która przekonująco przedstawia
rzeczywistość dworską za czasów panowania Wettynów.

Józef Ignacy Kraszewski - pseud. B.Bolesławita, Kleofas, Fakund Pasternak (1812-1887), polski
powieściopisarz, poeta, historyk, krytyk literacki, publicysta, dziennikarz, wydawca, działacz społeczny i
polityczny, malarz. Wydał największą liczbę książek i wierszy w historii literatury polskiej. W swoich

utworach opisywał współczesne mu społeczeństwo oraz polską narodową przeszłość. Największym sukcesem
w twórczości Kraszewskiego są powieści: w ciągu 57 lat napisał ich 232, w tym 144 powieści społeczne,

obyczajowe i ludowe, 88 historycznych.

 

Henryk Brühl początkowo był skromnym paziem na dworze Augusta
II Mocnego. Przez wiele lat politycznych intryg i manipulacji

zyskuje sympatię monarchy. Gdy tron obejmuje August III Brühl z
umocnioną już postawą zostaje urzędnikiem. Nowy król nie angażuje

się zbytnio w sprawy kraju, więc Brühl wykorzystując sytuację
faktycznie przejmuje władzę i zaczyna sprawować własne rządy w

Saksonii.

Utwór ten stanowi drugą, po "Hrabinie Cosel", część tzw. trylogii
saskiej, która przekonująco przedstawia rzeczywistość dworską za

czasów panowania Wettynów.

Józef Ignacy Kraszewski - pseud. B.Bolesławita, Kleofas, Fakund
Pasternak (1812-1887), polski powieściopisarz, poeta, historyk,
krytyk literacki, publicysta, dziennikarz, wydawca, działacz

społeczny i polityczny, malarz. Wydał największą liczbę książek i
wierszy w historii literatury polskiej. W swoich utworach opisywał
współczesne mu społeczeństwo oraz polską narodową przeszłość.

Największym sukcesem w twórczości Kraszewskiego są powieści: w
ciągu 57 lat napisał ich 232, w tym 144 powieści społeczne,

obyczajowe i ludowe, 88 historycznych.
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