
OSIEMNASTOWIECZNY IMPORT KSIĄŻKI FRANCUSKIEJ 
DO POLSKI PRZEZ KORNÓW

Firm a Kornów we W rocławiu odegrała w  dobie Oświecenia w  Polsce 
ważną rolę, organizując im port książki francuskiej na ziemie Rzeczy
pospolitej. Budząca się ku lturaln ie  za ostatniego z Sasów Polska patrzyła 
na Zachód: zwłaszcza m agnaci poddali się suprem acji ku ltu ry  francuskiej. 
W pływy francuszczyzny zaznaczyły się w  każdej dziedzinie życia. Szlachta 
bądź pragnęła dorównać paniętom, jak  o tym  świadczy Skarga na kon
w ikty  l, bądź zaciekła w sarm atyzm ie pom stowała na m ędrków i dróle’.ów * 1 2, 
którzy rok tem u pasali owce nad Lemanem, a dziś wychow ują paniczów 
i kręcą głowy niem ądrym  m atkom  polskim.

Jean  Fabre mógł w swej m onografii o Polsce stanisławowskiej słusz
nie napisać, że kraj stał się Eldoradem wszelkiego rodzaju awanturników , 
łakomych na łatw y chleb guw ernerski 3.

Moda na francuszczyznę powoduje wzrost w ydań podręczników do 
nauki tego języka. Jeżeli bibliografia Estreichera notuje w  XVII w. za
ledwie 3 pozycje4, to wiek XVIII przyniesie ich k ilkadziesią t5. Obok 
podręczników do nauki języka w ydaw anych w kraju  krążą po Polsce pod
ręczniki francuskie do nowych przedm iotów nauczanych w tym  języku 
w nowo otw artych konwiktach. O rdynacje Konarskiego6 podają wiele ty tu 
łów francuskich, zalecanych jako źródła do nauki religii, filozofii, prawa,

1 Skarga ubogiey szlachty na otworzone w Polszczę konwikty, 1759, Estr. XXVIII, 
s. 132.

1 Mędrek w prawdziwey postaci, Sandomierz 1786, satyra prawdopodobnie 
B. Domosławskiego na złych guwernerów i niedouków, Estr. XXII, s. 261.

1 J. F a b r e ,  Stanislas Auguste et l’Europe des Lumiéres, Paris 1952, s. 281.
1 F. M e n i ń s k i  (Mesgnien), Grammatica Gallica, Estr. XXII, s. 288, r. 1649;

Frantzoesische und Polnische Parlament, Estr. XXIV, s. 96, r. 1653; F. D. Du-
c h é n e b i l l o t ,  Nouvelle Methode..., Estr. XV, s. 353, r. 1699.

’ A. N i k 1 i b o r c, Les manuels du frangais publiés en Pologne au XVIII-eme
siecle (Rozpr. Jęz. WTN, III, w druku).

'' S. K o n a r s k i ,  Ustawy szkolne, wjrd. Czubek—Kot, Kraków 1925.



historii, geografii, słowem tych wszystkich dyscyplin, które zreform owana 
szkoła wprowadzała do swych programów. Podręcznik francuski zapanuje 
wszechwładnie w  Korpusie Kadetów, którego kom endant w yda dla swych 
pupilów  pierwszy w Polsce podręcznik do nauki literatury , ułożony 
w języku francuskim , wzorowany na Cours de Belles-Lettres ks. B atteux 7.

Raporty szkół i w izytatorów  K. E. N. 8 roją się od francuskiej biblio
grafii. W izytatorzy zalecają francuskie podręczniki jako źródła dla nauczy
cieli, bieda w tym , że często nieznajomość języka nie pozwalała z tych 
źródeł korzystać. Toteż wiele książek było tłum aczonych na język polski.

Tak więc książka francuska w  Polsce XVIII w. jest nie tylko źródłem 
rozryw ki i uciechy, ale przede wszystkim  spełnia rolę przew odnika po 
kulturze francuskiej sum ienniej i skuteczniej, niż to czynili aw anturnicy- 
-guw ernerzy. Było tych guw ernerów  i odpowiedzialnych niem ało — oni 
również korzystali z francuskich wydaw nictw , aby wychowanków swych 
wprowadzać w  św iat postępu i wiedzy.

Zainteresowanie społeczeństwa polskiego francuską książką staje się 
impulsem  dla księgarzy, którzy w yzyskują okazję; już za Sasów obserw u
jem y napływ  im portu francuskiego do księgarń warszawskich.

W starodrukach Biblioteki Narodowej w W arszawie przechował się 
katalog księgarski firm y Chr. G. Nicolai z M aryw ilu z r. 1754 9 10 11, poświę
cony samym tytułom  francuskim . Niezależnie od tego warszawscy księ
garze inform owali publiczność o nadeszłych nowościach poprzez inseraty  
w  gazetach i czasopismach. Pisali o tym  Z. Staniszewski i J. Szczepaniec in. 
W edług nich pierwsze takie ogłoszenie w Polsce ukazało się w „K uryerze 
Polskim “ z 6 września 1730 r. (nr 37). Brzmiało ono: ,,Jest tu, w M arie- 
wilu, sklep pew ny sub nro XI otw arty, w którym  różne księgi w łaciń
skim, francuskim , włoskim  i niem ieckim  językach m ają do przedania“ n .

W tymże „K uryerze Polskim “ z r. 1755 jest ogłoszenie, które może 
świadczyć o stosunkach istniejących już wówczas m iędzy warszawskim i 
księgarzam i a księgarstw em  wrocławskim. Brzmi ono: „W yszła tym i 
czasy z d rukarn i wrocławskiej księga pod ty tułem : Historya skrócona 
Karola XII,  króla szwedzkiego, k tóra z francuskiego na oyczysty język jest 
przetłum aczona i nie tylko dla samey historyi, ale dla czystey i niem ie- 
szaney polszczyzny godna czytania. Kto tedy tę ksiąszkę będzie chciał 
mieć, dostanie iey w M aryw ilu u p. Nicolai za dwa tyn fy“ 12.

7 Cours de Belles-Lettres distribue par Exercices, Estr. XIV, s. 432.
8 Raporty szkól 1775—90, wyd. T. Wierzbowski, s. 1001—1110.
9 Sygn. B.N. XVIII. I. 3853.
10 Z. S t a n i s z e w s k i ,  J. S z c z e p a n i e c ,  Ogłoszenie prasowe jako źródło 

wiedzy o książce w Polsce XVIII wieku („Ze skarbca kultury“, 1960),
11 Ibid., s. 166.
12 Biblioteka Ossolineum, Wrocław, „Kuryer Polski“, sygn. Oss., Cz.-34-III.



Notatka ta in teresuje nas z następujących względów: 1. książka polska 
z W rocławia jest dla mieszkańców W arszawy wzorem polszczyzny; 2. h i
storia Karola XII, tak  aktualna dla Polaków ze względu na udział ich 
w opowiadanych wypadkach, dociera do nas nie w  w ersji wolterowskiej 
z r. 1731 13, ale — jak tw ierdzi Estreicher — opowiedziana przez anoni
mowego „Francuza z Burgundii, k tóry  się z Karolem  XII w potyczkach 
znaydow ał“ 14; 3. kontak ty  warszawskie z księgarstw em  wrocławskim 
istnieją już w r. 1755.

Przejdziem y z kolei do księgarskiej dynastii Kornów z W rocławia i ich 
roli w imporcie francuskiej książki do Polski. J. W ądołkowska 15 omówiła 
szczegółowo działalność tych przedsiębiorczych wydawców w  zakresie 
w ydaw nictw  polskich, włączając do kornowskich poloników również prze
kłady z litera tu ry  francuskiej i tak  bardzo charakterystyczne dla Polski 
XVIII i XIX w. druki dwujęzyczne polsko-francuskie. Fabre stw ierdza 
we wspom nianej już monografii, że książki dwujęzyczne do lek tu ry  dla 
mało zaawansowanych w obcym języku były w  tym  czasie specjalnością 
edycji polskiej l6.

Niżej pragniem y się zająć rolą Kornów w imporcie oryginalnej fran 
cuskiej książki do Polski Oświecenia. Zagadnienie to naśw ietli przykła
dowa analiza paru katalogów kornowskich z XVIII w., do których do
tarłam . Źródłowa m onografia Jessena o Kom ach, w ydana w 200 rocznicę 
założenia wrocławskiej firm y 17, musi zastąpić archiwum , które spłonęło 
we W rocławiu podczas oblężenia w 1945 r.

Już założyciel firm y, stary  Jan  Jakub  Korn, doceniał wartość fran 
cuskiej książki dla intelektualistów  XVIII w. Księgarnia jego była również 
od początku miejscem rendez-vous tych w łaśnie pięknoduchów, jak o tym  
świadczy cytowany przez Jessena list Jakuba F ryderyka de Bielfelda ze 
zbioru Lettres familieres et autres 18. Pierw szym  francuskim  katalogiem  
firm y Jana  Jakuba K orna m iał być cytow any przez Jessena w ydany 
w r. 1735 Catalogue des limes franęois und Verzeichnis mathematischer 
Instrumente die allhier verfertigt werden. Połączenie katalogu im porto
w anych książek z przyrządam i do m atem atyki rzuca pewne światło na 
naukowy, być może, charakter tego pierwszego im portu. W r. 1743 w y

13 V o l t a i r e ,  Histoire de Charles XII (1731), przetłumaczona na język polski 
przez A. Kadyi’ego dopiero w r. 1800, [Kraków], Estr. V, s. 151.

u‘ Estr. XXXIX, s. 310, podaje rok 1756 jako datę pierwszej edycji polskiej. 
W anonsie Nicolai’a data jest o rok wcześniejsza.

15 J. W ą d o ł k o w s k a ,  Bibliografia poloników wydanych przez firmę Kornów 
w Wrocławiu (Kwartalnik Opolski, 1956/11).

10 F a b r e ,  op. cit., s. 594.
17 H. J e s s e n ,  200 Jahre W. G. Korn, Breslau 1932.
18 Ibid., s. 50—51.



szedł znowu Verzeichnis alter und neuer französischer Bücher, die in der 
Kornschen Buchhandlung zu haben sind 19.

W Bibliotece Narodowej w W arszawie dotarłam  do katalogu J. J. Kor
na z r. 1746 20. Obecność jego w starodrukach warszawskich może być 
dowodem naw iązyw ania już wówczas przez K orna stosunków z księgar
stwem  warszawskim. Niestety, skontrolowane przeze m nie biblioteki we 
W rocławiu, Krakowie, Poznaniu, K órniku i W arszawie nie posiadają wśród 
skatalogowanych starodruków  tych najstarszych katalogów książek fran 
cuskich, o k tórych mówi Jessen.

Katalog z r. 1746, k tóry  zabłądził do W arszawy, nosi ty tu ł: Catalogus 
librorum theologicarum, iuridicorum, philosophicorum, historicorum, philo- 
logicorum et id genus aliorum maximam partem exquisitorum cura Caroli 
Ludovici Martini Seren. Ducis Wuertemb. Oelsn. Bemstadiensis. Die 
Buecher sollen den ... Iulii erauctionieret werden und koennen drey Tage 
vorhero besehen werden. In Breslau bey Johann Jacob Korn.

W ysyłając ten  prospekt do W arszawy, liczył więc stary  K orn na polskich 
klientów. Spis książek oferowanych, ułożony według formatów, zawiera 
dość ty tu łów  francuskich, aby uspraw iedliw ić umieszczenie wzm ianki
0 nim w  tym  artykule. Oto niektóre z nich: N r 280/81: Mons. Basnaga, 
Histoire de la Religion des Eglises Reformées, Rotterdam , 1725; N r 282: 
Le Nouveau Testament, Geněve, 1726; N r 284: P u f f e n d o r f ,  Le Droit 
de la Nature, Am sterdam  1734; N r 285: H. G r o t i u s ,  Le Droit de la 
Guerre et de la Paix, A m sterdam  1724; N r 287: Mémoires de Mons. 
de Guise, Paris 1668; Nr 433: Jean  B o d  in ,  De Republica, 1609; Nr 626: 
La Communion Dévote par Jean de la Placette, Amst. 1722.

Z tych paru  ty tu łów  możemy wnioskować, że oferowane przez Korna 
książki mogły interesow ać i Konarskiego, k tóry  właśnie otw ierał swój 
konw ikt i wprowadzał w szkolnictwie polskim nowe przedm ioty naucza
nia, jak praw o narodów i praw o natury. Z drugiej strony liczył jeszcze 
Korn na klientelę wśród dysydentów polskich, oferując dzieła z zakresu 
teologii protestanckiej. Lecz Jessen stw ierdza wyraźnie, że J. J. Korn 
porzucił pierw otny zam iar wyspecjalizowania swej księgarni w  dostawach 
dla gmin ewangelickich, aby stanąć do usług hojnych polskich panów
1 kusić ich doborowym zestawem francuskiej, m odnej l i te ra tu ry 21. Nie
m ałą rolę w tym  nastaw ieniu K orna odegrał przyjaciel jego, Jan  Daniel 
Janocki (Seine Eltern Messen noch gut deutsch Jaenisch — stw ierdza nie bez 
goryczy Jessen). O polonikach w ydanych za namową Janockiego pisano 
dość gdzie indziej. Korn chw yta równocześnie dobrą koniunkturę na 
im port francuskich książek do Polski i rozpoczyna akcję.

19 Ibid., s. 50.
a' Sygn. B.N. XVIII. I. 3767.
21 J e s s e n ,  op. cit., s. 66.



Chcąc zbadać dobrze nowy rynek zbytu i zapewnić sobie bezpośrednie 
kontakty, firm a w ysyła młodego W ilhelma Bogumiła 22 do W arszawy do 
Groella na praktykę i na naukę języka polskiego.

Po śmierci Jana  Jakuba w  r. 1756 zaczynają się spory w rodzinie. 
N ajstarszy syn z pierwszego m ałżeństwa, Jan  Fryderyk, nie chce współ
pracować z macochą, m atką W ilhelm a Bogumiła, i zakłada w łasny interes, 
gnębiąc przez całe życie (do 1802 r.) przyrodniego brata, spadkobiercę 
firm y ojcowskiej, używaniem  ty tu łu  Der Aeltere — Starszy — we wszyst
kich urzędow ych okolicznościach, inseratach, katalogach.

Od r. 1758 istnieją więc we W rocławiu dwie firm y jednego nazwiska 
i obie zabiegają o dostaw y francuskich książek na polski rynek. W ilhelm 
Bogumił próbuje otworzyć filię na ziemiach polskich i gdy wybierze 
Poznań 23, Jan  F ryderyk usadowi m u się pod bokiem w Lesznie, jak  o tym  
świadczy ty tułow a karta  jednego z zachowanych katalogów.

Bibliografia Estreichera cytuje 24 katalogi K orna starszego dużo licz
niejsze od katalogów w ydanych w XVIII w. przez W ilhelm a Bogumiła. 
Jest to dość ciekawe, bo młodszy b ra t był, zdaje się, bardziej rzutki i b a r
dziej związany z rynkiem  polskim od Jana  Fryderyka.

Konfederacja barska i rozbiory ogromnie u trudn iły  Bogumiłowi pro
wadzenie interesów  księgarskich z Polską. Jessen cytuje jego pismo do 
króla F ryderyka II z 17 XII 1774, w  którym  księgarz skarży się na zastój 
w  interesie z wym ienionych wyżej powodów. Pisze m iędzy innym i: 
„Książki francuskie leżą u m nie na składzie nie wyprzedane, uwięzione 
w  nich 8000 talarów  ham uje mi inne in teresy“ 25. Ciekawe, że im portując 
francuskie książki wrocławski księgarz liczył jedynie na rynek polski, 
nie próbując upłynnić rem anentu  na Śląsku. Podobnie jak  stary  Jan  Jakub 
przedsiębiorczy syn widział najlepszego klienta w  polskim magnacie, sta
w iając do jego dyspozycji pierw szorzędny tow ar skupowany na paryskich 
aukcjach.

Szczepaniec i Staniszewski wspom inają w  cytowanym  artykule, że 
młodszy K om  rzucił na rynek warszaw ski około r. 1760 większą partię 
książek francuskich i że ze źródła tego korzystali wszyscy księgarze m iej
scowi, oferujący w katalogach i inseratach m odny towar. Owa partia  
książek m usiała być jedną z wielu, jak świadczy cytowane pismo W ilhelma 
Bogumiła do króla Fryderyka II.

W edług Je sse n a 26 W ilhelm Bogumił potrafił utw ierdzić i rozszerzyć 
naw iązane przez ojca kontakty; wychodząc poza W arszawę próbował

22 W ą d o l k o w s k a ,  op. cit., s. 144.
23 Ibid., s. 145'
24 Estr. XX, s. 91.
25 J e s s e n ,  op. cit., s. 105.
26 Ibid., s. 107.



szczęścia w  Wilnie, we Lwowie i w Poznaniu, dostał m edal od króla, sza
fował kredytem , ale m iru  i zaszczytów m iał więcej od pieniędzy.

Obaj bracia rywalizowali w  zabieganiu o względy publiczności i sta
rali się przyciągać uwagę odbiorców. W ypadki polityczne we Francji, w y
buch W ielkiej Rewolucji i dochodzące na wschód Europy jej echa fascyno
wały polskich czytelników, budząc zgrozę u jednych, podziw i sym patię 
u innych. Księgarze wrocławscy zrozumieli, że w  tej chwili historycznej 
literatura, sztuka i nauka nie zdołają zaspokoić wym agań polskiej klienteli.

Zachowany w  starodrukach W arszawskiej Biblioteki Narodowej m ały 
katalog książek francuskich firm y W ilhelma Bogumiła, w ydany w  r. 1790, 
m iał zwrócić uwagę klienteli na aktualia księgarskie bieżącej chwili. 
Książeczka liczy 11 stron druku, a ty tu ł jej brzmi: Catalogue des livres 
nouveaux, qui se trouvent chez Guillaume Theophile Kom , libraire 
á Breslau 1790 27.

W parę miesięcy po zdobyciu Bastylii W ilhelm Bogumił oferował swo
im klientom  aktualne polityczne sensacje. Oto niektóre z nich: Accord de 
la Liberté de VEtre Moral avec 1’Empire Absolu, Lausanne 1790; Adresse 
aux Etats généraux, aux Etats particuliers et Assemblées provinciales du 
Royaume, Paris 1789; Anecdotes diverses des regnes de Louis X V  et Louis 
X V I réunies par un écolier de 15 ans du College du Plessis, Sorbonne 
Paris 1790; Annales de la Regeneration Politique de la Monarchie frangoi- 
se ou Recueil abrégé des écrits et faits les plus remarquables concernant 
VAssemblée Nationale de la France, France 1789; Etat actuel de la France, 
Paris 1789.

Nie tylko francuskie w ypadki in teresują W ilhelma Bogumiła. Za
mieszcza w  katalogu po francusku napisaną aktualną dla Polaków bro
szurę: Extrait du Discours prononcé ä la Seance de la Diěte tenu par un  
des membres de la Deputation désignée pour examiner les personnes incul- 
pées de complicite dans les mouvements séditieux qui on éclaté en Po- 
logne au printemps 1789.

W racając na szersze forum  europejskie, zacytujem y s. 6 tego samego 
katalogu: Lettres historiques, politiques et critiques sur les événements, 
qui se sont passés depuis 1778, recueillies e t publiées par un homme de 
Lettres, qui n ’est ď aucune Academie (co za zapewnienie bezstronności 
sądu) ni pensionné par aucun Roi, République, Vizir, ou M inistře quel- 
conque, Londres 1789. Inny ty tu ł interesujący: Libertin de qualité avec 
figures. (Tu należy przypomnieć, że francuski „libertin“ wiązał się zna
czeniowo zarówno z rzeczownikiem libertinisme =  wolnomyślicielstwo, 
jak i libertinage = rozwiązłość.) Posmak skandalu m iała pozycja Livre 
rouge ou liste des pensions secrětes sur le trésor public, Paris 1790.

27 Sygn. B.N. XVIII. I. 3711 — Estr. I. Spis katalogów, s. XXXIV.



Na stronie 7 katalogu oferował W ilhelm Bogumił Mémoires historiques 
et authentiques sur la Bastille avec une planche representant la Bastille au 
moment de sa prise, Paris 1789, a na s. 9: Orateur des Etats Généraux par 
le célěbre Raynal, 1789, wreszcie: Le Pour et le Contrę sur la Revolution 
de France ou jragments des regards ď un Cloub de Paris, 1790.

Było więc w  czym wybierać. Jessen tw ierdził, że W ilhelm Bogumił 
nie dbał o regularne w ydaw anie katalogów 28, ale widać, że aktualne na
pięcie w polityce skłoniło go do zm iany stanowiska. Natom iast zapobiegli
wy starszy b ra t system atycznie inform ował klientów  o nowych nabytkach, 
czyniąc sobie z tego przez szereg lat istotny obowiązek.

W spomniałam, że Estreicher cytuje całą serię w ydaw nictw  Jana  F ry 
deryka, mieszczącą się w obrębie praw ie 30 lat. J. W ądołkowska uważa, że 
katalogi te były przeznaczone głównie dla odbiorców polskich 29; Potw ier
dza to fakt w ydaw ania ich w  Lesznie obok serii wrocławskiej.

Jan  Fryderyk rozpoczął system atyczną inform ację klientów  w  1765 r., 
wydając sygnalizowany przez Estreichera Catalogue des Livres Francois, 
Italiens, Anglois, Polonois, Hollandois, Espagnols qui se trouvent chez ... 
libraire á Breslau demeurant á la Couronne ďOr au Grand M arché30. 
Katalog ten  z suplem entam i wydaw ał Jan  F ryderyk do r. 1767. Ogółem 
po części pierwszej ukazało się suplem entów in 8-vo cztery po 6— 8 stron 
każdy. Katalog zasadniczy liczył stron 48.

Następne wydania Jan  Fryderyk zaopatruje im ponującym  tytułem  
Manuel de la Littérature franęoise, italienne, angloise et ďautres langues 
étrangěres dont Vapparat se trouve au Magasin du Libraire Jean Frédéric 
K om  VAiné á Breslau. Premiere partie, s. d. Toż, partie seconde, 1783. 
(Do r. 1796 dwanaście zeszytów).

Egzemplarz z Biblioteki Narodowej w W arszaw ie31, zawiera niew łaś
ciwie oprawione w klocku w ydanie z Leszna z r. 1793, zeszyt I (s. 262), 
po którym  następuje zeszyt II w ydany w W rocławiu w 1791 r. (s. 38), 
zeszyt III z W rocławia z r. 1791 (s. 42), zeszyt IV z W rocławia z r. 1792 
(s. 16), zeszyt V z W rocławia z r. 1792 (s. 8), zeszyt VI z W rocławia 
z r. 1793 (s. 8), zeszyt VII z W rocławia również z r. 1793 (s. 8). Na końcu 
klocka znajduje się bez karty  tytułow ej 16-stronicowy Catalogue des 
livres polonois bez roku i wydawcy.

K arta tytułow a zeszytu z Leszna, k tóry otw iera nasz egzemplarz, 
brzm i: Manuel de la Littérature Franęoise, Italienne, Angloise et ďautres

28 J e s s e n ,  op. cit., s. 107; Estr. cytuje oprócz Katalogu z 1790 r. jeszcze drugi 
z 1796 (Estr. I, Spis, s. XXXIV).

29 W ą d o ł k o w s k a, op. cit., s. 152.
30 A więc w nowo odbudowanym domu u zbiegu Rynku, ul. Oławskiej i Świd

nickiej.
31 Sygn. B.N. XVIII. I. 3819.



langues étrangěres dont Vapparat se trouve au Magasin du Libraire Jean 
Frédéric K om  VAiné á Lissa dans la Prusse Meridionale.

Starszy b rat bije młodszego system atycznością inform acji oraz rozsze
rzeniem  asortym entu obcych książek na wszystkie bodaj języki euro
pejskie. W zeszycie leszczyńskim po 218 stronach (na 262 s. w całości) 
zawierających ty tu ły  francuskie oferuje on książki włoskie (s. 219— 230) 
i angielskie (s. 230— 244). Hollantsche Booker zajm uje 1 stronę, Livres 
Ongrois stanowią skrom nie 5 pozycji, następnie spotykam y 1 ty tu ł 
Samouczka estońskiego, 3 książki portugalskie, 4 szwedzkie, 10 hiszpań
skich (wśród nich tłum aczenie nieśm iertelnego Telemaka). Na s. 247 spo
tykam y ty tu ły  czeskie, wreszcie podręczniki do nauki języka rosyjskiego.

Analiza ty tu łów  tego Podręcznika literackiego przynosi fakty  korygują
ce pogląd Jessena, jakoby ostrożny Jan  F ryderyk trzym ał się z dala od 
aktualnych zagadnień europejskiej polityki, nie chcąc narażać się cen
zurze 32.

W ertując ty tu ły  zaw arte w poszczególnych fascykułach periodycznie 
ukazujących się dodatków Podręcznika w  latach 1791— 1793 możemy 
stwierdzić, że Jan  F ryderyk dorównuje, a może i przewyższa W ilhelma 
Bogumiła w  zapobiegliwym sprow adzaniu politycznych „nowości“, które 
często pokryw ają się z pozycjami katalogu W ilhelma. Pisze zresztą na od
wrocie strony tytułow ej III fascykułu z r. 1791, że stara się o asortym ent 
jak  najlepiej dobrany, aby zadowolić w ybredne gusta odbiorców. Dla ilu
stracji podaję ty tu ły  aktualności politycznych w ybrane z poszczególnych 
fascykułów z lat rew olucji francuskiej.

„M anuel II 1791“ ; Adresse aux Provinces ou Exam en des Opérations 
de 1’Assemblée Nationale, 1790; Annales de la Regeneration Politique de 
la M onarchie Franęoise, F rankfort 1789; Discours d ’un M embre de l’As- 
semblée Nationale, 1789. Second Discours, 1790: Des Droits et des Devoirs 
du Citoyen,* par l ’Abbe Mably, Paris 1789; Droits de l’Homme ou Réponse 
á l’Ouvrage de Mr. Burke contrę la Revolution Franęoise, Ham bourg 1791; 
Essai historique sur la vie privée de M arie-A ntoinette d ’Autriche, Reine 
de France, 1789— 1790; Justification de l’Assemblee Nationale et Con- 
fession de 1’Avocat Linguet par M arat, 1790; Le Livre Rouge ou Liste 
des Pensions secrětes sur le Tresor public, 1790. Pozycja, którą oferował 
również W ilhelm, i uzupełnienie, którego nie ma u W ilhelma, mianowicie: 
Coup ďoeil severe mais juste sur le Livre Rouge, Observation de Necker 
et Réponse aux Observations sur le Livre Rouge, Paris 1790.

Zeszyt III przynosi w r. 1791 również znane nam  z ofert W ilhelma 
Bogumiła Mémoires historiques et authentiques sur la Bastille. F ry 
deryk podwyższył cenę o jednego florena. Oferował poza tym : Orateur

32 J e s s e n ,  op. cit., s. 162.



des Etats Généraux z r. 1789; Le Pour et le Contrę sur la Revolution de 
France, 1790;. wreszcie 4-tomowe Révolutions de Paris z r. 1789.

A ktualia z r. 1792 (z. IV Podręcznika literackiego) przynoszą: Crimes 
des Rois de France, Paris 1791; La Police de Paris devoilée par Pierre 
Manuel, 1791; Réflexions sur la Revolution de France par Edmond Burcke, 
A m sterdam  1791; Réflexions nouvelles sur le méme sujet, Paris 1791.

Rok 1792 przynosi dalej odbiorcom rzutkiego księgarza nowe propo
zycje w  zeszycie V, a m ianowicie: Manifeste ou la Monarchie frangoise 
rétablie dans ses lois primitives et constitutionnelles avec tableaux et 
planches, 1792; Précis historique de la révolution frangoise par Rabaut, 
P aris  1792; Vertiges actuels de VEurope par A. de Giuliani, 1791.

W r. 1793 w  zeszycie VI znajdujem y: Charte Constitutionnelle des 
Frangais ou Constitution Nationale du 5 Aoüt 1791, Paris 1791; Collection 
Generale des décrets rendus par VAssemblée Nationale et sanctionnés ou 
ucceptés par le Roi, VIII tomes, Paris 1790; Crimes des Reines de France 
jusqu’a Marie-Antoinette, Paris 1791; Droits de l’Homme ou réponse 
á VOuvrage de Mons. Burcke contrę la Révolution Frangaise par Payne, 
P aris  1791; Monarchie vengée des Attentats des Républicains Modernes 
par M. C., Paris 1792.

Z zeszytu VII (rok 1793) m am y: Convention Nationale ou Defense de 
Louis XVI,  Paris 1792; Lettres sur le Danger de changer la Constitution 
primitive d’un Gouvernement public, Londres 1792; De la Liberté et de 
VEgálité des Hommes et des Citoyens par le Comte d’Ayala, Vienne 1793; 
Plan ďune Constitution libre et heureuse selon Justice, Raison et Sagesse 
trouvé chez M, Laporte, Leipzig 1793; Réflexions présentées a la Nation 
frangoise sur le proces intenté á Louis XVI,  1792; Tableau de la Révolution 
Frangaise en collection de 48 gravures representant les événemens princi- 
paux qui ont eu lieu en France depuis la transformation des Etats Géné
raux en assemblée Nationale, livraison I— XII  in gr. folio.

Ta systematyczność periodycznego w ydaw nictw a bije dorywcze ka
talogi W ilhelma Bogumiła, których Estreicher notuje tylko 2 z w. XVIII. 
Jeżeli zatem chodzi o zaspokojenie bieżącej ciekawości czytelnika łakną
cego nowin politycznych, bracia ryw ale prześcigali się w staraniach. To 
samo można powiedzieć o pozostałym asortym encie obu księgarni.

W ielotomowemu Podręcznikowi literackiemu Jana  F ryderyka można 
przeciwstawić zachowany w  zbiorach Ossolineum we W rocławiu katalog 
książek francuskich firm y W ilhelma Bogumiła z r. 1802 33. W ydany u pro
gu nowego stulecia (przedmowa datow ana 1 XII 1801) katalog ten  może 
być uznany za sumę działalności importowej W ilhelma Bogumiła w ostat
nich latach wieku Oświecenia.

:u Sygn. Oss. 256398k



Firm a młodszego brata  rozkw itła od chwili, gdy do pomocy ojcu stanął 
w r. 1778 Jan  Bogumił, dzielny wspólnik, a od r. 1806 godny następca. 
Jessen uważa okres rew olucji francuskiej za czas rozkw itu firm y. Potw ier
dzenie tego znajdujem y w przedmowie do katalogu ze zbiorów biblioteki 
Ossolińskich. Katalog, nie znany Estreicherowi, jest pokaźnym tomem 
in 8°, drukowanym  na grubym  papierze. Liczy 264 strony druku — rozm iar 
sporego tom u powieści. Ozdobna okładka z szarego kartonu. W idniejące 
na niej sztychy przedstaw iają 4 małe prostokąty z pejzażam i i 2 większe 
owalne m edaliony z postaciami mitologicznymi. 5 m ałych medalionów 
z przeryw nikam i zdobi grzbiet książki.

Na karcie tytułow ej nad sztychem przedstaw iającym  M inerwę czyta
my: Bibliothěque Franęoise ou Catalogue des livres franęois, qui se trou- 
vent chez Guillaume Théophile Korn, libraire a Breslau. Pod sztychem 
data 1802.

Francuski wstęp, sygnowany przez wydawcę, przynosi czytelnikowi 
inform ację o pochodzeniu oferowanych w katalogu książek. Przeznaczony 
dla „am atorów “ litera tu ry  Kornowski księgozbiór jest owocem długich 
i żmudnych poszukiwań i starań. Księgarz staw ia do dyspozycji odbiorców 
piękny asortym ent różnorodnych publikacji. „Katalog mój — pisze Wil
helm  Bogumił — zawiera w ybitne pozycje ze wszystkich gałęzi wiedzy 
oraz w iele w ydań rzadkich, którym i nie mogą poszczycić się naw et w ielkie 
biblioteki, jak M useum Florentinum , M useum Pio-Clem entinum  i inne“. 
Korn oferuje swym klientom  wszystkie rozpraw y akadem ij, reprodukcje 
obrazów galerii Luxem burga, W ersalu, Palais Royalu, Choiseula, Le 
Bruna, reprodukcje arcydzieł z muzeów Florencji, Düsseldorf u i Drezna, 
z Herculanum  i Neapolu. Posiada kolekcje opisów podróży w 31 tomach 
folio, piękne bibliofilskie w ydania Didota i inne. Oprawa książek, przeważ
nie kosztowna, świadczy o pochodzeniu ich z najw iększych bibliotek 
Francji. Tu leży tajem nica rozkw itu firm y w  okresie rew olucji francuskiej. 
M ądry księgarz um iał wyzyskać koniunkturę i skorzystał z okazyjnych 
w yprzedaży m agnackich bibliotek francuskich. Pisze o tym  w yraźnie: 
„Les changem ents survenus en France m ’ont procuré ces beautés, car il 
ne seroit pas possible de les ram asser encore une fois“. Była to rzeczywiś
cie okazja niepow tarzalna i zapewne wiele cennych tomów z magnackich 
bibliotek francuskich przewędrowało za pośrednictwem  Kornów do mag
nackich bibliotek polskich.

Zachwalając towar, W ilhelm K om  nie zapomina zachęcić klientów 
okazyjną ceną. „Książki we Francji są obecnie bardzo drogie — powiada 
w dalszym ciągu przedm owy — pochlebiam sobie, że moje ceny są nader 
um iarkowane, zważywszy, że nie byłbym  w stanie za te  pieniądze nabyć 
dalszych egzemplarzy tych samych w ydań“.



Były więc w Kornowskim  Katalogu białe kruki, ale były też i bieżące 
nowości, o których kom pletow anie zabiegał, zapowiadając ukazywanie 
się co miesiąc drukowanego suplem entu katalogowego in 4°, k tóry  m iał 
inform ow ać odbiorców o nadejściu nowych partii tow aru w regularnych 
przesyłkach z Paryża dwa razy na miesiąc.

Jaka  jest wartość katalogów obu braci, k tóre uważam za typowe dla 
zapotrzebow ania księgarskiego polskiego rynku w XVIII w., dla poznania 
zainteresow ań społeczeństwa polskiego?

Bibliothěque Franęaise W ilhelm a Bogumiła, podobnie jak  Manuel de 
Littérature Jana  Fryderyka m ają w oczach dzisiejszego czytelnika kardy
nalną wadę układu (układ alfabetyczny według tytułów), która nie raziła 
bibliofilów XVIII w., dziś jednak u trudn ia  zorientow anie się w  wyborze 
autorów  i właściwej ocenie rozpiętości dziedzin współczesnej wiedzy, którą 
reprezentow ała książka oferowana w XVIII w. polskiemu czytelnikowi.

Już pobieżny rzu t oka na oba katalogi przekoduje nas o ich podobnym 
do siebie encyklopedycznym  charakterze.

Mimo że W ilhelm Bogumił zwracał się w cytowanej przedmowie do 
Amateurs de la littérature, dzieła z zakresu lite ra tu ry  pięknej są w jego, 
jak   ̂ jego brata  katalogu jedną tylko częścią ginącą w  różnorodnej całości.

Zamówienie społeczeństwa polskiego wychodziło daleko poza ram y 
beletrystyki francuskiej. Oświecenie polskie zwrócone na Zachód p rzy 
zwyczaiło czytelnika, nauczyciela, artystę, lekarza, rzem ieślnika, do stałej 
recepcji wszelkich wzorów pracy z Paryża. Książka francuska uczyła nie 
tylko mówić i myśleć po francusku, ale w dzierała się w swej m entorskiej 
ro li we wszystkie dziedziny polskiej praktycznej codzienności.

Bieda była tylko ze zrozumieniem. Elita kraju  wychow ywana przez 
dobrych guwernerów, jak ów Pyrrhys de Varille związany z domem 
Sanguszków, lub ćwiczona w  konwiktach, w ładała francuszczyzną często 
lepiej niż językiem  ojczystym. Dla „rzemieślniczków“ były w W arszawie 
pensje pryw atne poddane surowej ocenie przez w ym agających w izytato
rów  K.E.N. 34

Ta sama Komisja Edukacji Narodowej, chcąc udostępnić nauczycielom 
podręczniki francuskie do wprowadzanych nowych przedm iotów naucza
nia, zachęcała ich gorąco do uczenia się tego języka. Ciekawe, że z drugiej 
strony Ustawy Komisji forytow ały w  szkołach język niemiecki jako język 
sąsiadów, ograniczając francuszczyznę do szkół wojewódzkich 3o.

Jednak prestiż ku ltu ry  francuskiej i im port książki robił swoje i dość 
było w społeczeństwie polskim czytelników, którzy ze źródeł wiedzy 
francuskiej mogli korzystać. * 35

•v‘ Zob. Raporty Gen. Wiz. 1774—82, p. 34.
35 Komisja Edukacji Narodowej, ed. S. Tync, Wrocław 1954, s. 676.



O ferują więc Kornpwie, zorientow ani w polskim rynku, w niezliczo
nych ty tu łach  swych katalogów całą sumę współczesnej nauki, wiedzy 
o życiu, sztuce, rzemiosłach i literaturze, przebogaty zbiór poradników,, 
podręczników, przewodników, wzorce wszelkich czynności domowych, 
gospodarskich, zawodowych, podręczniki szkolne i rozpraw y naukowe. 
Z chaosu tytułów  zestawionych w nieznośnym  alfabetycznym  porządku 
postaram  się wyłowić pewne charakterystyczne przykłady.

Hasła zbiorcze, jak Abrégé, Art, Choix, Examen, Expérience, Guide, 
Instructions, Lettres, Manuel, Pensées, Pratique, Précis, Recueil, Traité, 
kry ją  po kilkanaście i więcej ty tu łów  z litera tu ry  pomieszanej z najroz
m aitszym i dziedzinami nauki i praktyki. Hasła Melanges i Oeuvres są 
przede wszystkim  zarezerwowane dla literatury , ale i tu  są w yjątki. Pod 
hasłem Oeuvres autorzy francuscy przeplatają się z obcymi. Oczywiście 
Oeuvres nie jest jedynym  hasłem dla dzieł literackich, są one rozsypane po 
wszystkich kartach obu katalogów zależnie od pierwszej litery  ty tu łu  ofe
rowanego dzieła. M onteskiusza odnajdziem y pod literą  „L“ (Lettres 
persanes), Pascala dom yślimy się jako autora Prowincjałek Ludw ika de 
M ontalte. Gorzej, jeżeli katalogi nie w ym ieniają nazwisk, jak  to zdarzyło 
się przy Niebezpiecznych związkach i Weselu Figara.

Dla ciekawości nadmienię, że klienci K om ów  czytywali oryginalnego 
P itayala i Żyw oty Cezarów Swetoniusza, obie pozycje i dziś znajdujące 
chętnych nabywców na rynku księgarskim.

Pomiędzy Podręcznikiem literackim  Jana  Fryderyka a Biblioteką fran
cuską W ilhelm a Bogumiła nie widzim y więc istotnych różnic układu, 
pominąwszy podkreślony już fakt, że starszy b ra t prowadził działy w  róż
nych językach i w ydaw nictwo jego miało charakter periodyczny, gdy 
Biblioteka ograniczała się do książek francuskich i została pom yślana jako 
jednorazow y inform ator antykw aryczny.

Wiele ty tu łów  pow tarza się u obu braci ze zmianą roku wydania. 
Bogumił dba oczywiście o świeży asortym ent towaru. Aby podać p a rę  
przykładów szczegółowych, zaznaczę, że hasło Abrégé zebrało u Jana  F ry 
deryka 39 tytułów, gdy Bogumił oferował ich 75. K lient mógł doszukać się 
tam  podręczników ze wszystkich dziedzin współczesnej nauki i w iedzy 
praktycznej. Oto więc niektóre pozycje hasła Abrégé przepisane z katalogu 
W ilhelma Bogumiła (s. 1—4): Abrégé économique de Vanatomie, gr. 12, 
Paris 1768, Abrégé historique de l’origine et des progres de la gravure et 
des estarąpes en bois et en taille douce, par le Maj. H + + ,  8, Berlin 1752; 
Abrégé de VHistoire naturelle de Buffon. Enrichi de toutes les figures de la 
grande édition, gr. 8, Paris VIII (według kalendarza rew.); Abrégé chrono- 
logique pour servir á VHistoire de la Physique jusqu’ä nos jours 'p a r de 
Loys, 3 vol., gr. 8, Strasbourg 1790; Abrégé de Vhistoire de la Pologne, 
gr. 8, Dresde 1763; Abrégé de VHistoire Universelle de Thou, 10 tomes 12,



La Haye 1759; Abrégé de la police par W illebrandt, gr. 8, Ham bourg 1765; 
Abrégé de toutes les Sciences d Vusage des enfants, Potsdam  1791.

Innym  zbiorczym ty tu łem  rów nie charakterystycznym  są: Am use- 
mens — „Zabaw ki“ u naszych pisarzy Oświecenia. „Amusemens“ Wil
helm a Bogumiła noszą różnorakie epitety: (ogółem pozycji 17 na s. 9 K ata
logu), np.: Amusemens de VAmitié, ou Lettres écrites de la cour, p a r 
Chauffin, 8, Halle 1770; Amusemens arithmétiques d Vusage des jeunes 
gens“, par Luya, 2 vol., 4, Geněve 1779; Amusemens de la chasse et de la 
péche, 2 tomes, 12, Am sterdam  1753; Amusemens militaires, par Dupain, 
avec fig., gr. 8, Paris 1761; Amusemens philologiąues en prose et en verš, 
4 tomes, Halle 1785. (Cytowane w  Raportach Szkół K.E.N. jako podręcznik 
do nauki języka francuskiego w  szkołach poznańskich).

Jan  F ryderyk  m iał na składzie również sporo tych „Zabaw ek“ i ofero
w ał je w  22 odmianach.

Hasło Art kryło w  sobie jeszcze bogatsze możliwości. Czytelnik mógł 
doszukać się tam  podręczników położnictwa, garbarstw a, kabały, sztuki 
jazdy konnej, nauki śpiewu, szewstwa, fryzjerstw a, górnictw a czy far- 
biarstw a.

W nacisku, jaki kładli Kornowie na zaopatrzenie rzemiosła polskiego 
w dobre wzorce i podręczniki, może się h istoryk ku ltu ry  dopatrzyć w pły
wu, jaki w yw arła na umysłowość XVIII w. Encyklopedia francuska, ów 
Dictionnaire raisonné des Sciences, arts et métiers, gdzie sam ty tu ł postawił 
rzemiosło w  równym  rzędzie obok sztuki i nauki 36.

Jeżeli dla porównania cofniemy się do Podręcznika starszego brata, 
to hasło Choix przynosi także „dziwne m aterii pom ięszanie“, jak m aw iał 
Zagłoba. Obok w yboru poezji pani Deshouliěres i ks. Chaulieu znajdziem y * V,

1(i Oto przykłady hasła „Art“, przepisane z katalogu Wilhelma Bogumiła, za
bawne w zestawieniach: U Art des Accouchemens, par Baudeloque, 2 vol., 8, Paris; 
Art d’aimer et Poésies diverses, de Bernard, belle édition ornée de figures, gr. 8, 
Paris 1794; Art de se faire aim.er de sa femme, par I.B.D., publié par Hautbout 
Paine, av. fig. p. f., Paris VII; Art, V, ďappréter et de teindre toutes sortes de 
peaux. par Quémiset, gr. 12, Paris 1775; Art, V, de la Cavallerie ou la maniěre de 
devenir un bon Ecuyer, par de Saunier, av. fig., gr. folio, Amsterdam 1756; Art,
V, du Cordonnier, par Gressault, gr. folio, 1767; Art, V, de la cuisine recherchée, 12, 
Leipzig 1799; Art, V, d’exploiter les mines et charbon de terre, par Morand, gr. 
folio, 1777; Art, V, de friser, par Duhamel du Monceau, av. fig., gr. folio, 1766; 
Art, V, de faire les Indiennes et de composer les plus belles couleurs, 8, Paris 1780: 
Art, V, du menuisier- carossier, par Roubo, av. fig., gr. folio, 1774; Art, V, du 
savonnier, par Duhamel du Monceau, av. fig., gr. folio, 1767; Art, V, du serrurier, 
par Duhamel du Monceau, av. fig., gr. folio, 1767; Art, V, du tailleur, par Garsault, 
av. fig., folio, 1769; Art, V, de sentir et de juger en matiěre de goút, gr. 8, Strasbourg 
1796: Art. V. de faire le vin ou exvérience sur la bonification de tous les vins, par 
Maupin, 8, Paris 1779. I wreszcie, wobec aktualności doświadczeń braci Montgol- 
fier: Art, V, de naviguer dans Vair, exposé par Kratzenstein, gr. 8, Copenh. 1784; 
Art, V, de voler ä la maniěre des oiseaux, par Meerwein, av. fig., Bále 1785.



Wybór najlepszych medykamentów na nieuleczalne choroby. Listę za
m yka Wybór z cesarskiego gabinetu starożytności w 40 planszach. Te 
niezwykłe zestawienia tem atyczne pow tarzają się na każdym k ro k u 37.

Chcąc dotrzeć do litera tu ry  pięknej m usim y albo cierpliwie wertować 
poszczególne stronice, uważając, aż naw inie się nam  ukry ty  w alfabetycz
nym  porządku innych książek pierwszy wyraz ty tu łu  powieści, sztuki 
dram atycznej, utw oru poetyckiego, albo sięgnąć do hasła Oeuvres prezen
tującego zbiorowe w ydania autorów.

Oeuvres zajm ują w katalogu Jana  Fryderyka stron 8, u W ilhelma 
Bogumiła 13. Nazwiska w porządku alfabetycznym  francuskie i obce 
w francuskim  przekładzie obok św ietnych autorów  w ielu zupełnie dziś 
nie znanych.

Z autorów Renesansu znalazł się Amyot, Brantöme, Dorat, Pasquier, 
Rabelais, natom iast zapomniano o Ronsardzie i reszcie Plejady.

Z poetów Baroku jest Cyrano i Scarron. Klasycy wszyscy w  komplecie: 
Antoine d’Arnauld, Boileau, Bossuet, Corneille, Mme de la Fayette, Fé- 
nelon, La Fontaine, Moliere, Pascal, Racine i inne pomniejsze nazwiska.

Z w. XVIII — D’Alembert, Anquetil, Barthélém y, Buffon, Carnot, 
de la Chaussee, Condillac, Crébillon, Destouches, Diderot, Duclos, Florian, 
Fontenelle, Mme de Genlis, Gresset, la Harpe, Helvetius, de Mably, M ari- 
vaux, M armontel, Mercier, M ontesquieu, la Motte, Piron, de Pom pignan, 
Prevost, le Sage, Mme Roland, Rousseau, St. Lam bert, Bernardin de Saint- 
Pierre, Vauvenargues... W ybór więc był obfity i można bez przesady po
wiedzieć, że rynek polski XVIII w. zaopatrzony był przez Kornów w książ
ki francuskie bardzo dobrze.

Należałoby prześledzić, jakie miejsce zajęli Kornowie wśród innych 
dostawców książki francuskiej do Polski, i ciekawa może być konfrontacja 
ich katalogów ze współczesnymi im katalogam i księgarzy polskich w  celu 
w ykrycia zależności.

Osobnym tem atem  badań powinny stać się w ydaw nictw a francusko- 
-polskie, przedsięwzięte na większą skalę przez Jana  Bogumiła, syna 
W ilhelma. Podobnie jak ojciec kilkadziesiąt lat wcześniej Jan  Bogumił

37 Instructioris u Jana Fryderyka zawierają ogółem 22 pozycje, między innymi: 
Instructioris succintes sur les accouchemens, Strasb. 1774; Instructions Théologiques 
et Morales, Vienne 1762; Instructions ďun Pere á ses enfants sur la religion naturelle, 
Geněve 1779; Instructions sur Vusage de la houille, Avignon 1775; Instructions pour 
les Voyageurs, Berne 1787.

Hasło Maniěre w tym samym Katalogu wygląda następująco: Maniěre de bien 
Fortifier, par M. de Vauban, Amst. 1703; Maniěre de provoquer la vigne sans 
engrais, par M. de Saussure, Bęrne 1775; Maniěre nouvelle de jouer aux Echecs; 
Maniěre ďenseigner, par M. Rollin (sławny traktat o nauczaniu); Maniěre ďouvrir 
et traiter les absces; Maniěre ďécrire Vhistoire, par Mably; Maniěre ďinstruire les 
Sourds-muets.



pojechał w ostatnich latach XVIII w. do Polski ^  aby stwierdzić, że chłon
ność rynku mimo w ypadków politycznych nie została obniżona.

Katalogi firm y K orn w ydaw ane w XIX w., k tóre nie wchodzą w  za
kres m ych badań, podają cały szereg francusko-polskich książeczek dla 
dzieci, łączących naukę języka z realiam i w ieku dziecięcego. Uwzględnione 
przez J. W ądołkowską w polonikach mogą być ciekawym  polem badań 
historyka dydaktyki w Polsce.

F irm a K orn narażała się na kry tyk i polskich wydawców za niedbałe 
pod względem polszczyzny w ydaw nictw a z początku XIX w. Zapomniano 
o kom plemencie sprzed 50 lat dla Historii Karola XII. A takował K om ów
A. Grabowski (vide Archiwum  Akt Daw nych Krakowa, Teki Grab. E 65), 
ale nie um niejsza to ich zasług w  przybliżeniu Zachodu do Polski przez 
skuteczne zaopatryw anie k raju  w francuską książkę * 39.

:tó J e s s e n ,  op. cit., s. 158.
39 Składam uprzejmie wyrazy podziękowania pani Janinie Wądołkowskiej z Bi

blioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i panu Józefowi Szczepańcowi z Ossolineum 
za cenne wskazówki bibliograficzne.


