
PRZYCZYNEK DO DZIEJÖW POPULARYZACJI LITERATURY 
FRANCUSKIEJ W POLSCE PRZEZ FIRMĘ KORNO W

Bracia Kornowie, dobrze zorientowani w aktualiach literatury fran
cuskiej XVIII w., rozpowszechniają wśród innych poczytnych autorów 
również dzieła pani de Genlis. Autorka popadła od połowy X IX  w. w za
pomnienie, lecz w ostatnich latach przypomnieli sobie o niej krytycy 
francuscy1. W zbiorach wrocławskiego Ossolineum znajdują się 10-to- 
mowe pamiętniki pani de Genlis1 2, które czytać należy z rezerwą, po
nieważ pisane w starości, przemilczają lub wręcz fałszują pewne dra
styczne epizody bujnego jej życia.

Stefania Felicyta Ducrest de Saint Aubin hrabina de Bruslart de 
Genlis była świadkiem, i to niezupełnie biernym, ważnych okresów 
francuskiej historii. Urodzona w roku 1746 za panowania Ludwika XV, 
widzi ostatnie lata ancien regime’u, będąc zdecydowanym wrogiem „fał
szywych filozofów”, jak nazywa encyklopedystów. Losy swe związała 
pani de Genlis na wiele lat z domem książąt Orleańskich. Wychowaw
czyni dzieci Filipa Egalité była równocześnie jego metresą i wraz z nim 
porwana nurtem rewolucji, w pierwszym okresie aktywistka i entuzja
stka, potem zniechęcona i wroga, tuła się następnie na emigracji 
w Anglii, Belgii, Szwajcarii i Niemczech, znienawidzona przez sobie po
dobnych uchodźców, którzy traktują ją jako „jakobinkę”.

Powrót do Francji za Konsulatu zbliża naszą autorkę do Napoleona. 
Ceniąc jej talent, wyznacza on zubożałej hrabinie pensję i daje miesz
kanie w Bibliotece Arsenału za Wyspą Św. Ludwika w Paryżu w zamian 
za obowiązek pisania mu co dwa tygodnie raportów, które były nie
życzliwie interpretowane przez niektórych współczesnych.

W istocie leciwa dama pisała cesarzowi głównie o obyczajach dawne-

1 J. Bertaut, Mme de Genlis, Paris 1941.
2 Mémoires inédits de Mme la comtesse de Genlis sur le XVIIle siecle et la 

Revolution frangaise, depuis 1756 jusqu’a nos jours, Paris 1825 (por. J. M. Qu é~ 
r a r d ,  La France littéraire, III, Paris 1829 s. 308). Sygn. Oss. 43811.



go dworu, etykiecie i literaturze. Czarowała go swym dowcipem i do
świadczeniem długiego życia, tak jak potrafiła oczarować młodszego od 
siebie o dobrych . 40 lat napoleońskiego adiutanta, Anatola de Montes- 
quiou. Korespondencja dziwacznej pary przyjaciół zachowana w archi
wach rodziny de Montesquiou została ostatnio ogłoszona drukiem 3. Nie
zwykła to musiała być osoba, która chora, uboga i znękana, mając 80 lat, 
potrafiła zainteresować swą korespondencją młodego i światowego oficera.

Pisać zaczęła bardzo wcześnie. Jeszcze jako młoda i śliczna osóbka 
zdecydowała się porzucić triumfy salonowe dla zdobycia sławy pedago
gicznej i autorskiej. Zamieszkała z wychowankami w klasztorze Belle- 
chasse, zobowiązała się w półżartobliwym zakładzie z księciem kochan
kiem do wyrzeczenia się szminki i muszek. Ciekawa ta dwoistość oblicza 
wraz z niezaprzeczonym polemicznym temperamentem narażała ją na 
wiele ataków. Współczesna prasa drukowała paszkwile i uszczypliwe 
wierszyki, które nie przeszkadzały uwielbieniu, jakim darzyli panią de 
Genlis uczniowie i czytelnięy. Przez dzieła z zakresu pedagogiki stoso
wanej: A delę i Teodora, Teatr dla m łodych  i W ieczory zam kow e  — sta
nęła pani de Genlis w rzędzie najznaczniejszych europejskich wycho
wawców młodzieży. Niezwykły to był awans, zważywszy swawolne wier
szyki, jakie na temat jej obyczajów krążyły wówczas wśród jej znajo
mych 4.

Namiętność pisarska i chęć rozgłosu opanowały autorkę tak całko
wicie, że poświęciła im wszystkie inne ambicje. Żyjąc na przełomie 
XVIII i X IX  w., zapatrzyła się w tradycyjne wzory pedagogów okresu 
klasycznego, lubiła, gdy przyrównywano ją do Fénelona lub pani de 
Maintenon i La Bruyere’a. Wiele również przejęła od Jana Jakuba 
Rousseau, -choć nie bardzo to przyznaje po zerwaniu z nim towarzyskich 
stosunków. W światopoglądzie bardzo tradycjonalna, w teoriach peda
gogicznych chętnie podkreślała swoje nowatorstwo. Interesowała się — 
utrzymuje z dumą, że jedna z pierwszych — sprawą oświaty ludu, pisząc 
w latach swej rewolucyjnej aktywności rozprawy na ten temat 5. Jeszcze 
przed rewolucją napisała jeden tom utworów scenicznych przeznaczo
nych dla młodzieży rzemieślniczej. Obok W ieczorów zam kow ych  ułożyła 
W ieczory pod strzechą, dla służby przeznaczyła też jeden tom swych

3 Derniěres lettres ďamour, wyd. A. Castelot, Paris 1954, avant-propos ks. 
de la Force, s. 13.

4 Cytowane w książce: J. H a r m a n d ,  Mme de Genlis, Paris 1912.
6 Discours sur éducation publique, 1791; Discours sur la Suppression des cou- 

vents de religieuses et Véducation publique des femmes, Paris 1791 (Q u é r a r d, 
op. cit.). Druga rozprawa tłumaczona również na polski: O zniesieniu zakonnic 
i o edukacji publicznej kobiet i ludu, w Krakowie, druk Jana Maya, 1793 (Estr. 
XVII p. 96).



licznych pism, ponoć z niechęcią przyjęty 6 7. Oprócz dzieł pedagogicznych 
i utworów scenicznych układa patii de Genlis romanse i nowele, chętnie 
czytywane przez współczesnych. Zapomina czasem o przybranej pozie 
wysoko moralnej pisarki i np. w Rycerzach Łabędzia  kreśli śliskie sy
tuacje, od razu piętnowane w prasie przez licznych jej przeciwników 
literackich. R ycerze Łabędzia  nie doczekali się przekładu na język polski, 
ale powieść była u nas znana, jak o tym świadczą zachowane w polskich 
bibliotekach egzemplarze — jeden z nich w zbiorach wrocławskiego 
Ossolineum. Jej zaciekłość polemiczna nie stygnie z wiekiem i już 
w podeszłych latach, bodaj w czasie, gdy pierwsi romantycy wydawali 
swe poezje, pani de Genlis przemyśliwa nad wydaniem przerobionej 
przez siebie encyklopedii w duchu wcale odmiennym od pierwotnego 
założenia jej twórców. Równocześnie wydaje Obiady u Barona d ’Hol- 
bach  1, skoncentrowany ostatni atak na nienawistny sobie obóz rewolucji.

Do Polski nie doszły paszkwile, dotarła natomiast sława autorki. Było 
to zasługą przede wszystkim firmy Kornów. Podstawowe dzieło autorki, 
zawierające jej system pedagogiczny w duchu Jana Jakuba Rousseau, 
pt. A dela i Teodor, czyli listy o wychowaniu, ukazało się w roku 1782 
i zostało natychmiast tłumaczone na inne języki. Jan Fryderyk Korn 
(starszy) już w katalogu z r. 1790 oferował tłumaczenie niemieckie pt. 
A delheid  und T heodor oder B riefe  u eber die Erziehung, 3 Theile, 
Gera 783 8. W tym samym katalogu wymienia starszy Korn niemiecki prze
kład książki, która tak zachwyciła sześcioletniego Anatola de Mon- 
tesquiou: były to owe W ieczory zam kow e (Abendstunden au f dem  Lande  
oder S itten lehre fu er K inder, 4 Theile,- von Genlis, Leipzig 784). 
W Podręczniku literatury fra n cu sk ie j9, który jest w istocie katalogiem 
francuskiego importu firmy, podaje Korn starszy niektóre oryginalne 
wydania utworów pani de Genlis, nie tyle jednak, ile zebrał ich parę 
lat później Bogumił Wilhelm w swojej Bibliotece  10 11.

Z oryginalnych wydań pani de Genlis miał na składzie Fryderyk 
trzy edycje A deli i T eo d o ra 11, wydanie zbiorowe paryskie dzieł z 1784 r. 
i cztery edycje utworów dramatycznych dla młodzieży i „towarzystwa”. 
Młodszy brat zapoznał się lepiej z twórczością pani de Genlis niż Jan

6 Les veillées de la chanmiěre, Paris 1823; La Bruyěre des domestiques, Paris 
1828 (Q u é r a r d, op. cit.).

7 Les dlners du Baron d’Holbach, Paris 1922 ( Q u é r a r d ,  op. cit.).
9 Fase. II, s. 95.
9 Manuel de la littérature frangaise..., dont l ’apparat se trouve au magasin 

du libraire J. F. Korn 1’ainé á Breslau (Estr. X X  p. 91).
10 Bibliothěque frangaise ou catalogue des livres frangais, qui se trouvent chez 

J. F. Korn á Breslau 1802 (nie ma u Estreichera).
11 Adele et Theodore ou Lettres sur éducation contenant tous les principes 

relatifs aux 3 différents pians ďéducation, I—IV, Paris 1782.



Fryderyk. „Bibliothěque franęaise” zawiera ogółem 22 pozycje oryginal
nych dzieł autorki, w tym również zbiorowe wydanie z lat 1784— 1801 
w 25 tomach 8° i z 1793— 1801 w 34 tomach 12°.

Ale Bogumił Wilhelm zorientował się, że dla szerokiej publiczności 
nie znającej języka francuskiego na poziomie swobodnej lektury warto 
rzucić na rynek księgarski polskie przekłady pani de Genlis. Nie był 
to jego pomysł oryginalny. Zachęciło go zapewne powodzenie innych 
polskich wydawców, którzy już w ostatnich dwudziestu latach minionego 
stulecia rzucili pierwsze polskie tłumaczenia na nasz rynek księgarski. 
Estreicher notuje 12 wszystkie przekłady dzieł pani de Genlis publiko
wane między rokiem 1787 a 1829. Jeszcze w połowie X IX  w. umieszczo
no jej utwór K ochan ek zwodzony w zbiorze utworów poetyckich obok 
Aleksandra Puszkina 13. Od tego czasu wygasa rozgłos autorki. Jednakże 
24 tytuły publikowane w licznych edycjach przez 15 wydawców w Kra
kowie, Lublinie, Warszawie, Wilnie i Wrocławiu stworzyły pozycję, 
z którą trzeba się liczyć w historii polskich przekładów literatury euro
pejskiej.

Z bogatej 14 produkcji autorki polscy tłumacze wybierali do przekładu 
jej dzieła pedagogiczne, parę broszur polemicznych, utwory dramatycz
ne, najcelniejsze powieści, podręczniki i antologie maksym moralnych, 
które w wydaniu dwujęzycznym miały kształcić naszą młodzież równo
cześnie w francuszczyźnie i nauce moralnej. Maksymy moralne były 
ulubioną w XVIII w. formą tekstu do ćwiczeń językowych, przezna
czoną przede wszystkim do uczenia się na pamięć. Nadawały się do tego 
przez swą zwięzłą formę i wzniosłą treść. Zbiory maksym były często 
drukowane jako dodatek do wydawanych w Polsce podręczników gra
matyki francuskiej, obok słowniczków i dialogów 15.

W ieczory zam kow e  ukazały się w drukarni pijarów w Warszawie już 
w latach 1786— 1791, w tłumaczeniu ks. Kajetana Skrzetuskiego, w nie
wiele lat po edycji oryginalnej. Widocznie pijarzy prędzej zorientowali 
się w talencie pedagogicznym młodej autorki, świeżo kreowanej książę
cym guwernerem. Zabawne, że upierała się przy tej męskiej formie rze
czownika, mającej większy ciężar gatunkowy od lekceważącej „gouver- 
nante”. A dele y Teodor, czyli listy o edukacji, tłumaczone przez staroś- 
ciankę drohomyską Karolinę Czermińską, ukazały się w latach 1787— 1788 
nakładem Ignacego Grebla w Krakowie i zyskały od razu 115 prenume

12 Estr. II p. 26—27; XVII p. 95—96.
13 Fantazye wierszem i prozą, Warszawa 1855 (Estr. I 486).
14 Quérard (op. cit.) podaje 77 pozycji bibliograficznych przeważnie kilkutomo- 

wych. Sainte Beuve powiedział złośliwie, że byłoby zuchwalstwem twierdzić, że 
się je wszystkie przeczytało.

15 Zob. A. N i k l i b o r c ,  Les manuels du franęais publiés en Pologne au 
XVIII s. (WTN, Rozpr. Kom. Jęz. III, 1961).



ratorów. Są to trzy grube tomy fikcyjnych listów pisanych gładko 
i z pewnym wdziękiem. Wprowadzając w grę różne osoby z Paryża i pro
wincji składają się na zgrabną całość będącą na wpół traktatem peda
gogicznym, a wpół obyczajową powieścią. Nic dziwnego, że dzieło do
czekało się w Polsce powtórnego wydania, pomnożonego i poprawionego, 
w 1806 r. Propagując wychowanie indywidualne Listy  łączą edukację 
fizyczną i techniczną ze sporym zasobem wiadomości teoretycznych. 
Teatr dla użytku m łodzieży, tłumaczony przez ks. Ładowskiego, został 
wydany w Warszawie w 1787 r. przez Michała Groella, zaś Dufour umie
ścił w swojej serii dramatycznej Teatr dla społeczności, drukowany rów
nież w przekładzie Ładowskiego w r. 1793. Z edycji tej korzystał Jan 
Potocki, umieszczając w Paradach  parodię zabawnej Cloison  (Przegrody).

Wśród edytorów polskich drukujących przekłady dzieł pani de Genlis 
Bogumił Wilhelm Korn ukazuje się późno, ale zajmuje naczelne miejsce 
oferując publiczności polskiej 7 tytułów. Skłonił go do tego zapewne 
ustalony rozgłos autorki, być może zdanie J. Bandtkiego, którego przed
mowa widnieje na pierwszych kartach Zbioru rozm ów Im ci Pani de 
Genlis 16, wydanych przez Korna w 1804 r. Pomysł wydania godził się 
zresztą z edytorską polityką Wilhelma Bogumiła, który specjalizował 
się, jak o tym świadczą jego katalogi, w francusko-polskich książecz
kach do nauki języka 17 18. Podręcznik pani de Genlis, pozbawiony reguł 
gramatyki, które stanowiły zrąb starych książeczek, dawał systematycz
nie ułożony podstawowy zasób leksykalny w pytaniach i odpowiedziach 
dostosowanych do rozmaitych życiowych sytuacji w kraju, a zwłaszcza 
w podróży. Rozmówki wyczerpują niemal wszystkie życiowe sytuacje 
podróżnego lub emigranta, który zamierza osiedlić się w nowej ojczy
źnie. W Berlinie w 1798 r. te rozmówki wyszły pt. Manuel du voyageur. 
W rozszerzonym na kilka języków wydaniu Książeczka dla podróżnych  19 
ukazała się w niezliczonych wersjach u wielu wydawców w różnej 
kolejności języków. Korn wydał ją niezależnie od francusko-polskich 
rozmówek w 1806 r., edycje następne ukazały się w 1810, 1821, 1825, 
1834. Widnieje ona stale w jego katalogu z lat późniejszych.

Mimo licznych wad językowych tekstu polskiego edycje naszej au
torki przynosiły widocznie dochód Kornowi, skoro zdecydował się je

18 Recueil de dialogues de Mme de Genlis — Zbiór rozmów Imci Pani de 
Genlis, w Wrocławiu, nakładem Wilhelma Bogumiła Korna, roku 1804.

17 W Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej w Warszawie przej
rzałam liczne Katalogi książek polskich  firmy W. B. Korn z pierwszej połowy 
X IX  w. (Estr. I, s. XXXIV). Skierowała mnie tam p. Janina Wądołkowska, za co 
Je j składam wyrazy uprzejmego podziękowania.

18 Manuel du voyageur en 6 langues, Berlin 1798, 4-ěme édition, Leipzig 1814,
toż 6-ěme éd., 1825, toż 7 Auflage, 1848 (także Moskwa 1805, Florencja 1829, w ję 
zykach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, polskim, ruskim).



szcze na wydrukowanie dziełka z innej dziedziny. Działał tu może 
przykład innych polskich księgarzy, którzy w pierwszych latach 
X IX  w. dość licznie publikowali dzieła pani de Genlis. Obok pod
ręczników wydał mianowicie Korn antologię złotych myśli pani de Gen
lis w 1805 r. Były to Myśli i m aksym y odłączne... Pensées et m axim es  
détachées, po polsku i francusku. Wydanie powtórzono w 1810. r. Rok 
1806 przyniósł nową pozycję podobnego rodzaju, zatytułowaną Duch> 
czyli treść dziel pani de Genlis 19 albo obrazy, charaktery , prawidła i m y
śli w yjęte ze w szystkich pism  je j  wyszłych dotąd przez pana Demon- 
ceaux z oryginałem  francuskim  obok. We Wrocławiu u W. B. Korna, 1806. 
„Uwiadomienie poprzednicze” (znów ta okropna polszczyzna!) informuje 
polskiego czytelnika, że pan Demonceaux miał za cel główny dostar
czenie młodzieży zbioru myśli moralnych, które by ją przejęły: 1) obo
wiązkami religii, 2) prawidłami względem postępowania towarzyskiego.

Sądząc z wpływu, jaki wywierała pani de Genlis na współczesną pe
dagogikę — że wspomnę tylko naszą zacną Klementynę z Tańskich Hoff- 
manową — pisma jej pokrywały się z ówczesną utartą moralnością 
burżuazyjną. Czy traktaty o edukacji, czy utwory powieściowe, czy ulu
bione nade wszystko sztuki teatralne były dla autorki zapatrzonej w mo
del salonowych moralistów XVII w. okazją do formułowania sentencji, 
rad i przestróg dla młodych czytelników. Wiele z nich dziwnie odbija 
od współczesnych norm etycznych. Przyjęty przez wydawcę Demon
ceaux i zachowany przez polskiego tłumacza francuski układ alfabetycz
ny wykluczył nadto wszelki logiczny porządek w tej tak zróżnicowanej 
materii. Jest to kurs bardzo światowej w duchu starego ustroju moral
ności, kodeks obyczaju, w którym względy towarzyskie i religijne po
stawione są na jednym planie. Normy etyczne przeplatają się na każ
dej stronie ze wskazówkami salonowej „bienséance”.

W 1806 r. wydał Korn małą satyryczną powiastkę tejże autorki20 
skierowaną przeciw przesadzie w uprawianiu sztuk pięknych. Jest to 
tzw. wydanie spolszczone, to znaczy bohater oryginału Saint Clair prze
mienił się w Władysława Blińskiego, akcję nowelki z Francji przenie
siono do Polski i dodano nieco polskiego lokalnego kolorytu. 
Ostrze satyry wymierzone zostało przeciw wspólnej wszystkim krajom 
europejskim przesadzie w salonowej manii popisów artystycznych. Na
leży nadmienić, że za młodu pani de Genlis popisywała się w salonie 
matki i znajomych grą na harfie, tańcem z tamburino i innymi talen-

19 Esprit de Mme de Genlis..., par Demonceaux, Paris 1806 ( Qu é r a r d ,  op. cit.).
20 Saint Clair ou la victime des Sciences et des arts ( Qu é r a r d ,  op. cit.). Wła

dysław Bliński, czyli fałszywy zapał do sztuk i umiejętności, naśladowane z fran
cuskiego przez Zborowskiego, Wroclaw, B. W. Kom; wydanie polskie niedługo po 
ukazaniu się nowelki oryginalnej.



tami. Obecnie wzięła za cel dość zręcznie napisanego opowiadania wy
śmianie takich jak sama ongiś artystek. Powiastka ta, bardzo charakte
rystyczna dla maniery autorki, widocznie była dochodowa, skoro wroc
ławski księgarz decyduje się na jeszcze jedną publikację tego samego 
pióra. Drukuje w tym roku W spomnienia F e l ic j i21, zbiór anegdot z mło
dości pani de Genlis, ulubiony w tej epoce rodzaj publikacji, gdzie au
tentyzm mieszał się z fantazją dodającą nieco polotu wspomnieniom. 
Zebrane w tym tomie anegdoty ukazały się już raz rozproszone w X X X  
tomach „Biblioteki Romansów”.

Czytelnicy Korna otrzymali W spomnienia F elic ji po raz pierwszy 
w r. 1808 i — zdaje się — czytali je pilnie, bo tytuł ten pojawia się 
w kilku kolejnych wydaniach w katalogach Korna. Felicją jest sama 
autorka, wspomnienia jej to pół tysiąca stronic zapełnionych nieustanną 
gawędą o dawnych znajomych jej w młodości ludziach i wydarzeniach. 
Autentyzm ploteczek związanych z historycznymi nazwiskami, intym
ność szczegółów, których nie podają oficjalne źródła historyczne, zro
biły swoje i książka podobała się czytelnikom. Że tego rodzaju tematyka 
sprzed rewolucji interesowała wszystkich, świadczą najlepiej niezliczone 
tytuły wszystkich katalogów księgarskich oferujące Zbiory anegdot 
prawdziw ych  w różnych odmianach i kontekstach. Pani de Genlis de
dykuje W spomnienia F elic ji swemu bratu Cezaremu Óucrest, wspomi
nając w przedmowie wspólnie przeżyte lata dzieciństwa i młodości. 
Kończąc przedmowę do tej książki nie wyrzekła się polemiki i jed
ną strzałę wypuściła przeciw nieuczciwym księgarzom, którzy „ukrad
kowo przygotowują wydanie jej dzieł” 22, drugą ugodziła w pamięć pani 
Necker, matki pani de Stael, „której wspomnienia surowo osądzone 
przez publiczność przyniosły krytykę i najuszczypliwsze szyderstwo wo
bec umierającej przyjaciółki” (pani Geoffrin). „Brzydsze więc anegdo
ty pani Necker skłoniły mnie do wydania pod imieniem Felicji części 
Dzienników ze sposobem pisania prostym i naturalnym, dzieło mniej 
nudne niż pani Necker”. Zmarła rywalka nie mogła się obronić przed 
atakiem, wymierzonym być może raczej w jej sławną córkę, której 
rozgłos zatruwał bardzo życie pani de Genlis. Złośliwości te. dodawały 
ostrego smaku wspomnieniom o osobach, które dziś już obchodzić tylko 
mogą historyków i krytyków literatury.

W spomnienia Felic ji nie są ostatnią pozycją edytorską z serii wroc
ławskiej dzieł pani de Genlis. Zamknął ją Korn dziełkiem dewocyjnym. 
W r. 1811 23 wydał bardzo popularne we Francji Godziny nowe dla

21 Souvenirs de Félicie (Q u é r a r d, op. cit.). Wspomnienia Felicyi, LXXX, 
Wroclaw, B. W. Korn, 1808.

22 Wychowanek jej, Casimir Boecker, własnoręcznie sygnował ukazujące się 
egzemplarze, broniąc praw autorskich przed „piratami” księgarskimi.

23 Nouvelles heures ä Vusage des enfants, Paris 1801 (Q u é r a r d, op. cit.).



użytku dzieci od piątego do dwunastego roku. Książeczka ta widnieje we 
wszystkich późniejszych katalogach firmy, podobnie jak reszta wydań 
naszej serii.

Całość Kornowskiej edycji łącznie z książkami, które ukazały się na
kładem innych polskich księgarzy, dałaby polskim czytelnikom dobrą 
sposobność poznania w ogólnym zarysie sylwetki literackiej pani de 
Genlis, gdyby nie fatalna polszczyzna przekładów. Dzieło autorki, dum
nej ze swego pięknego, klasycznie poprawnego stylu, traci wskutek tego 
połowę swej wartości. Zostaje jej ciekawa inwencja pedagogiczna, wer
wa, dowcip, bystrość obserwacji życia, które składały się na powodzenie 
pisarki mimo jej nieraz nieznośnego moralizatorstwa. Korn, wydając 
swą krótką serię jej utworów, dał dowód dobrej orientacji w rynkowej 
wartości współczesnych autorów francuskich.

EIN BEITRAG ZUR GESCHICHTE DER VERBREITUNG FRANZÖSISCHER 
LITERATUR IN POLEN DURCH DIE FIRMA KORN

Der Gegenstand des Aufsatzes ist die Verbreitung des literarischen Schaffens 
Frau de Genlis, die viele Jahre hindurch mit dem Haus der Fürsten von 
Orleans und später mit Napoleon in Verbindung stand. Diese Anhängerin des 
ancien régime und Gegnerin der bürgerlichen Revolution in Frankreich hinterliess 
ein reiches literarisches Vermächtnis. Ihre hervorragendsten Werke wurden so
wohl in französischer Sprache als auch in Übersetzung den polnischen Lesern 
durch viele Verleger zugänglich gemacht, unter ihnen hat eine führende Stellung 
Bogumił Wilhelm Korn inne.


