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FRAGMENT  Z  DZIEJÓW  XIX-WIECZNYCH  SPORÓW  WYDAWNICZYCH1

�Spory i zaczepki gazeciarskie co raz siê mno¿¹, od autorów i dzie³ do dru-
karñ przechodz¹� � pisa³ w jesieni 1828 anonimowy czytelnik �Gazety Polskiej�2.
Jeden z g³o�niejszych sporów toczonych w tym okresie miêdzy wydawcami doty-
czy³ taniego seryjnego wydania klasyki literatury polskiej, dostêpnego dla szer-
szych krêgów odbiorców.

O wspomniane przedsiêwziêcie, wa¿ne dla krajowej kultury, pokusili siê w tym
samym czasie: Franciszek Salezy Dmochowski, inicjator serii �Biblioteka Naro-
dowa�, oraz firma Ga³êzowski i Spó³ka, projektodawca �Zbioru Pisarzów Polskich�,
pocz¹tkowo nazwanego �Bibliotek¹ Polsk¹�. Pocz¹wszy od sierpnia 1827, przez
dwa kolejne lata ukazywa³y siê w sto³ecznej prasie ró¿nego rodzaju anonse i arty-
ku³y obu antagonistów. Pisane przez nich prospekty, og³oszenia i polemiki stano-
wi¹ �wiadectwo ich determinacji co do w³asnych planów, a tak¿e daj¹ próbkê ery-
styki uprawianej przez wydawców na ³amach gazet.

Zatarg miêdzy Dmochowskim a Ga³êzowskim i Spó³k¹ nie jest zagadnieniem
zupe³nie nowym i nie zbadanym. Pisa³a ju¿ o nim El¿bieta S³odkowska w dwóch
pracach: monografii na temat dzia³alno�ci wydawniczej Dmochowskiego oraz ar-
tykule kre�l¹cym dzieje spó³ki funkcjonuj¹cej pod nazw¹ Ga³êzowski i Kompa-
nia3. W obu tekstach kwestia ta nie by³a jednak omawiana zbyt obszernie. Spór
zosta³ tam pokrótce zrelacjonowany, bez dokonywania szczegó³owej analizy do-
kumentów. Je�li za� mowa o tych w³a�nie dokumentach, to nie wszystkie by³y
znane S³odkowskiej z autopsji.

Jest spraw¹ oczywist¹, ¿e druki ulotne do³¹czane do poszczególnych nume-
rów gazet rzadko zachowuj¹ siê do naszych czasów, a odnalezienie ich bywa kwe-

1 Tradycja sporów wydawniczych jest wyj¹tkowo ¿ywotna: przejawi³a siê równie¿ w XX stu-
leciu, anga¿uj¹c wydawców dwóch serii, zatytu³owanych nie inaczej ni¿ bohaterki niniejszego arty-
ku³u.

2 T. S..., prenumerator �Biblioteki Narodowej�, Odpowied� na bezimienny artyku³ umieszczo-
ny w N. 235 �Gazety Polskiej�. �Gazeta Polska� (dalej: GP) 1828, nr 238, z 1 IX, s. 950.

3 E. S ³ o d k o w s k a: Dzia³alno�æ wydawnicza F. S. Dmochowskiego 1820�1871. Studium
monograficzne. Warszawa 1970; Spó³ka wydawnicza pod firm¹ drukarni A. Ga³êzowskiego w War-
szawie. �Rocznik Biblioteki Narodowej� t. 4 (1968). Dalej do tych pozycji odsy³am odpowiednio
skrótami D i S. Liczby po skrótach wskazuj¹ stronice.
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sti¹ przypadku lub ³uta szczê�cia. Podczas prowadzenia kwerendy w zbiorach ksiê-
goznawczych Biblioteki Narodowej, kilkadziesi¹t ju¿ lat po opublikowaniu prac
El¿biety S³odkowskiej, szczê�liwie uda³o mi siê natrafiæ na dwa nieznane lub nie
odnalezione dot¹d ogniwa zatargu Dmochowskiego z Ga³êzowskim i Spó³k¹. Pierw-
szym z nich jest przygotowany przez Dmochowskiego Prospekt na wybór pisa-
rzów polskich pod imieniem �Biblioteki Narodowej� wychodziæ maj¹cy, druk do-
³¹czony do �Gazety Korespondenta Warszawskiego� z 24 III 18284. S³odkowska,
co prawda, uwzglêdnia³a go w swojej relacji, tre�æ mog³a jednak odtwarzaæ tylko
na podstawie innego, znanego sobie dokumentu5. Drugie odnalezione ogniwo to
artyku³ polemiczny Odpowied� F. S. Dmochowskiego, wydawcy wyboru pisarzów
polskich pt. �Biblioteki Narodowej�, na kilka s³ów przez drukarniê Ga³êzowskie-
go w numerze 87 �Gazety Polskiej� umieszczonych, do³¹czony do �Gazety Kore-
spondenta� z 30 III 18286. To drugie �ród³o wydaje siê szczególnie wa¿ne, ponie-
wa¿ dot¹d w ogóle nie wiedziano o jego istnieniu. Jest to chronologicznie ostatnia
obszerna wypowied� w wymianie zdañ miêdzy wspomnianymi wydawcami. Ozna-
cza³oby to, ¿e ostatnie s³owo nale¿a³o do Dmochowskiego, nie za�, jak dotychczas
uznawano, do firmy Ga³êzowski i Spó³ka.

Kolejny wa¿ny fakt, ujawniony, a w³a�ciwie potwierdzony w trakcie prowa-
dzonego równolegle przegl¹du prasy, to ten, ¿e seria �Biblioteka Narodowa� mia-
³a w istocie dwa prospekty7. Oprócz wydania w marcu 1828 wymienionego druku
samoistnego Dmochowski zamie�ci³ tak¿e inny, krótszy prospekt na ³amach �Ga-
zety Korespondenta Warszawskiego�, której by³ redaktorem8. Mia³o to miejsce
znacznie wcze�niej, bo 26 X 1827. Epizod ten nie znalaz³ odzwierciedlenia w ist-
niej¹cych ju¿ lakonicznych opisach sporu, tymczasem w sprawie o pierwszeñstwo
zamys³u wydawniczego kolejno�æ og³aszania projektów odgrywa kluczow¹ rolê.

Pojawienie siê nowych materia³ów �ród³owych stanowi dobr¹ okazjê do przy-
pomnienia przebiegu wa�ni dwóch wydawców, z nadaniem jej tym razem statusu
samodzielnego tematu i ze zwróceniem szczególnej uwagi na dokumenty stano-
wi¹ce podstawê jej odtworzenia.

Latem 1827 Franciszek Salezy Dmochowski, m³ody, 26-letni autor, t³umacz
i redaktor, dopiero od roku prowadz¹cy w Warszawie ksiêgarniê i niewielk¹ dru-

4 O za³¹czeniu prospektu do �Gazety Korespondenta Warszawskiego� (dalej: GKW) z 24 III
1828 oraz planowanym pó�niejszym przes³aniu go na prowincjê informuje og³oszenie z koñca
nru 72 (s. 616). S ³ o d k o w s k a  (D 254) datuje do³¹czenie prospektu na 25 III, opieraj¹c siê na
tytule artyku³u polemicznego zamieszczonego w nrze 87 GP z 27 III 1828: S³ów kilka z powodu
za³¹czonego do onegdajszej �Gazety Korespondenta� prospektu na nowy wybór pisarzów polskich.
Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e nr 72 GKW ukaza³ siê 24 III, nr 73 natomiast dopiero 27 III i nie
zawiera³ ¿adnej informacji o za³¹czniku.

5 S ³ o d k o w s k a  (D 80) odtworzy³a tre�æ prospektu na podstawie artyku³u S³ów kilka [...].
6 Egzemplarz znaleziony w�ród zasobów chronionych Biblioteki Narodowej, teka F. S. Dmo-

chowski, ss. 4 nlb. Data do³¹czenia do GKW potwierdzona na podstawie og³oszenia w nrze 76 tego
pisma (s. 647).

7 Fakt ten wymaga³ tylko potwierdzenia, poniewa¿ wzmianka o nim znalaz³a siê w artykule
S³ów kilka [...]. S ³ o d k o w s k a , znaj¹c ten tekst, nie wspomina jednak w pracy Dzia³alno�æ wy-
dawnicza F. S. Dmochowskiego o niesamoistnym wcze�niejszym prospekcie �Biblioteki Narodo-
wej� ani te¿ nie zamieszcza go w bibliografii.

8 F. S. D m o c h o w s k i, Prospekt na zbiór celniejszych autorów polskich, pod tytu³em �Biblio-
teki Narodowej� wyj�æ maj¹cy. Kolofon: Warszawa, 23 X 1827. GKW 1827, nr 247, s. 3223�3224.



199�BIBLIOTEKA  NARODOWA�  KONTRA  �BIBLIOTEKA  POLSKA�

karniê, zainicjowa³ w³asn¹ dzia³alno�æ edytorsk¹ projektem opublikowania prze-
k³adów poczytnych powie�ci historycznych Waltera Scotta.  Dmochowski rozpi-
sa³ prenumeratê na 25 tomów tego wydania i prospekt znalaz³ siê w prasie 16 VIII
1827, m.in. jako dodatek do �Kuriera Warszawskiego�. Niestety, druk ten nie zo-
sta³ dotychczas odnaleziony, ale jego istnienie po�wiadcza m.in. wzmianka w tej-
¿e gazecie, mówi¹ca o do³¹czeniu go w³a�nie tego dnia9. Fragment prospektu po-
jawi³ siê w �Monitorze Warszawskim� 18 VIII10. Zawarto�æ brakuj¹cej czê�ci do-
kumentu mo¿na w pewnym stopniu odtworzyæ na podstawie artyku³u z �Gazety
Polskiej� z 27 VIII 1827, polemicznego wobec opinii Dmochowskiego na temat
powie�ci Kwentyn Durward, czyli Szkot na dworze Ludwika XI, króla francuskie-
go11. W obronie tego utworu stan¹³ jego t³umacz, Franciszek Kopczewski, który
przyczyny umieszczenia niepochlebnej opinii w prospekcie upatrywa³ w tym, ¿e
jego autor sam nie móg³ do³¹czyæ równie¿ tej powie�ci do grona w³asnych prze-
k³adów, gdy¿ zrobi³ to ju¿ kto� inny. Co jednak tu dla nas wa¿niejsze, Dmochow-
ski nie poprzesta³ na zapowiedzi wyj¹tkowo taniego wydania romansów angiel-
skiego pisarza. Cytat z prospektu mówi¹cy o dalszych planach wydawcy mo¿na
odnale�æ we wspomnianym fragmencie z �Monitora Warszawskiego�, zosta³ on
tak¿e powtórzony w przypisie do artyku³u polemicznego wydrukowanego przez
Dmochowskiego niemal rok pó�niej:

Je¿eli usi³owania moje w tym wzglêdzie czynione [co do t³umaczeñ utworów Scotta] po-
my�lny skutek uwieñczy, zamierzam sobie za równie¿ zni¿on¹ cenê wydawaæ dzie³a dawnych
pisarzy polskich, którzy mimo piêknych zalet jêzyka i my�li, przy upadku nauk w kraju na-
szym w zupe³ne poszli zapomnienie, a z odrodzeniem siê o�wiaty nie przedrukowani, znajduj¹
siê tylko w bibliotekach gorliwych o staro¿ytno�ci narodowe osób12.

Zamiary te zosta³y przyjête z aprobat¹, ujawnion¹ np. w nocie informuj¹cej
o do³¹czeniu ulotki do �Kuriera Warszawskiego�. Potwierdzono tam wiarygod-
no�æ Dmochowskiego jako znanego ju¿ autora, wprawnego tak w poezji, jak
i w prozie.

Zainteresowanie dzie³ami Waltera Scotta by³o na tyle du¿e, ¿e wydawca móg³
wkrótce rozpocz¹æ starania o realizacjê drugiego ze swych zamiarów. 26 X 1827
w �Gazecie Korespondenta� ukaza³ siê Prospekt na zbiór celniejszych autorów
polskich, pod tytu³em �Biblioteki Narodowej� wyj�æ maj¹cy13. Dmochowski po-
twierdzi³ w nim, ¿e czuje siê w obowi¹zku zrealizowaæ planowan¹ edycjê tak, aby
by³a mo¿liwie najtañsza i najdostêpniejsza dla odbiorcy. Wyrazi³ te¿ nadziejê, ¿e
tak wa¿na inicjatywa bêdzie powszechnie wspierana. Wydanie polskich autorów
przez wroc³awsk¹ oficynê Korna podane zosta³o jako wzór formatu �Biblioteki�,
a wiêc planowany by³ on jako niewielki, porêczny. Projektodawca, maj¹c na wzglê-
dzie poprawno�æ tekstu, z³o¿y³ obietnicê dbania o staranno�æ korekty, a tak¿e za-

  9 �Kurier Warszawski� 1827, nr 218, s. 931. Gazetê tê wymienia równie¿ S ³ o d k o w s k a
(D 254), pisz¹c, i¿ do niej m.in. do³¹czony by³ prospekt.

10 �Monitor Warszawski� 1827, nr 137, s. 595�596. Gazetê tê jako miejsce publikacji fragmen-
tów prospektu wskaza³a tak¿e S ³ o d k o w s k a  (D 254), podaj¹c, ¿e znajduj¹ siê one na s. 597�598.

11 GP 1827, nr 235, s. 927�928.
12 Odpowied� F. S. Dmochowskiego, wydawcy wyboru pisarzów polskich pt. �Biblioteki Naro-

dowej�, na s³ów kilka przez drukarniê Ga³êzowskiego w nrze 87 �Gazety Polskiej� umieszczonych.
Druk do³¹czony do GKW 1828, nr 76, z 30 III.

13 GKW 1827, nr 247, s. 3223�3224.
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powiedzia³ dodanie wiadomo�ci biograficznych i bibliograficznych oraz obja�nieñ
do poszczególnych tomów. W sk³ad pierwszej, 12-tomowej czê�ci serii wej�æ mia³y
dzie³a Trembeckiego, Zab³ockiego, Knia�nina, Reja, Miaskowskiego i Górnickie-
go. Dalsze za� tomy Dmochowski zamierza³ wype³niæ nie wymienianymi na razie
z tytu³ów utworami �innych klasycznych autorów�. Op³ata za prenumeratê mog³a
byæ uiszczana jednorazowo (36 z³otych za ca³o�æ) lub roz³o¿ona na cztery raty (po
9 z³otych za cztery 3-tomowe czê�ci). Datê rozpoczêcia wydania wyznaczono na
cztery miesi¹ce od zamieszczenia prospektu, a wiêc na koniec lutego 1828, pó�-
niej natomiast regularnie co miesi¹c mia³ ukazywaæ siê nowy tom. Wp³aty przyj-
mowa³ tylko jeden kantor � w drukarni �Gazety Korespondenta Warszawskiego�,
przy ulicy Nowosenatorskiej 476 D. Jak zaznaczono, by³a to sytuacja tymczasowa
i w przysz³o�ci nale¿a³o spodziewaæ siê wskazania równie¿ innych kantorów.

Z nastaniem nowego roku 1828 zamieszczono 3 I w �Gazecie Warszawskiej�
krótki Prospekt, napisany w imieniu drukarni Ga³êzowskiego i Kompanii14. Wy-
mieniona firma, za³o¿ona wiosn¹ poprzedniego roku i zarz¹dzana przez Antonie-
go Ga³êzowskiego, stanowi³a spó³kê m.in. doktora Wilhelma Malcza, Krystyna
Lacha Szyrmy oraz Karola i Klementyny Hoffmanów. Przedsiêbiorstwo rozwija³o
siê prê¿nie: z jego drukarni wychodzi³a ju¿ w omawianym okresie �Gazeta Pol-
ska�, �Dziennik Obwieszczeñ Rz¹dowych i Prywatnych dla Królestwa Polskie-
go� oraz czasopismo �Rozrywki dla Dzieci�, a tak¿e ksi¹¿ki Tañskiej-Hoffmano-
wej. Zamierzenia i ambicje udzia³owców oficyny siêga³y jednak dalej, pisali bo-
wiem we wspomnianym prospekcie, i¿ �przywodz¹c do skutku od dawna powziêty
zamiar przys³u¿enia siê literaturze ojczystej wydaniem zbioru znakomitszych pi-
sarzów polskich w sposób tani, dogodny i zarazem ozdobny [...], przedsiêwziêcie
swoje [rozpoczêli] od pism £ukasza Górnickiego [...]�. Pierwszy z zapowiedzia-
nych trzech tomów dzie³ tego autora zawieraæ mia³ Dzieje w Koronie Polskiej [...],
utwór wydany 23 lata wcze�niej w luksusowym �Wyborze Pisarzów Polskich�
Tadeusza Mostowskiego. Rozmowa o elekcji [...] i Dworzanin jednak � jak pisano
� �od dawna oczekiwa³y nowego ¿ycia� i mia³y oto otrzymaæ je w dwóch dal-
szych tomach. W planach znalaz³o siê powierzenie zredagowania obja�nieñ i not
biograficznych kompetentnym osobom, tak aby wydanie to godnie zast¹pi³o po-
dobne edycje pochodz¹ce z �cudzoziemskich� oficyn15. Rozpoczêta ju¿ seria na-
zwana zosta³a w tym prospekcie �Bibliotek¹ Polsk¹�. Nie podano nazwisk auto-
rów dzie³ maj¹cych j¹ kontynuowaæ, ustalono natomiast jej format (dwunastka)
i zasadê kompozycyjn¹. Polega³a ona na przeplataniu pierwodruków znanymi ju¿
utworami, przy czym nazwisko ka¿dego kolejnego pisarza mia³o byæ ujawniane
dopiero przy koñcu edycji dzie³ poprzedniego. Planowana cena za egzemplarz
wydania Ga³êzowskiego i Spó³ki wynosi³a 2 z³ote i 50 groszy. Pierwszego tomu
nale¿a³o oczekiwaæ ju¿ w lutym 1828, dwóch pozosta³ych za� w ci¹gu trzech na-
stêpnych miesiêcy. Wyznaczono 3 kantory: u Brzeziny, u Szteblera oraz w siedzi-
bie drukarni przy ulicy ¯abiej 472.

Piêæ dni pó�niej, 18 stycznia, w �Gazecie Polskiej� pojawi³o siê og³oszenie
mówi¹ce o nawi¹zaniu przez Ga³êzowskiego i Spó³kê korespondencji �ze wszyst-
kimi miastami wojewódzkimi, celem ustanowienia w nich kantorów do przyjmo-

14 �Gazeta Warszawska� 1828, nr 3, s. 17�18.
15 W ten sposób wyra¿ono siê o oficynie Korna we Wroc³awiu.
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wania prenumeraty na »Zbiór Pisarzów Polskich«�16. Dopiero tutaj u¿yto tytu³u
serii w tej formie, która widnia³a pó�niej na kartach wydanych tomów.

Podobieñstwo zamierzenia edytorskiego Ga³êzowskiego i Kompanii do tego,
które wcze�niej zaanonsowa³ Dmochowski, jest jaskrawe i bezsprzeczne. W pro-
spekcie wydanym przez projektodawców �Zbioru Pisarzów Polskich� brak jest
jakichkolwiek odniesieñ do jawnych przecie¿ planów poprzednika. Wydaje siê
w¹tpliwe, by spó³ka wydawców nie wiedzia³a o nich � raczej je zignorowa³a.

Dmochowski nie móg³ na to nie zareagowaæ: opublikowa³ kolejn¹ ulotkê, któ-
r¹ do³¹czy³ do �Gazety Korespondenta� z 24 III 182817. Pisa³, ¿e oto na krótko
przed rozpoczêciem druku pierwszych tomów ponawia prospekt �Biblioteki Na-
rodowej�, �z obja�nieniami i zmianami, które przez nastêpne okoliczno�ci potrzeb-
nymi siê sta³y�. Okoliczno�ciami tymi by³o oczywi�cie og³oszenie projektu Ga³ê-
zowskiego i Spó³ki. Tekst Dmochowskiego trudno by³oby nazwaæ bezpo�rednim
ostrym atakiem na konkurenta, choæ mo¿na odczytaæ tam aluzje do podchwycenia
pomys³u. Po uwadze o zbie¿no�ci charakterów, a nawet tytu³ów obu serii, pojawia
siê zdanie niepozbawione ironii:

Bez w¹tpienia ka¿dego mi³o�nika literatury ojczystej cieszyæ powinno przekonanie dru-
karni Ga³êzowskiego, ¿e w kraju naszym dwa przedsiêwziêcia tak podobne obok siebie utrzy-
maæ siê mog¹ i ¿e wzajemnym wspó³ubieganiem siê nie zaszkodz¹ sobie i nie wstrzymaj¹ siê
w dalszym postêpie.

Oprócz tego Dmochowski niedwuznacznie nawi¹za³ do faktu, ¿e jego wspó³-
zawodnicy nie wyznaczyli dok³adnej liczby tomów swego wydania. Podobne prak-
tyki nazwa³ �nieograniczonym obowi¹zkiem sk³adania op³at�, narzucanym, �do-
póki by siê wydawcy drukowaæ podoba³o�. Zastrzeg³, ¿e sam nie bêdzie postêpo-
wa³ w ten sposób, i w tym miejscu zdecydowanie zakre�li³ ramy swojej edycji: po
zrealizowaniu zamierzeñ co do pierwszych 12 tomów mo¿liwe by³oby rozpisanie
prenumeraty na kolejne 12. G³ównym jednak powodem sk³aniaj¹cym Dmochow-
skiego do przedstawienia nowego prospektu by³a ni¿sza cena za tom, proponowana
przez firmê Ga³êzowskiego. Przeliczenie objêto�ci planowanych tomów obu wy-
dañ na zak³adane ceny mia³o wykazaæ, ¿e atrakcyjna oferta konkurencji jest taka
jedynie z pozoru. Oficyna z ulicy ¯abiej, obni¿aj¹c cenê o jedn¹ szóst¹ (z trzech
z³otych za tom, jak by³o w wypadku �Biblioteki Narodowej�, do dwóch i pó³ z³o-
tego), oferowa³a tomy o jedn¹ trzeci¹ mniej obszerne � 10-arkuszowe, podczas
gdy Dmochowski planowa³ oko³o 15 arkuszy druku w ka¿dym. Unaocznienie tej
proporcji nie stanowi³o jednak dostatecznego zabezpieczenia przed stratami dla
wydawcy �Biblioteki Narodowej�, o�wiadczy³ on wiêc:

Dla ustanowienia równego stosunku w wspó³ubieganiu siê przymuszony jest [...] zastoso-
waæ siê do tej¿e samej ceny i do tej¿e liczby arkuszy [co podana przez Ga³êzowskiego i Spó³-
kê], staraj¹c siê zmniejszenie to wynagrodziæ �cis³o�ci¹ druku.

Og³aszany w³a�nie prospekt mia³ byæ zarazem prób¹ papieru, formatu i kroju
czcionki �Biblioteki�. Istotna zmiana zasz³a w spisie autorów przewidzianych
w pierwszej czê�ci serii: tym razem wymienieni zostali tylko Trembecki, Knia�-
nin i Zab³ocki. Jak twierdzi S³odkowska (D 82), wybór tych w³a�nie pisarzy w sy-

16 GP 1828, nr 18, s. 70.
17 Zob. przypis 4.
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tuacji, gdy jawne sta³y siê plany wspó³zawodnika co do twórców staropolskich,
by³ nieprzypadkowy i uzasadniony. Popularno�æ Knia�nina i Zab³ockiego mog³a
dawaæ nadziejê na dobry zbyt ksi¹¿ek, który dla Dmochowskiego jako pocz¹tku-
j¹cego wydawcy by³ niezwykle wa¿ny. Nazwiska dawniejszych pisarzy ju¿ nie
pojawi³y siê w prospekcie, poinformowano jedynie, ¿e �uczyniony bêdzie wybór
ich celuj¹cych p³odów, wznowienia i upowszechnienia godnych� � i to zapewne
dopiero w drugiej czê�ci cyklu. Zamierzenie dotyczy³o zarówno autorów znanych
ju¿ z edycji Mostowskiego, jak i ma³o publikowanych wcze�niej. W poprzed-
nim prospekcie Dmochowski niewiele mówi³ na temat fachowych wspó³pracow-
ników swego przedsiêwziêcia, je�li nie liczyæ obietnicy znalezienia �bacznego ko-
rektora�. Teraz za� móg³ z satysfakcj¹ poinformowaæ, ¿e w sprawie doboru utwo-
rów, ustalenia szczegó³ów biograficznych i opracowania krótkich uwag dotycz¹-
cych stylu poszczególnych autorów �kilka osób zaszczytnie w literaturze naszej
znanych szanownej swojej rady i pomocy wydawcy nie odmówi³o�. By³o to tym
istotniejsze, ¿e drukarnia Ga³êzowskiego i Spó³ki od razu zapowiedzia³a udzia³
specjalistów w redagowaniu swojej serii. Zgodnie z przyrzeczeniem z³o¿onym przy
koñcu wcze�niejszego prospektu �Biblioteki Narodowej� wydawca rozszerzy³
teraz sieæ kantorów. Prenumerowaæ mo¿na by³o odt¹d w 6 miejscach w stolicy:
nie tylko przy drukarni �Gazety Korespondenta�, lecz tak¿e w ksiêgarniach Glücks-
berga, Brzeziny i Szteblera oraz w sk³adach Ciechanowskiego na rogu Podwala
i przy ulicy Senatorskiej.

Og³oszenie konkurencyjnych zamiarów wydawniczych przez  Ga³êzowskiego
i Spó³kê stanowi³o oczywi�cie zagro¿enie dla edycji Dmochowskiego. Zapewne
zmusi³o go to do zdecydowanego przyspieszenia prac nad �Bibliotek¹ Narodow¹�
� bo przecie¿ publikuj¹c jej nowy prospekt pod koniec marca 1828, w �wietle
wcze�niejszych zapowiedzi by³ ju¿ o miesi¹c spó�niony z wydaniem pierwszego
tomu. Teraz edycja mia³a siê wkrótce rozpocz¹æ, a termin ukazywania siê kolej-
nych jej �oddzia³ów� pozosta³ w³a�ciwie niezmieniony: co trzy miesi¹ce planowa-
no drukowaæ jedn¹ czê�æ z³o¿on¹ z trzech tomów. Dmochowski zademonstrowa³
w tym prospekcie du¿¹ determinacjê w odniesieniu do realizacji swojego zamie-
rzenia: zapowiedzia³, ¿e wydanie pierwszych 12 tomów jest niezale¿ne nawet od
liczby prenumeratorów, poniewa¿ �obmy�li³ poprzednio �rodki� na realizacjê pro-
jektu. Prawdopodobnie od pocz¹tku przewidywa³, ¿e koszty edycji w du¿ej mie-
rze bêdzie musia³ pokryæ sam.

Przedsiêbiorstwo Ga³êzowski i Spó³ka podjê³o temat seryjnego wydania dzie³
autorów polskich ju¿ w dwa dni po ukazaniu siê ulotki Dmochowskiego. Uczyni³o
to w stylu wybitnie polemicznym, w artykule S³ów kilka z powodu za³¹czonego do
onegdajszej �Gazety Korespondenta� prospektu na nowy wybór pisarzów pol-
skich. Podmiot wypowiedzi w tym tek�cie pozostaje ukryty, drukarnia Ga³êzow-
skiego za� wystêpuje w nim jako strona sporu, o której mówi siê w trzeciej osobie.
Zabieg ten mia³ zapewne nadaæ relacji obiektywny ton, ale oczywi�cie intencje
i to¿samo�æ nadawcy s¹ jawne i ³atwe do odczytania. We wstêpie artyku³u znala-
z³o siê przede wszystkim uzasadnienie opublikowania repliki na prospekt Dmo-
chowskiego. Firma Ga³êzowski i Spó³ka przedstawiona zosta³a jako niewinna ofiara
zaczepki ze strony wymienionego wydawcy, o niej samej za� napisano, ¿e za³o¿o-
na by³a wy³¹cznie w tym celu, by ��ci�lej godziwe zyski z u¿yteczno�ci¹ dzie³
wydawanych po³¹czyæ�, oraz ¿e kieruje siê ona zasad¹ niewdawania siê �w nie-
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przyzwoite utarczki literackie, którymi na nieszczê�cie tak s¹ dzisiaj zape³nione
[...] pisma publiczne [...]�. Jednak¿e �Gdzie idzie o zbicie nieprzyzwoitych przed
publiczno�ci¹ pos¹dzeñ, tam nie ich autorowi, ale publiczno�ci odpowiedzieæ przy-
stoi� � tym nieco emfatycznym stwierdzeniem twórcy artyku³u nadali swojemu
sporowi z Dmochowskim charakter otwarty, czytelnikom natomiast powierzyli role
sêdziów. Kolejne zdania przynosz¹ ustosunkowanie siê do pierwszego zarzutu,
który aluzyjnie, lecz wyra�nie pojawi³ siê w prospekcie antagonisty, mianowicie
do oskar¿enia o wykorzystanie jego projektu wydawniczego.

Zarzut taki obra¿a prawdê, krzywdzi zak³ad, który postêpuj¹c otwarcie drog¹, jak¹ sam
sobie przepisa³, nie ogl¹da siê na uboczne przedsiêwziêcia, choæby siê takowe z jego widokami
krzy¿owa³y.

� odpowiedziano, dodaj¹c, ¿e w³a�nie zamiar publikowania dzie³ polskich przy-
�wieca³ za³o¿ycielom oficyny pod firm¹ Ga³êzowskiego. Po wyg³oszeniu ogól-
nych, emocjonalnie sformu³owanych argumentów starano siê wesprzeæ je kon-
kretnymi dowodami wskazuj¹cymi pierwszeñstwo spó³ki wydawców. O�wiadczo-
no, i¿ w chwili, gdy Dmochowski przedstawia³ prospekt na wybrane roman-
se Waltera Scotta, w którym znalaz³a siê wzmianka o dalszych planach edytor-
skich, oficyna Ga³êzowskiego przygotowa³a ju¿ do druku pierwszy tom dzie³ Gór-
nickiego, tyle ¿e by³ on �podany pod upowa¿nienie cenzury rz¹dowej�. Tym fak-
tem starano siê zapewne wyt³umaczyæ brak w tym czasie jakichkolwiek zapowie-
dzi wydawniczych dotycz¹cych czy to wspomnianego tomu, czy te¿ wiêkszego
przedsiêwziêcia. Zamierzenie Dmochowskiego ujawnione w prospekcie dzie³ Scot-
ta nazwano natomiast �nawiasow¹, warunkow¹ wiadomo�ci¹�, która nie by³a wi¹-
¿¹c¹ obietnic¹ rozpoczêcia wydania serii klasyki polskiej, lecz raczej prób¹ od-
straszenia drukarni Ga³êzowskiego od tego zamiaru, podjêt¹, by zapewniæ sobie
monopol na ten rodzaj edycji. Pierwszy prospekt �Biblioteki Narodowej� okre�lo-
no jako �tak zwany�, dyskwalifikuj¹c go za brak ustanowienia kantorów, w któ-
rych przyjmowana mia³a byæ prenumerata. Pojawi³ siê te¿ zarzut, ¿e opublikowa-
ny w nim spis autorów obejmowa³ Górnickiego �przez szczególniejsz¹ zgodno�æ
chêci� Dmochowskiego z zamys³ami Ga³êzowskiego i Spó³ki. Tym samym artyku³
zainicjowany jako obrona przeobrazi³ siê raczej w atak. Brak reakcji na plany kon-
kurenta w prospekcie �Biblioteki Polskiej� (a w³a�ciwie �Zbioru Pisarzów Polskich�)
stowarzyszeni wydawcy t³umaczyli w³asn¹ delikatno�ci¹ i w³a�ciwym rozumieniem
zasad rywalizacji. Przy takiej linii argumentacji polemiczny charakter drugiego z pro-
spektów Dmochowskiego da³ wiêc podstawê do pos¹dzenia edytora o nietakt i z³a-
manie regu³ wspó³zawodnictwa oraz o to, ¿e próbuje budowaæ korzystny wizerunek
w³asnego przedsiêwziêcia na zasadzie porównañ krzywdz¹cych dla projektu Ga³ê-
zowskiego i Spó³ki. Zawê¿enie listy autorów przeznaczonych do pierwszej czê�ci
�Biblioteki Narodowej� wyt³umaczono nastêpuj¹co: �Zuchwa³y Górnicki, ¿e siê nie
da³ odstraszyæ, za karê zosta³ wyrzucony�. Na zarzut wprowadzania obowi¹zku
prenumerowania nieograniczonej liczby tomów twórcy artyku³u odpowiedzieli
kontrzarzutem, ¿e Dmochowski sam �w³o¿y³ nieograniczony obowi¹zek na to-
mów dwana�cie i na wiêcej, je�li mu siê pó�niej spodoba�. W koñcowej czê�ci
tekstu podkre�lono zas³ugê drukarni Ga³êzowskiego, która jako pierwsza zapro-
ponowa³a najni¿sz¹ z mo¿liwych cenê za najwa¿niejsze dzie³a polskie, natomiast
w sprawie wydania werdyktu co do warunków prenumeraty wspó³zawodnicz¹-
cych edycji zdano siê na rozwagê �publiczno�ci�. Styl artyku³u mo¿na okre�liæ
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jako niemal podnios³y w partiach dotycz¹cych dzia³añ Ga³êzowskiego i Spó³ki:
nie zabrak³o pytañ retorycznych i zwrotów apeluj¹cych zarówno ogólnie do uczuæ,
jak i wprost do pró¿no�ci odbiorców. Poczynania Dmochowskiego natomiast naj-
czê�ciej relacjonowane s¹ ironicznie, sformu³owaniom wyjêtym z jego prospektu
aluzyjnie przypisuje siê nadmiar ostentacji, ca³emu jego przedsiêwziêciu za� wy-
ra�nie odmawia siê warto�ci, co jest widoczne choæby w nazywaniu projektu �tak
zwan¹ »Bibliotek¹ Narodow¹«�.

W �wietle dotychczasowego stanu badañ g³os ten koñczy³ publiczn¹ wa�ñ
miêdzy wydawcami. Jak siê jednak okaza³o, Dmochowski odpisa³ nañ, i to ob-
szernie, po czym do³¹czy³ artyku³ do najbli¿szego numeru �Gazety Koresponden-
ta� � 30 III 1828. Tytu³ artyku³u brzmia³: Odpowied� F. S. Dmochowskiego, wy-
dawcy wyboru pisarzów polskich pt. �Biblioteki Narodowej�, na kilka s³ów przez
drukarniê Ga³êzowskiego w nrze 87 �Gazety Polskiej� umieszczonych. Tekst ten
wyró¿nia siê przejrzystym uk³adem, w którym na pierwszym miejscu wyodrêbniæ
mo¿na wstêp, uzasadniaj¹cy publikacjê kolejnego, tym razem tak d³ugiego arty-
ku³u na podobny temat. Dalej zacytowany zosta³ fragment prospektu �Biblioteki
Narodowej�, który da³ drukarni Ga³êzowskiego powód do repliki, a wysnute w niej
wnioski i wysuniête zarzuty zebrano w 8 punktach. Newralgicznym miejscem
w tek�cie jest chronologiczne zestawienie prospektów wydanych przez obie stro-
ny sporu. Wyeksponowanie dat ich og³aszania pozwoli³o wykazaæ b³êdy w rozu-
mowaniu i wnioskowaniu Ga³êzowskiego i Spó³ki. W dalszej kolejno�ci Dmochow-
ski punkt po punkcie odpowiada na zebrane wcze�niej zarzuty antagonisty, by na
zakoñczenie podkre�liæ swoj¹ niez³omno�æ w d¹¿eniu do realizacji zaplanowane-
go przedsiêwziêcia.

We wstêpie w¹tkiem g³ównym jest nieetyczno�æ postêpowania redakcji �Ga-
zety Polskiej�, publikuj¹cej bezimienne krytyki kierowane przeciw osobom wy-
mienianym z nazwiska. Taki w³a�nie charakter mia³ naj�wie¿szy artyku³ firmy Ga-
³êzowskiego, nie podpisany przez ¿adnego z udzia³owców spó³ki. Dmochowski
wspomina tak¿e o innych podobnych przypadkach, dotycz¹cych recenzji jego w³a-
snych dzie³ literackich wydrukowanych w tej gazecie18. Bezpo�rednim powodem
do napisania Odpowiedzi by³a wiêc, jak t³umaczy³ autor, obrona przed anonimo-
w¹ zaczepk¹. Tekst repliki by³ obszerny, za co Dmochowski przeprasza³ w s³o-
wach:

i to jest smutna kolej zaczepionego: ³atwo jest zaczepiaj¹cemu nieudowodnionym zarzutem, na
pó³ rozwiniêt¹ my�l¹ dotykaæ swego przeciwnika, gdy ten, odpowiadaj¹c, musi rozwodziæ siê
nad ka¿d¹ okoliczno�ci¹.

Chronologia zamieszczania prospektów konkuruj¹cych wydañ zosta³a za-
chowana w ca³ej niniejszej relacji z zatargu, przypomnijmy j¹ jednak za Dmochow-
skim:

lipiec19 1827 � prospekt przek³adów powie�ci Waltera Scotta;
26 X 1827 � pierwszy prospekt �Biblioteki Narodowej� w �Gazecie Kore-

18 Uda³o siê odnale�æ tylko jedn¹, bardzo nie¿yczliw¹ recenzjê O t³umaczeniu romansu Walte-
ra Scotta �Ryszard w Palestynie� przez F. D. s³ów kilka, podpisan¹ inicja³ami L. L. (GP 1827, nr 72,
z 13 III).

19 Ten miesi¹c wymienia Dmochowski, ale jedyne odnalezione og³oszenie mówi¹ce o do³¹cze-
niu prospektu wybranych romansów Scotta pochodzi z �Kuriera Warszawskiego� z sierpnia 1827.
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spondenta�, powtórzony, wed³ug s³ów autora, przez inne czasopisma w kolejnych
dniach20;

2 I 182821 � prospekt serii nazwanej �Bibliotek¹ Polsk¹� w �Gazecie Warszaw-
skiej�, zamieszczony przez firmê Ga³êzowski i Spó³ka;

24 III 1828 � drugi, obszerniejszy prospekt �Biblioteki Narodowej�.
Po przypomnieniu tych faktów nietrudno by³o wykazaæ bezzasadno�æ drugie-

go i trzeciego z listy o�miu zarzutów stawianych Dmochowskiemu przez drukar-
niê Ga³êzowskiego.

Autor prospektu t³umaczeñ romansów historycznych z jêzyka angielskiego
nie móg³ wzmiankowaæ o tym, ¿e on równie¿ ma plany zwi¹zane z seri¹ dzie³
autorów polskich, jak to insynuowa³ antagonista w swym artykule, poniewa¿ ¿a-
den zamiar, wzglêdem którego projekt Dmochowskiego móg³by byæ wtórny, nie
zosta³ jeszcze wtedy og³oszony. Z tego samego powodu zapowied� z lipca lub sierp-
nia 1827 nie mog³a byæ sformu³owana w intencji odstraszenia firmy Ga³êzowskie-
go i Spó³ki od jej zamierzeñ.

Czwarte zastrze¿enie wspó³zawodnika, uniewa¿niaj¹ce prospekt �Biblioteki
Narodowej� z powodu rzekomego braku kantorów, mia³o charakter czysto for-
malny i równie¿ by³o ³atwe do uchylenia: miejsce przyjmowania prenumerat, acz-
kolwiek tylko jedno, figurowa³o w prospekcie.

Punkt pi¹ty, mówi¹cy o mo¿liwo�ci snucia pewnych �domys³ów� wzglêdem
doniesieñ projektodawcy �Biblioteki Narodowej�, najwyra�niej zrani³ ambicjê
Dmochowskiego. Wspomniane �domys³y� zinterpretowa³ on jako próbê podwa-
¿enia jego wiarygodno�ci jako wydawcy. Zareagowa³ przypomnieniem, ¿e jak
dot¹d, nie zawodzi³ zaufania prenumeratorów, przeciwnikowi za� zrewan¿owa³
siê, nie uznaj¹c go za firmê renomowan¹ w ksiêgarstwie. Móg³ to byæ jednak s³a-
by punkt, na który trafi³ atak spó³ki wydawców, gdy¿ istotnie Dmochowski mia³
trudno�ci z trzymaniem siê terminarza edycji. Wynika³o to z ubóstwa �rodków
w³asnych edytora, który choæ stara³ siê podkre�liæ tu swoje do�wiadczenie, w³a-
�ciwie rozpoczyna³ dopiero dzia³alno�æ22.

Antagonista Ga³êzowskiego i Spó³ki nie zaakceptowa³ równie¿ sugerowanego
powodu swojej decyzji o usuniêciu Górnickiego ze spisu autorów po og³oszeniu
prospektu na �Bibliotekê Polsk¹�. Uzna³, ¿e zamiast ¿artów23 nale¿a³aby mu siê
wdziêczno�æ za ten krok, podjêty w trosce o powodzenie obu przedsiêwziêæ.

W punkcie siódmym obroni³ siê natomiast przed prób¹ oskar¿enia go o stoso-
wanie tej samej praktyki, któr¹ piêtnowa³ u przeciwnika jako �nieograniczony
obowi¹zek prenumerowania�. Pozwoli³ sobie nawet przy tej okazji na k¹�liwo�æ:

Drukarnia, która tak wielkie, jak mówi, ma zamiary, powinna by trochê lepiej rachowaæ
i wiedzieæ, ¿e tomów 12 jest to liczba ograniczona i sta³a, nie za� �nieograniczona�, jak j¹ czy
to ¿artami, czy doprawdy nazywa.

Po ósme wreszcie � zakwestionowa³ podstawy drukarni Ga³êzowskiego do
nazywania siê pierwszym tanim wydawc¹ dzie³ polskich, przypominaj¹c, ¿e cena
za egzemplarz �Biblioteki Narodowej� by³a w istocie jeszcze atrakcyjniejsza.

20 Faktu tego nie uda³o siê jednak potwierdziæ w dotychczasowym przegl¹dzie prasy.
21 Prospekt �Biblioteki Polskiej� odnaleziony w �Gazecie Warszawskiej�, w nrze z 3 I.
22 O skromnych mo¿liwo�ciach finansowych Dmochowskiego zob. S ³ o d k o w s k a, D 83.
23 Przypomnijmy: �Zuchwa³y Górnicki, ¿e siê nie da³ odstraszyæ, za karê zosta³ wyrzucony�.
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Wróæmy te¿ do punktu pominiêtego na razie, pierwszego z listy zarzutów
i wniosków firmy Ga³êzowski i Spó³ka. Dmochowski zacytowa³ fragment artyku-
³u, w którym stowarzyszeni wydawcy wyra¿aj¹ oburzenie, ¿e przeciwnik publicz-
nie podejrzewa ich o podchwycenie idei przy�wiecaj¹cej ich zak³adowi od same-
go pocz¹tku. Drugi prospekt �Biblioteki Narodowej�, choæ mo¿e tylko aluzyjnie,
ale dawa³ jednak podstawy do odebrania go jako tego typu oskar¿enie. Tymcza-
sem autor Odpowiedzi wyra�nie od¿egnuje siê od rzucania jakichkolwiek pos¹-
dzeñ o dublowanie projektu. Próbuje nawet stêpiæ ostrze ironii, która pojawia siê
we fragmencie prospektu dotycz¹cym przekonania firmy Ga³êzowskiego o tym,
¿e obie edycje mog¹ wspó³egzystowaæ na polskim rynku ksiêgarskim bez wza-
jemnej szkody. Stwierdza wreszcie, ¿e nie warto kruszyæ kopii o pomys³ wydawa-
nia klasyki literatury polskiej, poniewa¿ jest to idea z zasady nieoryginalna, reali-
zowana od dawna, nie nadaj¹ca siê do zmonopolizowania. Wymienia kilka nie-
dawnych prób jej urzeczywistnienia, dokonanych przez Towarzystwo Drukarskie
w Wilnie24, oficynê Korna we Wroc³awiu25, Józefa Muczkowskiego z Poznania26,
wspomina te¿ o pewnych projektach Glücksberga. Poczucie misji wyra¿ane przez
drukarniê Ga³êzowskiego traktuje wiêc sarkastycznie i ocenia jako przejaw mega-
lomanii.

Dobro dyskursu wymaga³o jednak jeszcze wyra�nego wykazania przez stronê
broni¹c¹ siê, i¿ ca³a linia przypuszczanego przeciw niej ataku by³a chybiona, a wnio-
ski konkurent wywiód³ z fa³szywych przes³anek.

Jeszcze w lipcu roku zesz³ego dowiedzia³a siê drukarnia Ga³êzowskiego, ¿e mam zamiar
wydania klasyków polskich. Je¿eli prawd¹ jest to, co o�wiadcza, ¿e ju¿ wtenczas zbiera³a ma-
teria³y do tego przedsiêwziêcia, to czegó¿ spokojnie na wyjawiony zamiar milcza³a, dlaczegó¿
ze swojej strony, nie mówiê, szczegó³owego prospektu, lecz przynajmniej uwiadomienia nie
og³osi³a, aby wspó³zawodnika swego ostrzec? Bynajmniej, cztery miesi¹ce up³ynê³y, a �wielki
zamiar� drukarni Ga³êzowskiego na jaw nie wyszed³. Dopiero po og³oszeniu prospektu przeze
mnie i ustanowieniu kantoru na �Bibliotekê Narodow¹�, we dwa miesi¹ce wyszed³ prospekt
drukarni Ga³êzowskiego, w którym ona, nie racz¹c wspomnieæ nawet o �wie¿o og³oszonym
zamiarze moim, mówi o swoim przedsiêwziêciu jako o rzeczy zupe³nie nowej, a w stosunku
do mojego prospektu zmniejszaj¹c cenê dzie³a o czê�æ szóst¹ (z 3 na 21/2 z³), objêto�æ tomu
zmniejsza o trzeci¹ czê�æ (z 350 na 240 stronic) i tym pozornym zni¿eniem ceny podnosi j¹
w rzeczy samej o 16 do 17 na sto. Teraz za�, gdy zmuszony jej wspó³ubieganiem siê zastoso-
wa³em siê do ceny i objêto�ci jej wydania i musia³em wy³o¿yæ przyczyny tego kroku, nie szczêdzi
docinków i obsypuje zarzutami, których mylno�æ, bezzasadno�æ i nieprzyzwoito�æ szczegó³o-
wo wykazaæ zniewolony jestem.

To podsumowanie zawiera w sobie najwa¿niejsze w¹tpliwo�ci, jakie mo¿na
wysun¹æ w stosunku do poczynañ Ga³êzowskiego i Spó³ki. Czy przed³o¿enie pierw-
szego tomu dzie³ Górnickiego do ocenzurowania uniemo¿liwia³o jakiekolwiek za-
anonsowanie dalszych planów oficyny? Na pytanie to nie odpowiada nawet autorka
artyku³u o dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa, pisze bowiem tylko tyle, ¿e o wspomnia-

24 Chodzi o Wileñskie Towarzystwo Typograficzne, które dzia³aj¹c w latach 1818�1822, wy-
da³o czê�ciowo w³asnym kosztem m.in. Bajki Krasickiego i Poezje Knia�nina.

25 W wydawnictwie J. B. Korna we Wroc³awiu w latach 1825�1828 ukaza³y siê dzie³a Kocha-
nowskiego, Orzechowskiego, Karpiñskiego i Trembeckiego.

26 Józef Muczkowski zamierza³ opublikowaæ Zbiór najcenniejszych i najrzadszych rymotwór-
ców polskich XVI i XVII wieku, jednak zrealizowa³ tylko wydanie Rytmów M. Sêpa Szarzyñskiego
w 1827 roku.
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nych projektach �publicznie nie mówiono, póki nie przygotowano choæ jednego tomu
i nie uzyskano pozwolenia cenzury na wydanie go� (S 329). Tymczasem Dmochow-
ski w swej logicznej argumentacji zdaje siê kierowaæ zasad¹, ¿e pierwszeñstwo wo-
bec zamys³u wydawniczego ma ten, kto pierwszy publicznie go og³osi. Nasuwa siê
jednak pytanie, czy � zak³adaj¹c obowi¹zywanie takiej regu³y � powinno siê anon-
sowaæ zamiar wydawniczy na wstêpnym etapie gromadzenia materia³ów, czy w³a-
�ciwsze jest wstrzymanie siê do czasu, kiedy edycja bêdzie mog³a szybko wej�æ
w etap realizacji. Firma Ga³êzowskiego zdaje siê przychylaæ do tej drugiej opcji,
choæ plany wydawnicze zawarte w opublikowanym przez ni¹ do�æ pó�no prospek-
cie nie wygl¹daj¹ na dopracowane � by wspomnieæ choæby wahania co do formy
tytu³u (wybór miêdzy t¹ z prospektu a t¹ z pó�niejszego og³oszenia), wymienienie
tylko jednego autora, którego utwory planowano drukowaæ, czy te¿ wygodne dla
wydawcy wstrzymanie siê od ustalania rozmiarów edycji. Dlaczego spó³ka wydaw-
ców nie obawia³a siê, ¿e tak d³ugie utrzymywanie jej projektu w tajemnicy mo¿e daæ
przewagê wspó³zawodnikowi, który ju¿ od dawna anonsowa³ swoje bardzo podob-
ne przedsiêwziêcie? Byæ mo¿e, oceni³a, ¿e w³asnymi mo¿liwo�ciami szybkiego re-
alizowania zamierzeñ na tyle góruje nad pocz¹tkuj¹c¹ oficyn¹ Dmochowskiego, i¿
nie jest to zagra¿aj¹ca konkurencja. Równie¿ i sam m³ody wydawca chyba nie czu³
siê pewnie jako rywal Ga³êzowskiego i Spó³ki, skoro to on, pomimo tego, ¿e pierw-
szy og³osi³ pomys³, poszed³ na ustêpstwo i zrezygnowa³ z autorów staropolskich.
Móg³, co prawda, t³umaczyæ to pó�niej delikatno�ci¹ i zrozumieniem interesów obu
stron, jednak przede wszystkim musia³ staraæ siê o zminimalizowanie strat, które dla
jego przedsiêbiorstwa by³yby bole�niejsze ni¿ dla prê¿nej firmy z udzia³owym kapi-
ta³em. Zmuszony by³ tak¿e ugi¹æ siê pod presj¹ ni¿szej ceny konkurenta, nawet je�li
w³asn¹ wcze�niejsz¹ ofertê uwa¿a³ za najbardziej warto�ciow¹. Mimo ¿e g³os Dmo-
chowskiego w sporze z firm¹ Ga³êzowskiego brzmi dobitnie, szczególnie wzmoc-
niony ostatnim obszernym artyku³em, jego gotowo�æ do wywi¹zania siê z deklaro-
wanych planów stale podawana by³a w w¹tpliwo�æ. 29 VIII 1828 na ³amach �Gaze-
ty Polskiej� pojawi³ siê kolejny anonimowy artyku³27, skwapliwie wytykaj¹cy
wydawcy �Biblioteki Narodowej�, ¿e o dwa miesi¹ce przed³u¿y³ czas oczekiwania
na zapowiedziane dzie³a Knia�nina oraz ¿e zabrak³o wiadomo�ci biograficznych
o tym autorze, a wiêc widocznie edytor nie pozyska³ kompetentnych wspó³pracow-
ników, o których informowa³ w swoim prospekcie. Rzeczywi�cie, skromne mo¿li-
wo�ci finansowe nie pozwoli³y Dmochowskiemu na zaproszenie znawców do re-
dakcji serii i ostatecznie przygotowywa³ j¹ sam (D 83). Autorzy artyku³u sugerowali
tak¿e, ¿e og³osi³ on swoje zamiary niedostatecznie przygotowany do ich realizacji,
wyrazili wiêc obawê, czy zdo³a utrzymaæ seriê na dobrym poziomie. Ju¿ w dwa dni
po artykule krytycznym pojawi³a siê jednak w �Gazecie Polskiej� odpowied� anoni-
mowego prenumeratora �Biblioteki Narodowej�, który potwierdzi³ wydawnicz¹ rze-
telno�æ Dmochowskiego, zarzuty o nieterminowo�æ edycji okre�li³ jako b³ahe, a ca-
³y poprzedni artyku³ uzna³ za motywowany jedynie z³o�liwo�ci¹ i chêci¹ �szkodze-
nia w opinii publicznej przedsiêwziêciu, które by raczej u mi³o�ników literatury
ojczystej na zachêtê zas³ugiwaæ powinno�28. Dmochowski, nie zra¿aj¹c siê atakami,

27 M. K. A. J. P. J., �W tej chwili mieli�my przed oczyma prospekt na »Bibliotekê Narodo-
w¹«...�. GP 1828, nr 235, s. 937�938. Odnotowuje ten tekst tak¿e S ³ o d k o w s k a  (D 85).

28 T. S..., prenumerator �Biblioteki Narodowej�, op. cit.



208 AGNIESZKA  GIERMAÑSKA-SZLAK

dzia³a³ nadal; od stycznia do kwietnia 1829 redagowa³ w³asny dziennik �Przewod-
nik Polski�. Na jego ³amach, informuj¹c o postêpach edycji, wyrazi³ nawet nadziejê,
¿e bêdzie móg³ og³osiæ prenumeratê na kolejnych 12 tomów �Biblioteki�, tak jak to
planowa³ dawniej w prospekcie29. Podstawowy zr¹b serii, wydawanej od 1828 do
1830 roku, zamkn¹³ siê jednak w 13 tomach, tj. w 7 tomach dzie³ Knia�nina w czê-
�ci pierwszej i 6 tomach dzie³ Zab³ockiego w drugiej. S³odkowska (D 234) w³¹cza
jeszcze do �Biblioteki Narodowej� jako �oddzia³� trzeci 4 tomy ¯ywotów s³awnych
Polaków, przedrukowane za edycj¹ Mostowskiego z 1803 roku30. Autorka mono-
grafii dzia³alno�ci wydawniczej Dmochowskiego pisze, ¿e choæ jego metody edy-
torskie by³y ostro krytykowane przez pó�niejszych historyków literatury, faktem
jest, ¿e pozostawi³ on po sobie najpe³niejsze i najbardziej dostêpne w XIX wieku
wydania utworów Knia�nina i Zab³ockiego, które by³y wznawiane i przedruko-
wywane (D 83�84).

Oczywi�cie, równie¿ �Zbiór Pisarzów Polskich� drukarni Ga³êzowski i Spó³ka
doczeka³ siê realizacji. W ramach jego 19 tomów, wydanych w latach 1828�1833,
znalaz³y siê: Pisma Górnickiego, Pamiêtnik Janczara Polaka, ¯ywot cz³owieka
poczciwego Reja, Kronika polska Chwalczewskiego oraz Kronika polska Bielskie-
go31. Wstêpy i przypisy w tomach serii sporz¹dzi³ £ukasz Go³êbiowski. Przedsiê-
wziêcie zebra³o dobre recenzje we wspó³czesnej mu prasie zagranicznej32, dzi�
za� zaliczane jest do edycji, które zapocz¹tkowa³y rozwój wydawnictw seryjnych
w Polsce33.

Niestety, ani �Biblioteka Narodowa�, ani �Zbiór Pisarzów Polskich� nie przy-
nios³y zysków swoim wydawcom pomimo podejmowania przez nich wielu zabie-
gów w trosce o jak najlepszy zbyt ksi¹¿ek34. Serii Dmochowskiego sprzedano oko³o
500 egzemplarzy, co nie pokry³o kosztów wydania (D 85). Tak¿e tomy z drukarni
Ga³êzowskiego, wydane w wyj¹tkowo du¿ym nak³adzie (2000 egzemplarzy), nie-
³atwo znajdowa³y nabywców i coraz liczniej zalega³y w sk³adach oficyny (S 328,
329). Widaæ z tego, ¿e nawet wyj¹tkowo tanie edycje literatury nie mog³y byæ
przedsiêwziêciami dochodowymi na ówczesnym rynku wydawniczym. Tak trud-
na sytuacja wp³ywa³a najwyra�niej tak¿e na natê¿enie sporów i rywalizacji, w któ-
rych poszczególni wydawcy próbowali wywalczyæ dla siebie jak najdogodniejsze
warunki do prowadzenia dzia³alno�ci.

29 �Przewodnik Polski� 1829, nr 100, z 13 IV, s. 398.
30 W Estr. 2, 256 ¯ywoty s³awnych Polaków s¹ warunkowo (w formie pytania) w³¹czane

do �Biblioteki Narodowej�, natomiast w t. 4 Nowego Korbuta brak wzmianki o przynale¿no�ci tych
tomów do serii.

31 Zob. Estr. 5, 259.
32 S ³ o d k o w s k a  (S 329�330) wspomina np. o opinii z �Foreign Quarterly Review�, po-

�wiadczonej w �Kurierze Polskim� 1830, nr 219, s. 1111.
33 Zob. np. Seria. Has³o w: Encyklopedia wiedzy o ksi¹¿ce. Red. A. Birkenmajer [i in.]. Wro-

c³aw 1971, s. 2147.
34 O reklamie i propagandzie obu serii pisze S ³ o d k o w s k a  (D 84�85, S 326, 329).
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Prospekt na zbiór celniejszych autorów polskich,
pod tytu³em �Biblioteki Narodowej� wyj�æ maj¹cy

[�Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego� 1827, nr 247, z 26 X, s. 3223�3224]

Zachêcony pomy�lnym powodzeniem przek³adu wybranych romansów Walter Skotta
za cen¹ zni¿on¹ wydanego, poczytujê za obowi¹zek ui�ciæ siê z przyrzeczenia, które o�wiad-
czy³em w prospekcie do tego¿ przek³adu, i zaj¹æ siê edycj¹ autorów ojczystych za cenê jak
tylko mo¿na najumiarkowañsz¹. Je¿eli dzie³o rozrywkê sam¹ na celu maj¹ce przychylne
u ziomków znalaz³o przyjêcie, tym �mielej spodziewaæ siê mogê, ¿e ka¿dy mi³o�nik literatu-
ry ojczystej, ka¿dy ojciec familii, ka¿dy z m³odzie¿y sposobi¹cy siê do wy¿szych nauk, ka¿-
dy obywatel w zaciszu domowym osiad³y wspieraæ zechce przedsiêwziêcie d¹¿¹ce do upo-
wszechnienia skarbów jêzyka narodowego. Og³aszam wiêc prenumeratê na zbiór pisarzów
polskich, pod tytu³em �Biblioteki Narodowej� wyj�æ maj¹cy. Zbiór ten sk³adaæ siê ma tak
z nowszych, jak z dawniejszych autorów i czê�ciami wychodziæ bêdzie. Format �Biblioteki
Narodowej� podobny bêdzie do tera�niejszej edycji autorów polskich Korna. Tom ka¿dy obej-
mowaæ ma oko³o 350 stronic, druk bêdzie nowy, papier bia³y.

Znaj¹c ca³¹ wa¿no�æ takiego przedsiêwziêcia, wszelkich przy³o¿ê starañ o wynalezie-
nie bacznego korektora, aby edycja jak najpoprawniej wyj�æ mog³a; oprócz tego na czele
pism ka¿dego autora umieszczona bêdzie wiadomo�æ o jego ¿yciu i dzie³ach, a tam gdzie
tego oka¿e siê potrzeba, dodane bêd¹ obja�nienia historyczne i jêzykowe. Prenumerata na
jeden tom w Warszawie kosztuje z³p trzy, za granic¹, z powodu kosztów transportowych
i innych, z³ cztery.

Czê�æ pierwsza �Biblioteki Narodowej� sk³adaæ siê bêdzie z tomów 12tu i obejmo-
waæ nastêpuj¹cych autorów: Trembeckiego, Zab³ockiego, Knia�nina, Reja, Miaskowskie-
go, Górnickiego. W nastêpnych czê�ciach umieszczeni zostan¹ inni klasyczni autorowie
nasi, których mo¿no�æ i okoliczno�ci wydaæ dozwol¹.

Prenumeratorowie zapisuj¹ siê na ca³¹ czê�æ i stosownie do woli albo z³o¿¹ z³ 36 za
ca³e tomów 12�cie, albo te¿ po z³p 9 za trzy tomy, a przy odbieraniu 3go, 6go i 9go tomu
zap³ac¹ po z³ 9 dalszej prenumeraty.

Nikomu nie bêd¹ wydane tomy, za które zap³aci³, dopóki nastêpnej op³aty nie z³o¿y.
Zatem przyjmowana bêdzie w kantorach prenumerata po z³p 9 na trzy pierwsze tomy czê�ci
pierwszej �Biblioteki Narodowej�. Druk pierwszej czê�ci �Biblioteki Narodowej� rozpocz-
nie siê w 4ry miesi¹ce od og³oszenia tego prospektu i nieprzerwanie ci¹gn¹æ siê bêdzie tak,
i¿ co miesi¹c jeden tom wyjdzie na widok publiczny.

Tymczasowo przyjmuje siê prenumerata w g³ównym kantorze �Biblioteki Narodo-
wej�, to jest w drukarni �Gazety Korespondenta� przy ulicy Nowosenatorskiej nr 476
lit. D. Pó�niej ustanowione bêd¹ inne kantory.

Warszawa, 23 pa�dziernika 1827 r.

F. S. Dmochowski, redaktor �Gazety Kor. Warszaw.�

[Prospekt serii �Biblioteka Polska� (pó�niej �Zbiór Pisarzów Polskich�),
wyd. Ga³êzowski i Spó³ka]

[�Gazeta Warszawska� 1828, nr 3, z 3 I, s. 17�18]

Drukarnia A. Ga³êzowskiego i Komp., przywodz¹c do skutku od dawna powziêty za-
miar przys³u¿enia siê literaturze ojczystej wydaniem zbioru znakomitszych pisarzów pol-
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skich w sposób tani, dogodny i zarazem ozdobny, donosi Publiczno�ci, i¿ przedsiêwziêcie
swoje rozpoczê³a od pism £ukasza Górnickiego, obejmuj¹cych:

a) Dzieje w Koronie Polskiej za Zygmunta I i Zygmunta Augusta,
b) Rozmowê o elekcji, o wolno�ci, prawie i obyczajach polskich podczas elekcji króla

Zygmunta III czynion¹,
c) Dworzanina.
S¹ to najcelniejsze utwory tego pisarza. Pierwsze znajduj¹ siê w zbiorze pisarzów

Mostowskiego, dwa drugie od dawna oczekiwa³y nowego ¿ycia. Pochlebia sobie drukar-
nia, i¿ pod wzglêdem poprawno�ci wydania nic publiczno�ci do ¿yczenia nie zostawi.
Potrafi³a nadto pozyskaæ pomoc kilku zas³u¿onej s³awy mê¿ów rzeczy ojczystych �wiado-
mych, którzy ka¿de dzie³o potrzebnymi przypisy i krótk¹ wiadomo�ci¹ biograficzn¹ zbo-
gacaæ bêd¹. Jedynym celem wydawców jest u³atwiæ rodakom tak trudny do dzi� dnia przy-
stêp do skarbów literatury ojczystej i razem zast¹piæ nie przynosz¹c¹ nam zaszczytu po-
trzebê oczekiwania klasyków naszych z drukarni cudzoziemskich, które ich dot¹d nieledwie
wy³¹cznie, czêstokroæ z krzywd¹ jêzyka, a zawsze z uszczerbkiem ekonomiki krajowej
dostarcza³y. Górnicki sk³adaæ siê bêdzie z trzech tomów in 12 na piêknym papierze. Wszyst-
kich nastêpuj¹cych pisarzy bêdzie ten¿e sam format i ten¿e sam papier, tak i¿ ca³y ci¹g
dzie³a z³o¿y jednostajn¹ �Bibliotekê Polsk¹�. Przy wydawaniu ostatniego tomu jednego
pisarza drukarnia og³aszaæ bêdzie nazwisko nastêpnego, kolej zale¿y od okoliczno�ci.
Redakcja tê przynajmniej przyjê³a zasadê, i¿by utwory znane z tymi, które jeszcze nigdy
drukiem og³aszane nie by³y, przeplataæ i ci¹gle ciekawo�ci publicznej stosownym pomy-
s³em odpowiadaæ.

Tak znaczne przedsiêwziêcie nie mo¿e pój�æ inaczej jak �rodkiem ci¹g³ej prenumera-
ty. Cena onej za ka¿dy tom z 10ciu arkuszy z³o¿ony ustanawia siê na z³ pol. 2 gr 15. Pierw-
si zatem Prenumeratorowie z³o¿¹ za Górnickiego z³ 7 gr 15. Tom pierwszy wyjdzie w ci¹-
gu miesi¹ca lutego r.b., dwa drugie w ci¹gu trzech nastêpnych miesiêcy. Przy odbieraniu
ostatniego tomu Prenumeratorowie z³o¿¹ nale¿yto�æ za dzie³a nastêpne w równie ograni-
czonej ilo�ci. Prenumerata w Warszawie przyjmuje siê jedynie u Brzeziny przy ulicy Mio-
dowej, u Szteblera w domu Towarzystwa Przyjació³ Nauk i w kantorze drukarni A. Ga³ê-
zowskiego przy ulicy ¯abiej nro 472.

Prospekt na wybór pisarzów polskich, pod imieniem �Biblioteki Narodowej�
wychodziæ maj¹cy

[Egz. ze zbiorów chronionych Biblioteki Narodowej, teka F. S. Dmochowski, druk s. 1, do³¹czo-
ny do �Gazety Korespondenta Warszawskiego� 1828, nr 72, z 24 III]

Wydawca wyboru pisarzów polskich, og³osiwszy w �Gazecie Korespondenta� przed
czterema miesi¹cami prospekt na wydanie tego dzie³a, gdy ju¿ druk pierwszego oddzia³u
wkrótce siê rozpocznie, ponawia ten¿e prospekt z obja�nieniami i zmianami, które przez
nastêpne okoliczno�ci potrzebnymi siê sta³y. Wkrótce po og³oszeniu prospektu w �Gaze-
cie Korespondenta� na �Bibliotekê Narodow¹� drukarnia Ga³êzowskiego og³osi³a pro-
spekt, w tym¿e samym celu i prawie pod tym¿e samym tytu³em, na �Bibliotekê Polsk¹�.
Bez w¹tpienia ka¿dego mi³o�nika literatury ojczystej cieszyæ powinno przekonanie dru-
karni Ga³êzowskiego, ¿e w kraju naszym dwa przedsiêwziêcia tak podobne obok siebie
utrzymaæ siê mog¹ i ¿e wzajemnym wspó³ubieganiem siê nie zaszkodz¹ sobie i nie wstrzy-
maj¹ siê w dalszym postêpie. Có¿kolwiek b¹d�, wydawca �Biblioteki Narodowej� obmy-
�li³ poprzednio �rodki, aby og³oszony przez niego zamiar wydania 12 tomów, jakakolwiek
bêdzie liczba prenumeratorów, przyszed³ do skutku. Nie chcê nak³adaæ na prenumerato-
rów nieograniczonego obowi¹zku sk³adania op³at przy odebraniu jednych oddzia³ów na
nastêpne, dopóki by siê wydawcy drukowaæ podoba³o. Prenumerata og³oszona jest na to-
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mów dwana�cie; po ich wyj�ciu, je¿eli okoliczno�ci pozwol¹, na drugie dwana�cie tomów
og³oszon¹ byæ mo¿e. W prospekcie umieszczonym w �Gazecie Korespondenta� ustanowi³
wydawca cenê tomu oko³o 15 arkuszy in 12mo obejmowaæ maj¹cego na z³p 3. Drukarnia
Ga³êzowskiego ustanowi³a cenê z³p 2 i pó³ za tom 10-arkuszowy, to jest: zni¿aj¹c cenê o czê�æ
szóst¹, zmniejszy³a objêto�æ tomu o czê�æ trzeci¹. Dla ustanowienia równego stosunku
w wspó³ubieganiu siê przymuszony jest wydawca �Biblioteki Narodowej� zastosowaæ siê
do tej¿e samej ceny i do tej¿e liczby arkuszy, staraj¹c siê zmniejszenie to wynagrodziæ �ci-
s³o�ci¹ druku. Og³asza zatem prenumeratê na tomów 12 �Biblioteki Narodowej�, z której
ka¿dy najmniej stronic 240, czyli arkuszy 10 obejmowaæ i pó³trzecia z³otego kosztowaæ bê-
dzie. Druk, papier i format wydania bêd¹ takie jak w niniejszym prospekcie, z t¹ ró¿nic¹, ¿e
do dzie³a nowe czcionki u¿yte zostan¹. Pierwsze dwana�cie tomów obejm¹ dzie³a Trembec-
kiego, Knia�nina i Zab³ockiego, z dawnych za� pisarzy naszych, którzy prócz autorów w zbio-
rze Mostowskiego objêtych prawie s¹ nieznanymi, uczyniony bêdzie wybór ich celuj¹cych
p³odów, wznowienia i upowszechnienia godnych. Do tego wyboru oraz udzielenia szczegó-
³ów o ¿yciu autorów, krótkich uwag nad ich duchem i stylem kilka osób zaszczytnie w litera-
turze naszej znanych szanownej swojej rady i pomocy wydawcy nie odmówi³o.

Prenumerata na �Bibliotekê Narodow¹� przyjmuje siê w ksiêgarniach Glücksberga,
Brzeziny i Szteblera. W g³ównym kantorze �Gazety Korespondenta� pod nrem 476 lit. D.
W sk³adzie Ciechanowskiego na rogu Podwala i ulicy Senatorskiej. Prenumeruj¹cy p³ac¹
z góry za trzy tomy, przy których odbieraniu sk³adaj¹ prenumeratê znowu na dalsze trzy
tomy. Nikt nie mo¿e odebraæ wysz³ego oddzia³u bez z³o¿enia op³aty na oddzia³ nastêpny.
Co trzy miesi¹ce, zacz¹wszy od 15go marca r.b., wyjdzie oddzia³ jeden z trzech tomów
z³o¿ony.

F. S. Dmochowski

S³ów kilka z powodu za³¹czonego do onegdajszej �Gazety Korespondenta�
prospektu na nowy wybór pisarzów polskich

[�Gazeta Polska� 1828, nr 87, z 27 III, s. 345�346]

Drukarnia A. Ga³êzowskiego i Kom., której ani przez my�l nie przechodzi wdawaæ
siê w emulacjê z P. Dmochowskim lub szukaæ z nim styczno�ci w jakimkolwiek z licz-
nych jego przedsiêwziêæ literackich, widzi siê byæ przezeñ niewinnie zaczepion¹ w ostat-
nim prospekcie, w którym wiêcej mówi o drukarni Ga³êzowskiego i Komp. ni¿ o dziele,
jakie wydawaæ zamy�la.

Drukarnia Ga³êz. i Komp., bêd¹ca w³asno�ci¹ kilku osób, które w tym jedynie celu
fundusz na zaprowadzenie zak³adu typograficznego z³o¿y³y, by w kraju naszym co do tej
ga³êzi przemys³u �ci�lej godziwe zyski z u¿yteczno�ci¹ dzie³ wydawanych po³¹czyæ, przy-
jê³a ju¿ sobie za zasadê nie wdawaæ siê w nieprzyzwoite utarczki literackie, którymi na
nieszczê�cie tak s¹ dzisiaj zape³nione nasze pisma publiczne i które najczê�ciej jedne nam
powtarzaj¹c imiona, nudz¹ dobr¹ publiczno�æ, nie maj¹c¹ najmniejszego w wa�niach lite-
rackich interesu, zamiast jej smak do czytania zasilaæ. Drukarnia Ga³êz. i Komp. nie s¹dzi-
³aby i teraz rzecz¹ sobie godn¹ odzywaæ siê do publiczno�ci w sposobie, którego ju¿ tyle-
kroæ nadu¿yto, gdyby nie upatrywa³a w prospekcie P. Dmochowskiego d¹¿no�ci do narzu-
cenia na publiczno�æ takich wyobra¿eñ o przedsiêwziêciu drukarni Ga³êz. i Komp., które
szczer¹ obra¿aj¹ prawdê. Gdzie idzie o zbicie nieprzyzwoitych przed publiczno�ci¹ pos¹-
dzeñ, tam nie ich autorowi, ale publiczno�ci odpowiedzieæ przystoi.

Wydawca tak zwanej �Biblioteki Narodowej� zarzuca drukarni Ga³êzowsk. i Komp.,
¿e po og³oszonym jego projekcie wydawania klasyków polskich z wydaniem tych¿e wy-
st¹pi³a, ¿e nie mia³a wzglêdu na szkodê, jaka z ubiegania siê w dwóch tak podobnych
przedsiêwziêciach wynikn¹æ mo¿e, a st¹d, ¿e podchwyci³a my�l przez wydawcê �Biblio-
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teki Narodowej� rzucon¹. Zarzut taki obra¿a prawdê, krzywdzi zak³ad, który postêpuj¹c
otwarcie drog¹, jak¹ sam sobie przepisa³, nie ogl¹da siê na uboczne przedsiêwziêcia, choæ-
by siê takowe z jego widokami krzy¿owa³y. Tym mniej odwa¿y³by siê szukaæ z nich korzy-
�ci, ka¿dy bowiem wydawca pisarzów narodowych znaæ przed wszystkim powinien tê naro-
dow¹ cnotê, która szanowaæ ka¿e tajemnicê cudzej zaciszy i brzydzi siê sprzeda¿y podchwy-
conych wynurzeñ. Zamiar wydawania klasyków polskich egzystowa³ w drukarni Ga³êzow.
od pocz¹tku jej istnienia, by³ mo¿e g³ówn¹ do jej za³o¿enia pobudk¹. Gdy ju¿ Górnicki, przy-
pisami przez �wiat³ych rodaków opatrzony, by³ podany pod upowa¿nienie cenzury rz¹do-
wej, gdy drukarnia Ga³êzow. sposobi³a materia³y do zaczêcia tak wa¿nego przedsiêwziêcia,
P. Dmochowski, og³aszaj¹c swój zbiór romansów Walter Skota, wyst¹pi³ z nawiasow¹ wia-
domo�ci¹, i¿ i on klasyków polskich wydawaæ zamy�la, je�li mu romanse Walter Skota pój-
d¹ pomy�lnie. Mia³¿eby P. Dmochowski t¹ nawiasow¹, warunkow¹ wiadomo�ci¹ chcieæ
odstraszyæ od zamiarów drukarniê Ga³êzow. i publiczno�æ dlatego uprzedziæ, aby pó�niej
�mielej móg³ zarzuciæ, i¿ drukarnia Ga³êzow. wydziera mu jedn¹ z my�li, do których on
monopolistyczn¹ dzier¿awê nie wiedzieæ na jakim opiera tytule? Có¿ móg³ obchodziæ pu-
bliczno�æ przysz³y obrót prywatnych jego stosunków i chwalebna w w³asnych interesach
skrzêtno�æ, kiedy w nich ¿adnych jeszcze stale dla siebie przyrzeczonych nie widzia³a
zarêczeñ?

W miarê jak drukarnia Ga³êzowskiego w przygotowywaniu materia³ów postêpowa³a,
P. Dmochowski ponowi³ wyra�niej wzglêdem swoich klasyków zamiar w �tak zwanym�
przez siebie prospekcie, mówiê �tak zwanym�, bo rzecz g³ównie publiczno�æ interesuj¹c¹,
to jest ustanowienie kantorów prenumeraty po sklepach warszawskich, do pó�niejszego
czasu od³o¿y³; przez szczególniejsz¹ zgodno�æ chêci w spisie swoich autorów umie�ci³
i Górnickiego, tego w³a�nie, od którego drukarnia Ga³êzowskiego poczet swój zacz¹æ
umy�li³a i który, jak siê powiedzia³o, poddanym by³ pod upowa¿nienie cenzury rz¹dowej.

Drukarnia Ga³êz., przeczytawszy te doniesienia, nie chcia³a ich oceniaæ pod³ug domy-
s³ów, do których by s³uszne mia³a powody, i przez wzgl¹d na dobro, jakie zawsze dla
publiczno�ci z emulacji w dzie³ach u¿ytecznych wynika, zamilcza³a. W wydanym za� przez
siebie prospekcie, zachowuj¹c przyzwoit¹ delikatno�æ wzglêdem przedsiêwziêæ P. Dmo-
chowskiego, nie odwa¿y³a siê bynajmniej umieszczaæ o nim zdania, które w ustach wspó³-
zawodnika zawsze by³oby podejrzanym. Przyrzek³a wydanie tomu I Górnickiego w mie-
si¹cu lutym, gdy nadszed³ luty, przyrzeczenie swoje spe³ni³a i dot¹d w raz postanowionym
postêpuje przedsiêwziêciu.

Obok tak wyja�nionego stanu rzeczy proszê teraz czytaæ prospekt wydawcy �Biblio-
teki Narodowej� i s¹dziæ: czemu wzajemn¹ nie wywi¹za³ siê wzglêdem drukarni Ga³êzow.
delikatno�ci¹? Czyli¿ rzecz jego, której tyle przypisuje zalety, i¿ od niej odst¹piæ, �jaka-
kolwiek bêdzie lista prenumeratorów�, nie chce, sama za sob¹ bez krzywdz¹cych porów-
nañ mówiæ nie powinna? W spisie dzisiejszym autorów P. Dmochowski umieszcza Trem-
beckiego, Knia�nina i Zab³ockiego. Zuchwa³y Górnicki, ¿e siê nie da³ odstraszyæ, za karê
zosta³ wyrzucony.

P. Dmochowski dotkn¹³ jeszcze �nieograniczonego obowi¹zku�, jaki niby drukarnia
Ga³êzowskiego �na prenumeratorów� wk³ada, a sam w³o¿y³ �nieograniczony obowi¹zek�
na tomów 12 i na wiêcej, je¿eli mu siê pó�niej spodoba. Nie ma zapewne potrzeby dowo-
dziæ, i¿ dzie³o tak wielkich nak³adów, tak periodyczne, punktualno�ci wymagaj¹ce, a do
tego przy cenie tak umiarkowanej, której drukarnia Ga³êzowskiego co do dzie³ wiêkszej
wagi pierwszy da³a przyk³ad, nie mo¿e byæ przedsiêbrane bez zarêczenia ci¹g³ej pomocy
przez prawdziwych lubowników literatury ojczystej. Publiczno�æ atoli, dobrze rzecz roze-
brawszy, nie wpadnie zapewne w ob³êd i uwierzy, i¿ przynajmniej co do sposobu urz¹dze-
nia prenumeraty wydanie P. Dmochowskiego nad wydaniem naszym rzeczywist¹ nie po-
szczyci siê wy¿szo�ci¹.

Przepraszaj¹c publiczno�æ za to mo¿e d³ugie, ale jak siê spodziewa, ostatnie uspra-



213�BIBLIOTEKA  NARODOWA�  KONTRA  �BIBLIOTEKA  POLSKA�

wiedliwienie, drukarnia Ga³êzowskiego sumiennie jej o�wiadcza, i¿ nie zazdro�ci P. Dmo-
chowskiemu ani pomy�lnego odbytu dzie³a, ani nabyæ siê maj¹cej s³awy, ani pomocy owych
�kilku osób zaszczytnie w literaturze naszej znanych�, któr¹ sobie zapewni³, ani piêknego
papieru, ani czcionek, które bêd¹ odlane; bo ka¿da d¹¿no�æ do rozkrzewienia literatury
narodowej dobrze my�l¹cych cieszyæ, nie zasmucaæ powinna. Za tyle ¿yczeñ ¿¹da ma³ej
rzeczy: nie byæ czêsto wspominan¹ ani �le, ani dobrze od tych, o których zdanie nie prosi,
nie byæ na koniec pos¹dzan¹ o zbyt pospolite zawi�ci, które dobrze zrozumiany ka¿dego
handlowego zak³adu interes odrzucaæ powinien.

Odpowied� F. S. Dmochowskiego, wydawcy wyboru pisarzów polskich
pt. �Biblioteki Narodowej�, na kilka s³ów przez drukarniê Ga³êzowskiego

w nrze 87 �Gazety Polskiej� umieszczonych

[Egz. ze zbiorów chronionych Biblioteki Narodowej, teka F. S. Dmochowski, druk ss. 4 nlb.,
do³¹czony do �Gazety Korespondenta� 1828, nr 76, 30 III]

Nie odpowiada³em na liczne artyku³y, których celem jestem w �Gazecie Polskiej�, te
bowiem dotyczy³y siê dot¹d prac moich  literackich; biorê pióro do rêki w obronie w³as-
nej, gdy druk. Ga³êz. powa¿y³a siê dotkn¹æ mojego postêpowania i przedsiêwziêæ ksiê-
garskich. Przede wszystkim niechaj mi wolno bêdzie wynurzyæ ¿al mój i podziwienie, ¿e
ja, który zawsze, na ka¿dym pi�mie moim mam zwyczaj podpisywaæ nazwisko moje, a przy-
najmniej umieszczam je w gazecie jawnie pod moj¹ redakcj¹ wychodz¹cej, samych bez-
imiennych przeciwników spotykam. S¹ to zawsze jakie� litery i sylaby umieszczone w �Ga-
zecie Polskiej� i ostatnie S³ów kilka druk. Ga³êz. do tego samego rzêdu policzyæ muszê.
Drukarnia ta �ma byæ w³asno�ci¹ kilku osób�, tak wyra¿ono w jej artykule. Pan Ga³êzow-
ski nie podpisa³ go, a zatem i ta napa�æ, która miê do niniejszej odpowiedzi zniewala,
równie¿ jest zas³on¹ bezimienno�ci ukryta. Ka¿dy z bezstronnych czytelników pozna, jak
dogodnym jest podobny systemat, jak ³atwo, nie wyjawiaj¹c swego nazwiska, nie �ci¹ga-
j¹c na siebie odpowiedzialno�ci za to, co by mo¿e Publiczno�æ za osobisto�æ, przesadê,
duch stronnictwa itp. poczyta³a, coraz to odmiennymi g³oskami podpisywaæ artyku³y i po-
wstawaæ na wiadomego autora. Przepraszam za ten ustêp, jest on jedyn¹ odpowiedzi¹ na
wszystkie przesz³e i przysz³e krytyki w �Gazecie Polskiej� na mnie umieszczane. Rów-
nie¿ przeprosiæ muszê czytelników, je¿eli ich znudzê obszerno�ci¹ mojego artyku³u: i to
jest smutna kolej zaczepionego; ³atwo jest zaczepiaj¹cemu nieudowodnionym zarzutem,
na pó³ rozwiniêt¹ my�l¹ dotykaæ swego przeciwnika, gdy ten, odpowiadaj¹c, musi rozwo-
dziæ siê nad ka¿d¹ okoliczno�ci¹.

Oto jest miejsce z mojego prospektu, które da³o powód drukarni Ga³êzowskiego do
napisania jej S³ów kilku:

�Wkrótce po og³oszeniu prospektu w »Gazecie Korespondenta« na »Bibliotekê Naro-
dow¹« drukarnia Ga³êzowskiego og³osi³a prospekt, w tym¿e samym celu i prawie pod tym¿e
samym tytu³em, na »Bibliotekê Polsk¹«. Bez w¹tpienia ka¿dego mi³o�nika literatury oj-
czystej cieszyæ powinno przekonanie drukarni Ga³êzowskiego, ¿e w kraju naszym dwa
przedsiêwziêcia tak podobne obok siebie utrzymaæ siê mog¹ i ¿e wzajemnym wspó³ubie-
ganiem siê nie zaszkodz¹ sobie i nie wstrzymaj¹ siê w dalszym postêpie. Có¿kolwiek b¹d�,
wydawca »Biblioteki Narodowej« obmy�li³ poprzednio �rodki, aby og³oszony przez niego
zamiar wydania 12 tomów, jakakolwiek bêdzie liczba prenumeratorów, przyszed³ do skut-
ku. Nie chcê nak³adaæ na prenumeratorów nieograniczonego obowi¹zku sk³adania op³at
przy odebraniu jednych oddzia³ów na nastêpne, dopóki by siê wydawcy drukowaæ podo-
ba³o. Prenumerata og³oszona jest na tomów dwana�cie; po ich wyj�ciu, je¿eli okoliczno�ci
pozwol¹, na drugie dwana�cie tomów og³oszon¹ byæ mo¿e. W prospekcie umieszczonym
w »Gazecie Korespondenta« ustanowi³ wydawca cenê tomu oko³o 15 arkuszy in 12mo
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obejmowaæ maj¹cego na z³p 3. Drukarnia Ga³êzowskiego ustanowi³a cenê z³p 2 i pó³ za
tom 10-arkuszowy, to jest: zni¿aj¹c cenê o czê�æ szóst¹, zmniejszy³a objêto�æ tomu o czê�æ
trzeci¹�.

Z tych s³ów moich wyprowadza drukarnia Ga³êzowskiego nastêpuj¹ce wnioski:
1. �Wydawca tak zwanej »Biblioteki Narodowej« zarzuca drukarni Ga³êzowsk. i Komp.,

¿e po og³oszonym jego projekcie wydawania klasyków polskich z wydaniem tych¿e wy-
st¹pi³a, ¿e nie mia³a wzglêdu na szkodê, jaka z ubiegania siê w dwóch tak podobnych
przedsiêwziêciach wynikn¹æ mo¿e, a st¹d, ¿e podchwyci³a my�l przez wydawcê »Biblio-
teki Narodowej« rzucon¹. Zarzut taki obra¿a prawdê, krzywdzi zak³ad, który postêpuj¹c
otwarcie drog¹, jak¹ sam sobie przepisa³, nie ogl¹da siê na uboczne przedsiêwziêcia, choæ-
by siê takowe z jego widokami krzy¿owa³y. Tym mniej odwa¿y³by siê szukaæ z nich ko-
rzy�ci, ka¿dy bowiem wydawca pisarzów narodowych znaæ przed wszystkim powinien tê
narodow¹ cnotê, która szanowaæ ka¿e tajemnicê cudzej zaciszy i brzydzi siê sprzeda¿y
podchwyconych wynurzeñ�.

2. Mówi dalej drukarnia Ga³êzowskiego, ¿e ten zamiar egzystowa³ od pocz¹tku jej ist-
nienia, ¿e wtenczas gdy ona gotowa³a siê do tak wa¿nego przedsiêwziêcia, �P. Dmochowski
w prospekcie do przek³adu Walter Skotta wyst¹pi³ z nawiasow¹ wiadomo�ci¹, i¿ i on klasy-
ków polskich wydawaæ zamy�la, je�li mu romanse Walter Skotta pójd¹ pomy�lnie�.

3. Pyta siê druk. Ga³., czy ja chcia³em t¹ wzmiank¹ odstraszyæ i na niej oprzeæ prawo,
aby pó�niej mog³em zaczepiæ, ¿e ta¿ drukarnia wydziera mi my�l moj¹.

4. Mówi druk. Ga³., ¿e pierwszy prospekt mój by³ tylko tak zwanym, bo jest nic nie
znacz¹cym, bo nie by³o ustanowionych kantorów.

5. Tu zdanie druk. Ga³. na ca³kowite zas³uguje przytoczenie: �Drukarnia Ga³êz., prze-
czytawszy te doniesienia, nie chcia³a ich oceniaæ pod³ug domys³ów, do których by s³uszne
mia³a powody, i przez wzgl¹d na dobro, jakie zawsze dla publiczno�ci z emulacji w dzie-
³ach u¿ytecznych wynika, zamilcza³a. W wydanym za� przez siebie prospekcie, zachowu-
j¹c przyzwoit¹ delikatno�æ wzglêdem przedsiêwziêæ P. Dmochowskiego, nie odwa¿y³a siê
bynajmniej umieszczaæ o nim zdania, które w ustach wspó³zawodnika zawsze by³oby po-
dejrzanym�.

6. ¯e z nowego prospektu wyrzuci³em Górnickiego, za karê, ¿e siê nie da³ odstraszyæ.
7. ̄ e dotkn¹³em obowi¹zku nieograniczonego prenumerowania na³o¿onego przez druk.

Ga³., a sam w³o¿y³em nieograniczony obowi¹zek na tomów 12 (?).
8. ¯e druk. Ga³. da³a pierwszy przyk³ad, aby tak wa¿ne dzie³a po cenie tak umiarko-

wanej przedawaæ.
Proste zacytowanie dat najlepiej rzecz ca³¹ wyja�ni:
W miesi¹cu lipcu roku zesz³ego by³ og³oszony prospekt na przek³ad Walter Skotta,

a w nim wzmianka o zamiarze drukowania klasyków polskich.
Dnia 26 pa�dziernika w �Koresp.� nr 217  by³ og³oszony prospekt na �Bibliotekê

Narodow¹� przeze mnie, a w dniach nastêpnych powtórzony przez inne pisma publiczne.
Dnia 2 stycznia 1828 r. w nrze 2 �Gazety Warszawskiej� by³ og³oszony prospekt druk.

Ga³êzowskiego na �Bibliotekê Polsk¹�.
Dnia 24 marca r.b. do³¹czony zosta³ obszerniejszy prospekt przeze mnie na �Bibliote-

kê Narodow¹�.
Miejsce tego prospektu, które drukarniê Ga³êzowskiego do napisania kilku s³ów sk³o-

ni³o, jest prostym opowiedzeniem faktów po sobie nastêpuj¹cych i wy³o¿eniem powodów,
dla których cenê zmniejszyæ musia³em. Obejmuje zarazem my�l, ¿e drukarnia Ga³êzow-
skiego, og³aszaj¹c swoje wydanie ju¿ po moim prospekcie, przekonana jest, ¿e jej wyda-
nie mojemu nie zaszkodzi, a zapewne tak zechce urz¹dziæ swój zamiar, aby ani siebie,
ani wspó³zawodnika na straty nie nara¿a³a. Odwo³ujê siê do s¹du ca³ej publiczno�ci: czy
w s³owach moich zawiera siê co takiego, co by mog³o tak rozj¹trzyæ drukarniê Ga³êzow-
skiego?
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Niech mi tu wolno bêdzie skre�liæ obraz postêpowania drukarni Ga³êzowskiego na
powy¿ej wymienionych datach oparty.

Jeszcze w lipcu r.z. dowiedzia³a siê drukarnia Ga³êzowskiego, ¿e mam zamiar wyda-
nia klasyków polskich. Je¿eli prawd¹ jest to, co o�wiadcza, ¿e ju¿ wtenczas zbiera³a mate-
ria³y do tego przedsiêwziêcia, to czegó¿ spokojnie na wyjawiony zamiar milcza³a, dlaczegó¿
ze swojej strony, nie mówiê, szczegó³owego prospektu, lecz przynajmniej uwiadomienia nie
og³osi³a, aby wspó³zawodnika swego ostrzec? Bynajmniej, cztery miesi¹ce up³ynê³y, a �wielki
zamiar� drukarni Ga³êzowskiego na jaw nie wyszed³. Dopiero po og³oszeniu prospektu prze-
ze mnie i ustanowieniu kantoru na �Bibliotekê Narodow¹�, we dwa miesi¹ce wyszed³ pro-
spekt drukarni Ga³êzowskiego, w którym ona, nie racz¹c wspomnieæ nawet o �wie¿o og³o-
szonym zamiarze moim, mówi o swoim przedsiêwziêciu jako o rzeczy zupe³nie nowej,
a w stosunku do mojego prospektu zmniejszaj¹c cenê dzie³a o czê�æ szóst¹ (z 3 na 21/2 z³),
objêto�æ tomu zmniejsza o trzeci¹ czê�æ (z 350 na 240 stronic) i tym pozornym zni¿eniem
ceny podnosi j¹ w rzeczy samej o 16 do 17 na sto. Teraz za�, gdy zmuszony jej wspó³ubiega-
niem siê zastosowa³em siê do ceny i objêto�ci jej wydania i musia³em wy³o¿yæ przyczyny
tego kroku, nie szczêdzi docinków i obsypuje zarzutami, których mylno�æ, bezzasadno�æ
i nieprzyzwoito�æ szczegó³owo wykazaæ zniewolony jestem.

Wymieni³em je powy¿ej i do 8 punktów zebra³em: odpiszê na ka¿den.
Co do 1go. O�wiadczy³em ju¿ i powtarzam teraz, ¿e nie mia³em zamiaru rzucaæ podej-

rzenia na drukarniê Ga³êzowskiego o szkodzenie przedsiêwziêciu mojemu, a je¿eli nastêp-
stwo czynów, pó�niejsze og³oszenie prospektu druk. Ga³êzowskiego, zamilczenie w jej pro-
spekcie o moim zamiarze naprowadzi kogo na tê my�l, niechaj sobie samej drukarnia Ga³ê-
zowskiego winê przypisze. Nie wiem, sk¹d wyprowadza drukarnia Ga³êzowskiego ten zarzut,
¿e j¹ obwiniam o podchwycenie my�li mojej, a przeciwnie, nasuwa domniemanie, ¿e jej
my�l sobie przyw³aszczy³em. My�l wydania autorów naszych nie jest tak trudn¹, tak now¹,
tak nadzwyczajn¹, ¿eby o jej wydanie spór toczyæ przychodzi³o i z tak¹ gorliwo�ci¹ o �ory-
ginalno�æ i wielko�æ� tej my�li ubiegaæ siê, jak to czyni drukarnia Ga³êzowskiego. Mia³o tê
sam¹ my�l towarzystwo drukarskie w Wilnie (które upad³o). Przywodzi je czê�ciowo do
skutku P. Korn w Wroc³awiu, zacz¹³ od dawniejszych autorów P. Muczkowski w Poznaniu,
mia³ j¹, ile s³ysza³em z ust jego w³asnych, P. Glücksberg. Biedna Warszawa! Wiêc nie móg³
znale�æ siê w niej cz³owiek z potrzebnym funduszem1 i nieco �mielsz¹ rachub¹, aby siê na
tak �olbrzymie dzie³o� odwa¿y³, i potrzeba by³o a¿ zawi¹zania siê kilku osób pod firm¹
drukarni Ga³êzowskiego, aby je przywie�æ do skutku? Prawdziwie powinszowaæ trzeba dru-
karni Ga³êzowskiego: dobre o sobie rozumienie po³owê szczê�cia stanowi!

Co do 2go. Jeszcze dziwniejsz¹ jest przestroga drukarni Ga³êzowskiego. Có¿ móg³ jej
zamiar drukowania klasyków polskich obchodziæ osobê obc¹ i ¿adnej z ni¹ styczno�ci nie
maj¹c¹? Wiêc ka¿dy chc¹cy jakie przedsiêwziêcie literackie uskuteczniæ powinien wprzód
pod³ug zdania drukarni Ga³êzowskiego wyrozumieæ i wy�ledziæ rozmowy, zamiary, my�li
nawet ca³ej Warszawy, a kto wie jeszcze, czy li i nie ca³ej Polski, albo te¿ zapytaæ siê przez
pisma publiczne, czy li kto przypadkiem takiej my�li nie ma, aby mu po og³oszeniu przed-
siêwziêcia kto� ubie¿ony nie zarzuci³ przypadkiem, ¿e on mia³ tak¿e ten zamiar, jak teraz
postêpuje drukarnia Ga³êzowskiego. Gdyby drukarnia Ga³êzowskiego wiêcej by³a pomy-
�la³a nad wyra¿eniem swoim i nie przeistaczaj¹c s³ów z prospektu Walter Skotta wiernie
je przytoczy³a, nie powiedzia³aby, ¿e �P. Dmochowski w prospekcie do Walter Skotta
wyst¹pi³ z tym, ¿e i on ma zamiar drukowania klasyków polskich�2. W chwili drukowania
prospektu na romanse Walter Skotta i przez cztery miesi¹ce potem zamiar ten przez niko-
go jeszcze og³oszonym nie by³. Có¿ ma znaczyæ �i on�, proszê s¹dziæ.

Co do trzeciego. Poniewa¿ w chwili prospektu Walter Skotta zamiar drukarni Ga³ê-
zowskiego nie by³ w ¿adnym pi�mie publicznie og³oszonym, nikt j¹ zatem ani zachêcaæ,
ani odstraszaæ nie móg³ i rozumowanie drukarni Ga³êzowskiego jest bardzo nietrafne.

Co do czwartego. Pierwszy mój prospekt nie by³ �tak zwanym�, czyli �nic nie znacz¹-
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cym�, jak mówi drukarnia Ga³êzowskiego: by³ ustanowiony jeden kantor w redakcji �Ko-
respondenta� i tam przyjmowa³a siê prenumerata. Dlaczego nie by³o trzech lub czterech
kantorów, nie mam przyczyny usprawiedliwiaæ siê z tego. Oddzielny prospekt pó�niej
nast¹pi³ dlatego, ¿e publiczno�ci próbê druku i papieru udzieliæ chcia³em.

Co do pi¹tego. Poj¹æ nie mogê, do jakich domys³ów móg³ daæ powód publicznie og³o-
szony prospekt, jakie zdanie o nim dawaæ mog³a drukarnia Ga³êzowskiego. Czy pod wzglê-
dem uiszczenia siê w s³owie? Kilka dokonanych przeze mnie bez zawodu przedsiêbierstw
ksiêgarskich nadaj¹ mi prawo (pochlebiam sobie) do zaufania prenumeratorów. A je¿eli ja
nie czyniê domys³ów i nie wynurzam zdañ o drukarni od kilku dopiero miesiêcy powsta-
³ej, nosz¹cej ma³o znane jeszcze w ksiêgarstwie nazwisko P. Ga³êzowskiego, tym bardziej
tej¿e drukarni natr¹caæ nawet ¿adnych domys³ów nie przystoi.

Co do szóstego. Usuniêcie Górnickiego z nowego prospektu, zamiast niewczesnych
¿artów powinna by³a drukarnia Ga³êzowskiego uwa¿aæ jako delikatny krok z mojej stro-
ny, ¿e nie chc¹c ani siebie na mniej pewne rachuby nara¿aæ, ani jej szkodziæ, usun¹³em
dzie³o, którego edycja ju¿ siê zaczê³a.

Co do siódmego. Wyzwany wzglêdem �obowi¹zku nieograniczonego sk³adania prenu-
meraty�, jaki drukarnia Ga³êzowskiego naznacza na prenumeratorów i którego nie zaprze-
cza wcale, o�wiadczam, ¿e nigdy bym w ¿adnym przedsiêwziêciu drukarskim tego nie usta-
nowi³. Zmusza bowiem albo do brania dzie³, które ju¿ prenumerator w innych edycjach po-
siada, albo te¿ czy w tym przypadku, czy li te¿ w razie zmiany okoliczno�ci prenumeruj¹cego,
nara¿a go na stratê ostatniej swojej op³aty. Drukarnia, która tak wielkie, jak mówi, ma zamia-
ry, powinna by trochê lepiej rachowaæ i wiedzieæ, ¿e tomów 12 jest to liczba �ograniczona�
i sta³a, nie za� �nieograniczona�, jak j¹ czy to ¿artami, czy doprawdy nazywa.

Co do ósmego. Niechaj drukarnia Ga³êzowskiego nie chlubi siê z tego, ¿e pierwsza
ustanowi³a cenê umiarkowan¹ na wa¿niejsze dzie³a, skoro w moim prospekcie ta¿ sama
cena jeszcze by³a umiarkowañsz¹, tañsz¹ bowiem o szesna�cie na sto, a jej podwy¿szenia
z mej strony sta³a siê przyczyn¹ drukarnia Ga³êzowskiego.

Wolno jest drukarni Ga³êzowskiego z szyderstwem wspominaæ o owych �zaszczytnie
znanych w literaturze naszej osobach, które mi do tego przedsiêwziêcia pomoc swoj¹ przy-
rzek³y�. Ubli¿a³bym im, gdybym w tak niemi³ym sporze wmiesza³ ich nazwiska.

Koñczê tê nazbyt przed³u¿on¹ i uprzykrzon¹ rozprawê, a któr¹ �wiat³a publiczno�æ
jako u¿ywaj¹cemu prawa obrony w³asnej wybaczy, o�wiadczeniem, ¿e jak niczyjej nie
bior¹c my�li, da³em pierwszy przyk³ad w ksiêgarstwie naszym, ¿e za ustanowieniem ceny
odpowiedniej mo¿no�ci ogó³u kraju dzie³a moje, nawet mnóstwem b³êdów nape³nione,
licznej spodziewaæ siê mog¹ przeda¿y, tak nie potrzebowa³em �ledziæ pomys³u drukarni
Ga³êzowskiego, którego nie mam honoru znaæ wcale, aby przedsiêwzi¹æ wydanie, do któ-
rego dobrze zrozumiany w³asny interes z chêci¹ przys³u¿enia siê wspó³ziomkom po³¹czo-
ny by³ mi powodem i które spodziewam siê do skutku przywie�æ mimo wszelkich rekla-
macji i pocisków na mnie rzucanych.

1 Fundusz pocz¹tkowy na pierwszy zak³ad nie jest tak wielkim, jak go wystawi³a druk. Ga³.
2 Przytaczamy dok³adnie to miejsce: �Je¿eli usi³owania moje w tym wzglêdzie uczynione po-

my�lny skutek uwieñczy, zamierzam sobie za równie¿ zni¿on¹ cenê wydawaæ dzie³a dawnych pisarzy
polskich, którzy mimo piêknych zalet jêzyka i my�li przy upadku nauk w kraju naszym zupe³ne poszli
w zapomnienie, a z odrodzeniem siê o�wiaty nie przedrukowani, znajduj¹ siê tylko w bibliotekach
gorliwych o staro¿ytno�ci narodowe osób�. My�l tê w nastêpuj¹cym prospekcie rozwin¹³em i umiar-
kowa³em.


