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SUBSKRYPCJA NA KSIĄŻKI

Analiza czytelnictwa musi się opierać na badaniach dotyczących procesów poprzedza
jących lekturę -  procesów produkcji i dystrybucji książki. Rynkiem księgarskim rządzą 
bowiem nie tylko zasady ekonomiczne, ale i czynniki dodatkowe, m.in. psychologiczne 
i socjologiczne. Książka nie jest tylko produktem, jest wytworem myśli ludzkiej. Wybór 
książki przy kupnie rzadko opiera się na samym wyglądzie -  czytelnik zwraca baczną uwa
gę przede wszystkim na treść. Dlatego przy kształtowaniu rynku księgarskiego tak duże 
znaczenie mają preferencje czytelnicze. Książka nie należy do artykułów pierwszej potrze
by. W podręcznikach reklamy umieszcza się ją  na samym szczycie piramidy potrzeb, obok 
innych wartości intelektualnych i duchowych1. Ludzie najczęściej kupują wiele innych nie
zbędnych przedmiotów, zanim zdecydują się wydać pieniądze na książkę (oczywiście i od 
tej zasady są wyjątki, stanowione przez wielkich miłośników książek, którzy wolą zrezyg
nować z niejednej przyjemności na rzecz kupna wymarzonej lektury). Jednak dla producen
tów książki sytuacja taka stwarza dodatkowe trudności. Niezbędna staje się dobra reklama, 
która przekona odbiorców, że warto książkę kupić. Problem ten nie pojawił się w ostatnim 
okresie. Analogiczne dylematy stawały przed wydawcami oświeceniowymi. Niejednokrot
nie światły drukarz i księgarz, chcąc krzewić wśród czytelników naukę i kulturę, wydawał 
wielkie i ambitne dzieło, które później zalegało latami w magazynie, narażając go tylko na 
dodatkowe koszty. Subskrypcja była sposobem na uniknięcie takiej chybionej inicjatywy. 
Ale samo rozpisanie prenumeraty nie mogło wystarczyć. Wydawca musiał użyć wszystkich 
dostępnych mu środków, żeby zachęcić potencjalnych subskrybentów do wzięcia udziału 
w imprezie i -  co najważniejsze -  wpłacenia pieniędzy. W zachowanych prospektach i in-

1 Piramida potrzeb u podstawy mieści dobra najbardziej podstawowe, niezbędne dla życia i zdrowia -  im 
wyżej, tym bardziej wyrafinowane stają się potrzeby.
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seratach prasowych dostrzec można wszystkie chwyty reklamowe (niektóre z powodzeniem 
stosowane i dzisiaj) -  od pochlebstw po autorytety moralne. Dobrze znane jest już dzisiaj 
słynne ogłoszenie z „Gazety Warszawskiej” zamieszczone 1 1 1785 roku2:

Dnia onegdajszego wściekły pies w tutejszym mieście na trzydzieści osób pokąsał, zaczym przypo
mina się, iż sposób w tym przypadku leczenia od JMci Pana doktora Monety do druku podany znajduje 
się w księgami Pozerowskiej i kosztuje grosz srebrny jeden.

Reklama musi być skuteczna, stąd bardzo liczne przykłady wielostronnych działań wy
dawców chcących sprzedać swoje książki. Subskrypcja dawała dodatkowe argumenty re
klamowe -  obniżoną cenę, gratisy w postaci dodatkowego egzemplarza przy zakupie więk
szej ilości, a także rodzaj nobilitacji poprzez wydrukowanie listy subskrybentów. Dawała 
także korzyści drukarzowi -  przede wszystkim pewność, że nakład się rozejdzie, a przy 
okazji zwrócą się pieniądze wyłożone na realizację przedsięwzięcia.

Na przykładzie książek rozprowadzanych drogą prenumeraty, w których dodatkowo 
zachowały się listy subskrybentów, można prześledzić sposoby reklamy i dystrybucji sto
sowane w XVIII wieku. Większość z nich, zwłaszcza tych wydanych w Warszawie, była 
reklamowana w warszawskiej prasie, dzięki temu zachowały się ślady ich procesu wydaw
niczego. Inne reklamowano w prasie pomorskiej. O niektórych zaś nie ma żadnych wzmia
nek, co może oznaczać, że ogłoszenia czy inne dowody promocji się nie zachowały. Trudno 
stwierdzić, że o książce dostępnej przez subskrypcję nie było w ogóle informacji -  wszak 
jakoś musiała dotrzeć do czytelników wiadomość o rozpisaniu subskrypcji.

W poniższych rozważaniach wykorzystano głównie informacje zachowane w ogłosze
niach prasowych zawartych na łamach „Gazety Warszawskiej” we wszystkich jej modyfi
kacjach (od „Nowin Polskich” po „Gazetę Warszawską”) oraz umieszczanych w „Gazecie 
Narodowej i Obcej” i „Korespondencie Warszawskim”. Niekiedy dodatkowe światło na 
proces wydawniczy rzucały prospekty reklamowe lub korespondencja.

Pierwszym z dzieł rozprowadzanych przez subskrypcję o zachowanym spisie prenu
meratorów, reklamowanym w „Kurierze Polskim”, były Volumina legum. Ten monumen
talny zbiór praw, powstały z inspiracji Załuskiego, opracowany przez S. Konarskiego, pa
tronatem swym objęli wysocy urzędnicy państwowi: ks. Andrzej Załuski, biskup płocki, 
Józef Mniszech, marszałek wielki koronny, ks. Józef Załuski, referendarz koronny, Se
bastian Rybczyński, pisarz dekretowy koronny, i nieznany z imienia Cichocki, metrykant 
koronny. Nad wydaniem czuwał Konarski oraz prefekt drukami pijarskiej Bonawentura 
Raciborski.

Równocześnie ogłaszał Załuski subskrypcję na inwentarz Ładowskiego, mający do
pełnić Wolumina legum. Dla odbiorców szlacheckich forma inwentarza była dobrze znana 
-  właściwie przez całe poprzednie stulecie wychodziły drukiem tylko takie, najczęściej al
fabetyczne opracowania. Dlatego szczególnie ważna okazała się reklama subskrypcji rozpi
sanej na Wolumina. Pierwsze ogłoszenie o niej ukazało się w „Kurierze Polskim” z 2 1 1732

2 S. G rz e s z c z u k ,  D. Hombek ,  Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII w. Źródła, pod. red. 
Z. Go l i ń s k i  ego, t. 1, cz. 1-2: „ Gazeta Warszawska" 1774-1785, Wrocław 1992 (dalej odpowiednio: GH 1/1 
lub GH 1/2), s. 179, poz. 2294.
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roku3, razem z ogłoszeniem o inwentarzu Ładowskiego, mającym wyjść spod prasy dru
karskiej w Lipsku, w oficynie Maurycego Jerzego Weidmanna. Pomysł wydania na nowo 
zbioru praw -  nie przedrukowania go, ale przygotowania nowej, poprawionej edycji, był 
uzasadniony w tekście ogłoszenia:

Ponieważ całe Volumen legum tak się już rzadko znajduje, że się go i za kilkaset złotych ledwie 
można dokupić, i to in defectu wielu konstytucji, że tedy wszyscy sobie jednostajnie życzą przedruko
wania jego...

Prócz tego w tekście pojawiły się nazwiska gwarantujące nie tylko powodzenie dzieła, 
ale i wysoki poziom edycji. Obok tych informacji znajdowały się także pewne chwyty re
klamowe, odwołujące się np. do poczucia patriotyzmu czytelników (jest to „ultissimi operis 
każdemu ojczyzny synowi”). Rękojmią prawidłowego przygotowania dzieła był przywilej 
królewski, który posiadali pijarzy na przedruk konstytucji i praw.

W pierwszym ogłoszeniu podano także dokładne rozliczenie kosztów druku, aby udo
wodnić, że cena dzieła w subskrypcji jest umiarkowana i w pełni uzasadniona:

Cała księga będzie w sobie miała około 1 ISO arkuszy, biorąc ją  wszystkę jednakowym, wygodnym 
i pięknym drukiem, tym którego w tych kilku słowach następujących daje się specimen, i który się na
zywa antiąua tertia vetus et cursiva. Księgi zaś egzemplarzów, bić się będzie najmniej 1500. Co zaś do 
spezy na drukarnią wiedzieć należy: Naprzód, że od jednego arkusza tego specyfikowanego charakteru 
daje się zecerowi, który litery składa 4 zł. Presserowi, który wybija, od półtora tysiąca egzemplarzów 
jednego arkusza płaci się 6 zł. Drukarnia, która przewiduje charakter albo litery lane (które in cursu 
tanti operis przelewać się i odnawiać z wielkim kosztem muszą), korektorów i rewizorów 5, papier na 
korekty, farbę albo inkaust, prasy, posługaczów na swoim wikcie, świece, drwa, instrumenta różne i inne 
potrzeby, tudzież i na zarobek jakikolwiek, rachuje sobie na to wszystko, od półtora tysiąca egzempla
rzów jednego arkusza, złotych 10. Więc jednego arkusza egzemplarzów 1500 w drukami kosztować 
będą złotych 20, a po dwadzieścia złotych płacąc, w całej księdze 1150 arkuszy, wyniknie suma 23 000 
złotych. Na papier zaś takowego kosztu trzeba: na 1500 egzemplarzów po 1150 arkuszy, w jednym ra
chując arkuszów 1 725 000, to jest 345 belów po 5 tysięcy arkuszów w jednej beli rachując. Więc dobre
go, dyktownego i pięknego papieru wybierając, bela jedna na drugą płacić się będzie po tynfów 100, we 
Gdańsku, z przewozem na miejsce. Tedy na 345 belów wyniesie suma 43 700 zł. Złożywszy więc razem 
koszt na drukarnią 23 000 i na papier 43 700 zł, cała suma na całe Yolumen wynosi 66 700 zł. Resztę na 
unkoszty, bez których się nigdy nie obejdzie, dodawszy niech będzie wszystkiego 70 000 zł polskich, 
która to speza cała rzetelnie w każdym punkcie adfidelem informationem publici wywiedziona jest..

Rozliczenie było uczciwe i realne, jednak drukarnia nie uniknęła później bezpodstaw
nych zarzutów, że się na dziele wzbogaciła. Wydawca tłumaczył także, że potrzeba 1000 
subskrybentów wpłacających po 70 złotych polskich, aby inicjatywa była opłacalna. Rów
nocześnie podał miejsca przyjmowania subskrypcji: w Krakowie, w Poznaniu, we Lwowie, 
w Wilnie, w Grodnie, w Gdańsku, w Toruniu i w Elblągu. Mieszkańcy Warszawy zosta
wiać mieli swoje zgłoszenia u ks. Gozdzkiego, lokatora referendarza. W ogłoszeniu wy
rażano nadzieję, że o ile wszystko przebiegnie sprawnie, drukarnia będzie w stanie wydać 
całe dzieło w ciągu dwóch lat.

3 S. G rz e sz c z u k ,  D. H om bek,  Ksiątka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII w. Źródła, pod red. 
Z. Go l i ńs k i  ego,  t. 4: Od „Nowin Polskich" do „Wiadomości Warszawskich" 1729-1773, cz. 1: Od „No
win Polskich " do „ Kuriera Warszawskiego " 1729-1764, cz. 2: „ Wiadomości Warszawskie ” 1765-1773. Aneks 
1774-1795, Kraków 2000 (dalej odpowiednio: GH 4/1 lub GH 4/2), s. 29-31, poz. 6017.
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Ogłoszenie przyniosło nadspodziewane skutki: z całego kraju jęły napływać zgłoszenia 
prenumeratorów. Dla celów propagandowych drukowano je w kolejnych numerach „Kurie
ra” (9 1, 16 I, 23 I, 30 I, 6 II, 13 II, 2 0 II, 27 II, 5 III, 12 III, 19 III, 26 III, 2 IV, 10 IV, 16 IV, 
23 IV, 3 0 IV, 14 V, 25 VI, 2 VII, 1 X 1732 roku4).

Wśród prenumeratorów pojawiali się urzędnicy i duchowni, magnaci i szlachta, osoby 
prywatne i instytucje. Mimo tak licznego udziału całego społeczeństwa nie znalazło się 
w Rzeczypospolitej aż 1000 chętnych do prenumeraty dzieła. Co prawda, później okazało 
się, że nakład 1500 egzemplarzy ustalony na początku nie był wystarczający i trzeba było 
robić dodruki, jednak w tym pierwszym okresie zainteresowanie społeczne nie przekładało 
się na zamówienia. Kłopoty sprawiały również sprawy finansowe -  duża liczba prenumera
torów nie oznaczała dużych funduszy. Niektórzy przesyłali tylko swoje nazwiska, nie wpła
cając pieniędzy. Niekiedy poczta nie dostarczała na czas wysyłanych kwot. Wydawnictwo 
nieustannie borykało się z podobnymi problemami. W ogłoszeniu z 23 VII 1732 roku5 po
dano otrzymaną dotychczas kwotę. Wynosiła 2304 czerwone zł. Do założonego limitu bra
kowało 1696 czerwonych zł. Mimo to zdecydowano się na druk pierwszego tomu, planując 
wydać go przed najbliższym sejmem. W dniu 10 IX6 ponowiono informacje o inwentarzu 
Ładowskiego, skorygowanym przez Załuskiego. Poprawiony inwentarz był już w druku, 
a subskrypcja kosztowała 2 czerwone zł.

Pierwszy tom udało się Konarskiemu wydać na czas. Już 17 IX7 pojawiło się ogłosze
nie, że można odbierać zamówione egzemplarze bądź nieoprawne, bądź za dopłatą 1 talara 
w oprawie francuskiej. Ciągle jeszcze przyjmowana była prenumerata, a wydawcy z ufnoś
cią deklarowali punktualne oddawanie do druku tomów następnych.

Nad całością przedsięwzięcia czuwał Konarski, bowiem referendarz koronny zajęty był 
innymi sprawami państwowymi, jednak już przy druku drugiego tomu, co nastąpiło natych
miast po wydaniu pierwszego, okazało się, że pieniądze z przedpłat nadciągają zbyt wolno. 
Konarski zmuszony był prosić Załuskiego o pomoc finansową.

W kwietniu roku następnego w kolejnym ogłoszeniu redakcja oznajmiła, że można obej
rzeć początkowe 180 arkuszy tomu drugiego, ale odbierać ich nie pozwoliła, postanowio
no bowiem zwiększyć objętość poszczególnych woluminów, gdyż przy tak cienkich, jak 
pierwszy, całość zawierałaby się w dziesięciu tomach. Nadal zachęcano do prenumeraty, 
pozostawiając starą cenę.

Tymczasem pojawiły się problemy w Lipsku: Weidmann z powodu choroby korekto
ra oraz z przyczyn niejako politycznych -  śmierci króla i zapewne z tego wynikających 
dodatkowych, niezaplanowanych druków i uroczystości -  nie zdążył wydać inwentarza. 
Obiecywał prenumeratorom, że na pewno już w połowie sierpnia będzie można odebrać 
oprawione tomy w Warszawie. Sytuacja ta nie była odosobniona -  tego typu problemy 
przeżywały w wieku XVIII wszystkie drukarnie i ogłoszenia tej treści pojawiały się spora
dycznie w prasie. Nie wiadomo, czy Weidmann wywiązał się ze swej obietnicy. Dopiero 
w końcu roku 1733 ukazała się wzmianka o możliwości kupna inwentarza „w Marewilu

4 GH 4/1, 31-41 poz. 6018-6028, 6030-6031, 6034, 6036-6038; 43^44 poz. 6047-6049; 47 poz. 6058.
5 GH 4/1,44-45 poz. 6051.
4 GH 4/1,45 poz. 6053.
7 GH 4/1,45-46 poz. 6054.
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w bibliotece JMPana Weidmanna”. Być może prenumerujący mogli odebrać swoje egzem
plarze wcześniej.

Kontynuacja druku Volumina legum napotykała dalsze trudności. W roku 1735 Konar
ski z powodów politycznych, jako zwolennik Leszczyńskiego, musiał wyjechać do Paryża. 
W tym czasie druk poprowadził jego przeciwnik Walenty Kamieński. Z powodu braku 
pieniędzy nie można było wydać kolejnego tomu. Z korespondencji Załuskiego wynika, 
że ówczesny rektor warszawskiego domu pijarów Józef Jastrzębski żalił się w liście z 13 
I 1735 roku, iż przez te problemy finansowe nie można opłacić papieru i robotników. Pie
niądze obiecane przez Załuskiego jeszcze nie dotarły, a opinia publiczna potępiała surowo 
pijarów, którzy -  wedle powszechnego mniemania -  zawiedli zaufanie i sprzeniewierzyli 
powierzone im fundusze. Zniesiono nawet ich odwieczny przywilej na druk konstytucji8. 
Ksiądz referendarz, nie chcąc zostawić pijarów na pastwę losu i opinii publicznej, posta
rał się o przekazanie im pieniędzy -  150 szkutów -  które mieli odebrać od ks. Bellavity, 
teatyna. Okazało się jednak, że ksiądz nie może ich wypłacić. Cudem niemal uzyskali 
wydawcy 88 czerwonych zł, za które zakupili na Warmii nieco papieru i zaczęli drukować 
następny tom. Ukazał się on pod koniec obrad sejmowych w 1735 roku -  w listopadzie. 
Z kolejnego listu Jastrzębskiego (z 2 4 1 17369) wynika, że zakończenie prac było możliwe 
dzięki finansom (90 czerw, zł) pozyskanym od Załuskiego (poprzez Aleksandrę z Zału
skich Lanckorońską, kasztelanową gostyńską, która dała 50 i przez ks. Dromlera, ofia
rodawcę 40 czerw, zł) oraz wybłaganej pożyczce, której udzielił drukami ks. prowincjał 
pijarów. Dzięki tym 300 czerwonym zł, które później Załuski zwrócił w Rzymie prokura
torowi generalnemu, można było dokończyć druk tomu trzeciego i zacząć czwarty. Jakoż 
i realizacja tomu czwartego opierała się na pożyczonych pieniądzach -  Jastrzębski znalazł 
osobę, która chciała posłać 400 zł do Rzymu. Osobą tą -  jak wynika z listu Walentego 
Kamieńskiego (27 VI 173610) -  był ks. Kobielski, sufragan kujawski, który pozwolił pie
niądze te zużytkować na druk, a do Rzymu posłać rewers. Z listu tego wynikało także, że 
nie miał kto zapłacić tego długu, a sytuacja stawała się coraz trudniejsza i znów zawisła 
nad drukarnią groźba zatrzymania prac nad tomem czwartym. Wszystkie te problemy nie 
przeszkodziły jednak w wydaniu go w terminie (1737). Aby uniknąć tak dramatycznych 
przejść, pijarzy poprosili subskrybentów o dopłacenie 2 czerwonych zł. Prośba ta zaowo
cowała pismem pt. Respons na Relacją o kontynuacji Voluminis legum. Został on wy
czerpująco omówiony, a może nawet przedrukowany w .Kurierze Polskim” z 26 XI 1738 
roku". Autor tegoż pisemka zarzucał pijarom, że pod pozorem dobra publicznego wzboga
cili się tylko, najpierw żądając 4 czerwonych zł, a teraz zabierając jeszcze 2, bowiem koszt 
druku musiał być niższy:

Informuje ta Drukarnia Varsaviensis Scholarum Piarum w Relacji i Informacji swojej, że adperfi-
ciendum integrum opus wszystkich konstytucji potrzeba circiter 1500 arkuszy, więc iuxta taxam tejże
drukami in specimine characterum titulo tertia wydanym, arkusz taksowany jest po złotych polskich

8 Zob. K. K or o ta j owa, Przeobrażenia organizacyjne warszawskich zakładów drukarskich w okresie sta
ropolskim, „Roczniki Biblioteczne” XXIX, 1985, z. 1-2, s. 157.

9 Tamże, s. 158.
10 Tamże.
11 GH 4/1, 59-60 poz. 6103.
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12. Czyni tedy za 1500 arkuszy czerwonych złotych 1000, currenti moneta złotych 18 000. Papieru na 
jednę literę tysiąca egzemplarzów wyjdzie dwie ryzy alias tysiąc aikuszy, ryza płaci się, gdy razem 
belami kupuje się papier klijowy do druku, po taleru bitym. Więc na cały alfabet liter 24 do tysiąca 
pięćset arkuszy na egzemplarzów 1000, wyjdzie papieru ryz trzy tysiące, co ęfficit złot. 24 000 na pa
pier; złączywszy tedy druk z papierem facit suma złotych 42 000.

Tymczasem ilość pieniędzy odebranych od prenumeratorów była niewspółmiernie wy
soka:

Odebrała drukarnia a contribuentibus na tysiąc osób cztery tysiące czerwonych złotych, co uczyni 
currenti moneta 72 000; od tej sumy odtrąciwszy 42 000 tysiąca [!], remanet pro lucro tej drukami 
30 000. -  Notandum zaś venit, że ta Drukarnia Scholarum Piarum seorsive na profit swój wydrukowała 
półtora tysiąca egzemplarzów, które pro arbitrio suo przedawać będzie, jako się klaryguje w swojej 
Informacji wydrukowanej, po czerw. złot. 20, z wielkim nad zamiar awantażem swoim, albowiem ra
chując a tomis supemumerariis, 1500 egzemplarzy, wynosić będzie profit sumę 30 000 czerwonych 
złotych. Notandum 2do, że ta drukarnia nie chce wydawać sekstemów, tylko oprawne volumina, a od 
oprawy a guolibet yolumine po 7 tynfów bierze i na tym znaczny awantaż ma. Notandum 3tio, że na 
6 voluminów rozdzieliła hoc opus, a mogło się in tribus zmieścić, a to dla awantażu swego w introligo- 
waniu uczyniła. Notandum 4to, że gdy teraz rekwiruje ta drukarnia dwóch czerwonych złotych a mille 
personis contribuentibus, tedy by onej accresceret 2000 czerwonych złotych, czego praetenderes nie 
powinna, bo cumfideiussoribus albo gvarantibus tak comenerat i w prefacji ad lectorem primi tomi toż 
samo wydrukowała, że za 4 czerwone złote pro integro constitutionum opere ad annum 1726, inclusive 
contribuentibus wydawać miała. Teraz contra hanc datam eidem et sponsionem procedit i gwarantów 
huius sponsionis zawiodła.

Szczegółowe, pozornie logiczne rozliczenie nie miało pokrycia w praktyce, lecz na pew
no było krzywdzące, zwłaszcza w świetle źródeł ukazujących, jak wielkie trudy ponosiła 
drukarnia, by dokończyć dzieła.

Konarski po powrocie do kraju włączył się do pracy. Niestety, w czasie jego nieobecno
ści wkradły się do wydawnictwa błędy, których konsekwencje ciągnęły się latami. Jeszcze 
wiele lat później (w 1752) wpłacono 72 złote za wykup od introligatora pozostawionych 
100 egzemplarzy piątego tomu12. Dużo poważniejsza pomyłka zdarzyła się w tomie szóstym 
(wydany w grudniu 1739 roku13): włączono mianowicie do całości ustawy konfederacji ol- 
kienickiej niebędące pełnoprawnymi aktami. Konarski bardzo ubolewał nad tym błędem. 
Prędko wycofał wadliwe egzemplarze i wymieniał je na poprawne. Informacja o błędzie 
pojawiła się w „Kurierze” 21 IX 1740 roku14 wraz z prośbą:

A ponieważ nad pięćdziesiąt kilka tomów szóstych Voluminis legum do postrzeżenia tego błędu nie 
wyszło z drukami, zatem jako już dwadzieścia kilka z przerzeczonym błędem od niektórych IchMciów 
drukami oddane są, tak taż drukarnia wszystkich IchMciów uprasza, aby tomy szóste nie poprawione 
z tym błędem oddawać jej raczyli, a poprawione zaraz natychmiast wezmą.

Mimo starań nie uniknęli pijarzy krytyki. Niektórzy z przeciwników żądali nawet dro
biazgowych rozliczeń. Próżno Konarski prosił o ukazanie błędów rzeczowych, aby można 
było je sprostować. Krytyka był ślepa, niekonstruktywna.

12 K. K o r o t a j o w a, Przeobrażenia..., s. 159.
13 Zob. ogłoszenie z 23 XII (GH 4/2, 62 poz. 6112).
M GH 4/2, 63 poz. 6114.
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Trudno stwierdzić, że wydawnictwo cieszyło się wielką poczytnością. Prawdopodobnie 
wielu subskrybentów zamówiło dzieło tylko po to, żeby znaleźć się na liście prenumerato
rów. Świadczy o tym nie tylko fakt niewpłacania pieniędzy, ale i zaleganie nieodebranych 
egzemplarzy w magazynach drukami. Kilkakrotnie w latach 40. i 50. powtórzyły się apele 
o odbiór tomów piątego i szóstego, które zajmują miejsce i narażają drukarnię na koszty13. 
Szczególnie obawiano się wilgoci i „trefunkowego ognia”.

Do Volumina legum opracowano kilka inwentarzy. Pierwszym był wspomniany już 
inwentarz Ładowskiego, który jednak wkrótce przestał wystarczać. Dlatego w roku 1754 
opublikowano Inwentarz nowy, przygotowany być może na zlecenie samego Konarskiego 
przez pijara Amolfa Kazimierza Żeglickiego. Edycja ta nie pozostała bez śladu -  ogłoszono 
w prasie16, że można ją  nabyć u prefekta drukami pijarskiej.

W latach 80. pijarzy przystąpili do druku dwóch ostatnich tomów, które wyszły w wieku 
XVIII. Wydali w związku z tym druczek reklamujący wydawnictwo pt. Prospectus, albo 
doniesienie drukami warszawskiej Księży Pijarów roku I78P1, w którym wspomnieli
0 poprzednich inicjatywach Konarskiego i Dogiela18 i zapowiedzieli ich kontynuację. Po
trzebę nowego uzupełniającego wydania argumentowali wyczerpaniem nakładów edycji 
wcześniejszych, ich nieporęcznym formatem, nieczytelną czcionką, niedokładnym opraco
waniem edytorskim (np. w systemie odsyłaczy). Chcieli, aby dwa dodatkowe tomy zebrały 
akty prawne, których nie objęły woluminy Konarskiego, nawiązując równocześnie forma
tem i czcionką do wcześniejszej edycji pijarskiej. Koszt w przedpłacie wynosił 102 złote 
(za cztery tomy -  dwa zbiory praw i dwa inwentarze), natomiast w sprzedaży dzieło miało 
kosztować 114 zł. Termin prenumeraty upływał 1 I 1782 roku. Ogłoszenia o tym wydaniu 
Pojawiły się także w Suplemencie do „Gazety Warszawskiej” z 26 V 1781 roku19. Ponie
waż nakład inwentarza Żeglickiego uległ wyczerpaniu, w 1782 roku wydano nowy inwen
tarz przygotowany także przez pijara, Teodora Wagę, obejmujący sześć tomów Volumina 
legum, a wkrótce później inwentarz Teodora Ostrowskiego20, uwzględniający także dwa 
nowe tomy. Inwentarze te, jak już wspomniano, przewidziane były w rozliczeniu. W dniu 
14 IX 1782 roku21 ukazała się wiadomość, że prenumeratorzy mogą odbierać tom siódmy
1 ósmy za okazaniem rewersów.

Volumina legum było jedyną edycją na taką skalę czasów saskich. Z tego okresu zacho
wała się jeszcze jedna lista prenumeratorów -  z Annales Rudawskiego. Warto prześledzić 
kolejne ogłoszenia w prasie mówiące o procesie wydawania tej pozycji.

Pierwsza wzmianka o tym dziele Rudawskiego pojawiła się w „Kurierze Polskim” 
z 22 V 1754 roku22, przy okazji reklamy czasopism Mitzlera de Kolof. Wydawca rekla

15 GH 4/2, 66 poz. 6119; 6121; 94 poz. 6221; 131 poz. 6368; 138 poz. 6395; 140 poz. 6401.
16 GH 4/2, 130 poz. 6366-6367.
17 [Warszawa, drukarnia Pijarów, 1781], egz. BUW sygn. 5927 1. 9.
"Pijar Maciej Dogiel wydawał od 1755 roku Codac diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus LUuaniae in 

cfuo pacta foedera, tractatus pacis [...] stanowiący owoc jego dwunastoletniej pracy. Dzieło nie zostało zrealizowane 
w całości, mimo rozpisanej subskrypcji i częściowego finansowania przez samego autora.

19 GH 1/2, 20 poz. 1471.
20 GH 1/2, 20 poz. 1472-1473.
21 GH 1/2, 69 poz. 1728.
22 GH 4/1,127 poz. 6353.
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mował czasopismo uczone „Warschauer Bibliothek”, w którym miały zostać zamieszczo
ne rozmaite prace, w tym i „manuskrypt łaciński Historii polskiej od śmierci Władysła
wa IV w dziewiąciu księgach” WKs. Wawrzyńca Rudawskiego, kanonika warmińskiego 
i ołomunieckiego. Fragment ten opatrzony był komentarzem, iż ks. referendarz posłał ten 
rękopis do Lipska i niedługo wyjdzie gotowa książka. Mitzler bardzo dokładnie przygo
tował promocję dzieła -  wydał prospekt podający warunki subskrypcji, opisujący dokład
nie planowane dzieło i jego stronę typograficzną23. Wydawca zadbał też, aby informacja 
o dziele dostała się do prasy. I tak 18 IX 1754 roku w „Kurierze Polskim”24 ukazało się 
obszerne ogłoszenie omawiające planowane wydawnictwo. Dzieło miało być drukowane 
z manuskryptu pochodzącego z biblioteki Józefa Załuskiego, wydane przez Mitzlera z jego 
wyjaśnieniami -  „gdzie sądził być potrzebne” -  i przedmową. Nawiasem mówiąc, problem 
pojawił się właśnie przy tych wyjaśnieniach. W jednym z przypisów do Historii (s. 57) 
zdradził się bowiem ze swymi rusofilskimi skłonnościami, chwaląc cara Piotra I, stawiając 
Rosjan Polakom za wzór i tłumacząc, że Rudawski miał na myśli zgoła innych, dawnych 
Moskali, kiedy ich krytykował. Ogólnie komentarze Mitzlera były bardziej zdaniem publi
cysty niż historyka. Wydawca wiedział, że jego dalsza działalność w Polsce zależy od moż
nych protektorów, dlatego gdzieniegdzie łagodził w przypisach zbyt ostre sądy Rudawskie
go o magnaterii. Zostawiał jednakże inne, bardzo kontrowersyjne opinie dotyczące ustroju, 
wolnej elekcji, stanu wojska itp. Starał się również przedrukować tekst jak najwierniej, co 
świadczy także o wysokiej świadomości edytora naukowego. Usunął tylko jeden fragment, 
który miał jakoby źle wpływać na opinię innych narodów o Polakach. Generalnie jednak 
większość komentarza odbiegała wyraźnie od dzisiejszych norm23. Podobnie zaangażowane 
politycznie przypisy zdarzały się Mitzlerowi i w Collectio magna16.

Wracając jednak do ogłoszenia, książka miała wyjść in folio i być gotowa na przyszło
roczny jarmark lipski, odbywający się w Wielkanoc. Prenumerata na „dzieło tak potrzeb
ne i ciekawe [...] dla każdego uczonego Polaka, a zwłaszcza dla tych, którzy pragną mieć 
o Rzeczypospolitej i szlachetnych familiach pod ten czas kwitnących uwiadomienie” kosz
towała jeden czerwony złoty, z zastrzeżeniem, że później książka na pewno podrożeje. Do
datkowo Mitzler obiecywał podać do publicznej wiadomości nazwiska prenumeratorów:

Ponieważ wszystkich nadto imiona anticipative podług alfabetu trybem angielskim wydrukowane 
w książce będą, tym umysłem edytor postronne narody wyprowadził z opacznego mniemania, jakoby 
mało było w Polszczę osób, w księgach dobrych się kochających i one kupujących oraz, żeby potomne 
wieki widziały, którzy estymatorowie naszych czasów do wydrukowania tego autora się przyłożyły.

W ten sposób zgrabnie połączył pochlebstwo wobec prenumeratorów z zachętą, by stali 
się godni stanąć przed trybunałem innych narodów i sądem potomnych. Oprócz chwały

23 J.W. Ru d aw sk i ,  Historiarum Poloniae ab accessu Vladislai IV ad Pacem Olivensem usque libri IX 
seu annales[...], Varsaviae er Lipsiae 1755. Egz. z Książnicy Miejskiej w Toruniu, sygn. 4916 B. fol. 41, zob. 
I. I m a ń s k a. Subskrypcja i prenumerata w Toruniu w XVIII w., [w:] Studia o bibliotekach i zbiorach polskich, 
pod red. B. Ry s ze w sk i ego, t. 6, Toruń 1994, s. 62.

24 GH 4/1, 135-136 poz. 6384-6385.
25 Zob. J. K u rk ow sk i ,  Warszawskie czasopisma uczone doby Augusta III, Warszawa 1994, s. 211-217.
24 Zob. P. B u c h w a l d - P e l c o w a ,  Drukowi winniśmy oświecenie naszego wieku... Rola ksiątki w drodze 

ku Oświeceniu, Warszawa 2003, s. 134-135.
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znalezienia się na liście Mitzler obiecywał także wymierne korzyści: po pierwsze, jak już 
wspomniano, cena dzieła w subskrypcji była niższa, prócz tego przy zamówieniu dziesię
ciu egzemplarzy jedenasty dodawano gratis. Wbrew pozorom ta ostatnia promocja była 
wykorzystywana najczęściej -  przez księgarzy, którzy dzięki tej zachęcie chcieli zamawiać 
książkę, by sprzedać ją  np. na jarmarkach lub w innym mieście. Zresztą dla księgarzy or
ganizowano czasem wyprzedaże, podczas których mogli po znacznie zaniżonej cenie kupić 
książki w ilościach hurtowych. Akcja taka pozwalała drukarzom pozbyć się zalegających 
w magazynie książek. Czasem organizowano podobne promocje także po śmierci właści
ciela księgami lub drukami, o czym świadczą inseraty prasowe. W późniejszych czasach 
w większych ilościach kupował książki król (dla podległych sobie instytucji i szkół) oraz 
Komisja Edukacji Narodowej.

Subskrypcja na dzieło Rudawskiego trwała dłuższy czas. Mitzler ponowił ogłoszenie 
o przedpłatach 6 XI tego roku27, podając „do wiadomości wszystkim w scjencjach się ko
chającym”, że jeszcze można książkę zamówić, gdyż potem będzie za późno. Już w grudniu 
miał rozpocząć druk, aby zdążyć na „Ś. Jan przyszły in anno 1755”. Jeśli miał na myśli Jana 
Ewangelistę, to rzeczywiście zdążył, kolejna bowiem wzmianka tym razem donosząca, że 
książka się właśnie ukazała, pochodzi z 22 X 1755 roku28. Wydawca wzywał w niej prenu
meratorów, by odbierali zamówione egzemplarze. Dla tych, którzy nie uiścili przedpłaty, 
książka kosztowała czerwony złoty i 8 tynfów, a pięknie oprawna 2 czerwone zł. Dodatko
wo pojawił się w ogłoszeniu następujący fragment reklamujący wydawnictwo:

Ta książka godna tym większej uwagi przez to, że dotąd nie mieliśmy żadnej doskonałej historii 
o królu Kazimierzu, gdy to, co Kochowski pisze, nie ma zupełności swojej, ponieważ nie znajdował 
się w życiu naówczas, Rudawski zaś i żył tenczas, i był wszystkiego żywym świadkiem, przydawszy 
wszędzie publiczne dokumenta i zawarszy w swoją Historią więcej niżeli 68 listów oryginalnych, pi
sanych przez wielkich panów, senatorów i ministrów, prócz inszych ważnych i jawnych dowodów. Do 
tego JMćP. Dr Mitzler tę księgę pięknie drukowaną przez swoje korekcje, noty i przez swój przyłączo
ny dostateczny regestr tak zgodną uczynił, że jest nieochybnie potrzebna dla tych, co się w prawdziwej 
historii owych czasów uwiadomić pragną.

Zagraniczni recenzenci, wyrażający swoje zdanie na łamach czasopisma „Neue Zeitun- 
gen”29, docenili przede wszystkim fakt, że obok tekstu źródłowego znalazło się dopełnienie 
Pozwalające poznać także dalsze dzieje Polski, aż do abdykacji Jana Kazimierza.

Kilkakrotnie pojawiały się później w „Kurierze Polskim” ogłoszenia o książce Rudaw
skiego, zwłaszcza o odbieraniu zamówionych egzemplarzy przez prenumeratorów i moż
liwości zakupu dzieła w wolnej sprzedaży -  cena 22 tynfy (12 XI 175530, 21 VII 175631). 
Niekiedy do reklamy włączano wydarzenia bieżące, które sprawiały, że książka stawała się 
bardziej aktualna. Taką wymowę miał inserat z 191 1757 roku32:

27 „Kurier Polski” (GH 4/1, 139-140 poz. 6400).
a  „Kurier Polski” (GH 4/1, 147 poz. 6428).
29 Zob. J. J a rz ęc ka ,  Obraz życia umysłowego Rzeczypospolitej doby saskiej w świetle wybranych lipskich 

czasopism naukowych, Warszawa 1990, s. 138.
“  GH 4/1, 148 poz. 6429.
31 GH 4/1, 152 poz. 6447.
32 „Kurier Polski”, GH 4/1, 158-159 poz. 6473.
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Ta księga jest właśnie pod ten czas potrzebna i pożyteczna, także w niej pokój w Oliwie uczyniony, 
jako też pakta welawskie oraz i dokumenta, które do Elbląga i onegoż oddania, do starostwa drahim- 
skiego i onegoż oddania, i także do złączenia Polski z Prusami i onegoż potwierdzenia należą, od JMci 
pana Mitzlera przydane znajdują się.

W latach 60. dzieło ciągle było dostępne w sprzedaży, o czym świadczą ogłoszenia, np. 
z 2 VII 1763 roku33. Książka nieznacznie podrożała i kosztowała już 23 tynfów. W roku 
176534 cena jeszcze bardziej wzrosła -  do 30 tynfów. W latach 70. widać pozostały jesz
cze jakieś resztki w magazynach. Ogłoszenie z 23 1 1771 roku35 mówiło, że przez pół roku 
książka nie była dostępna dla kupujących z powodu braku kopersztychu i rejestru. Po dołą
czeniu tych elementów znów można było dostać ją  w księgami. Nie wiadomo, czy chodziło 
w tym przypadku o jakąś zdekompletowaną partię, która została uzupełniona poprzez do
drukowanie brakujących części. Później parokrotnie pojawiało się ogłoszenie o możliwości 
nabycia dzieła, cały czas w cenie 30 zł lub florenów (13 VIII, 30 VIII 1774, 25 X 177536). 
Ostatnia wzmianka o tej książce, tym razem bez podania ceny, znajduje się w ogłoszeniu 
w Suplemencie do „Gazety Warszawskiej” z 24 III 1781 roku37.

W ogłoszeniach prasowych można odnaleźć także proces wydawania dzieła P. Mac- 
ąuera pt. Dzieje Rzeczypospolitej Rzymskiej, od założenia Rzymu aż do cesarzów, krótko 
porządkiem lat opisane. Z francuskiego języka na polski przełożone przez ks. J. Alber- 
trandego, od którego przydane są obszerne przypiski, nie tylko sarnę historię, ale też 
geografią dawną Rzymian, obyczaje, rządy, obrządki, igrzyska, ofiary, urzędy etc. ob
jaśniające. Już w tytule wyjaśniono wnikliwie, o czym książka traktuje. Wydawca, Mi
chał Gróll, zadedykował ją  „Jaśnie Oświeconemu Książęciu Jegomości Ignacemu hra
bi Krasickiemu” i zadbał o informacje w gazetach. W dniu 22 X 1766 roku zamieścił 
w Suplemencie do „Wiadomości Warszawskich”38 obszerne ogłoszenie omawiające wa
runki subskrypcji, która była przyjmowana do Nowego Roku. Koszt obu tomów wynosił 
„9 złotych teraźniejszej monety”, termin wydania przypadał na św. Jana roku następnego. 
Cena książki w wolnej sprzedaży sięgała 13 zł. Prenumeratorzy wpłacający pieniądze 
u Grólla otrzymywali rewersy, z którymi mieli się zgłaszać po odbiór zamówionych eg
zemplarzy. W analogicznym ogłoszeniu z 25 X 1766 roku39 znalazła się jeszcze informa
cja: „Prenumeratorów przezwiska w pierwszym tomie wydrukowane będą”. Gróll spełnił 
tę obietnicę, dołączając do książki listę subskrybentów. Wszystkie informacje dotyczące 
treści dzieła, warunków prenumeraty i ceny powtórzył wydawca w inseracie z 3 X II1766 
roku40. Niestety, później pojawiły się nieoczekiwane problemy. W dniu 27 VI 176741 
Gróll donosił:

33 „Kurier Warszawski”, GH 4/1, 255-256 poz. 6908.
M „Wiadomości Warszawskie” Suplement z 11 XII 1765, GH 4/2, 23 poz. 7169.
35 „Wiadomości Warszawskie" Suplement, GH 4/2,174 poz. 7871.
M „Gazeta Warszawska” Suplement, GH 1/1, 51 poz. 161; 53 poz. 170; 101 poz. 406.
37 GH 1/2, 14 poz. 1437.
31 GH 4/2,40 poz. 7253.
39 „Wiadomości Warszawskie” Suplement, GH 4/2,41 poz. 7256.
*  „Wiadomości Warszawskie”, GH 4/2,44-45 poz. 7277.
91 „Wiadomości Warszawskie", GH 4/2, 54 poz. 7322.
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IchMć PP. Prenumeranci na księgę w dwóch tomikach pod tytułem: Dzieje Rzeczypospolitej Rzym
skiej, zechcą łaskawie darować uchybienie terminu na oddanie im onej wyznaczonego, zwłaszcza, że 
to sprawiły przyczyny, które przejrzane być nie mogły, a zatem z rzetelnością żadnego związku nie 
mają. Przypadkowe zagubienie części jednego manuskryptu, opóźnione przystawienie nowego na to 
sprowadzonego druku, przeszkodą do uiszczenia się dotąd były. Wszakże co w opóźnieniu wydania tej 
księgi przykrego być może, nadgrodzi się sowicie druku kształtnością...

Wydawca obiecywał też, że postara się o jak najszybsze wydanie książki i że zawiadomi 
czytelników, gdy tylko wyjdzie ona spod prasy. Nie nastąpiło to prędko -  prawie rok póź
niej, 30 III 1768 roku42 pojawiło się w prasie lapidarne stwierdzenie:

Także się też podaje do wiadomości IchMciom Prenumerantom, jak też inszym, że już Dzieje 
rzymskie pod presamią są.

Kiedy dzieło nareszcie ujrzało światło dzienne43, okazało się, że obie części składały się 
z większej ilości arkuszy, niż było w kalkulacji. Adnotacje tłumacza dotyczące objaśnień 
rzeczowych zajęły więcej miejsca, niż się spodziewano. Gróll nie zażądał jednak od pre
numeratorów podwyższonej opłaty, choć podniósł cenę książki na 3 i 54 zł. Koszt wzrastał 
jeszcze z powodu użycia klejowego papieru. Przy odbiorze części pierwszej subskrybenci 
otrzymywali rewers na część drugą, mającą się ukazać po Wielkanocy 1769 roku. Cena 
książki w księgami zależała również od oprawy: in crudo kosztowała 9 zł, zaś a la rustica 
9 !4. Wydawca zastosował też rodzaj promocji: jeśli ktoś nabył część pierwszą do końca 
grudnia, płacił tylko 10 3/2 zł, a poza tym imię nabywcy miano dołączyć do listy innych 
subskrybentów. Później książka miała kosztować in crudo 14 zł, a la rustica 15.

Ostatecznie udało się Grollowi dotrzymać terminu. Druga część ukazała się koło Wielkiej 
Nocy, jak świadczy kolejne ogłoszenie44, w którym wydawca zachęcał do odbioru książki. 
Obydwa tomy w oprawie francuskiej kosztowały wówczas w sprzedaży 20 zł, natomiast 
»w papier haftowane” 15 zł. Na końcu tego inseratu zamieszczono króciutką recenzję:

Książka ta przez wiele annotacji tłumacza, a osobliwie przez obszerniejszy regestr stała się poży
teczniejszą i do używania zdatniejszą, niżeli sam oryginał.

Kolejne dzieło, wydawane poprzez subskrypcję, przy którym zachował się spis prenu
meratorów, to Erotyki Kniaźnina. W Suplemencie do „Gazety Warszawskiej” pojawiły się 
tylko dwa krótkie ogłoszenia (21 i 24 IV 177945) wspominające, że dzieło wyszło spod 
prasy w Drukami Nadwornej i jest w sprzedaży. Dwa tomy wydrukowane na papierze ho
lenderskim, oprawione a la rustica, kosztowały 10 zł, zaś wydrukowane na klejowym pa
pierze 9 zł. W przebadanych ogłoszeniach nie ma natomiast żadnej wzmianki o ogłoszeniu 
i warunkach subskrypcji.

Rok później ukazało się w Suplemencie do „Gazety Warszawskiej”46 ogłoszenie zapo
wiadające wydanie tłumaczenia na język niemiecki Zbioru praw sądowych na nowej kon

42 „Wiadomości Warszawskie” Suplement, GH 4/2, 71 poz. 7403.
43 „Wiadomości Warszawskie”, GH 4/2, 83-84 poz. 7458.
44 „Wiadomości Warszawskie”, GH 4/2,98 poz. 7535.
41 GH 1/1, 229 poz. 1038-1039.
46 Z 1 1 1780 roku, GH 1/1, 256 poz. 1179-1180.
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stytucji roku 1776 ułożonego Andrzeja Zamojskiego, dawnego kanclerza koronnego. Dzieło 
nosiło tytuł Sammlung Gerichlicher Gesetze Jur das Kónigreich Polen [...] i było dedyko
wane królowi. Gróll, który był wydawcą tej pracy, wydrukował prospekt w języku niemie
ckim, zapowiadający ukazanie się zbioru. Zaplanowano trzy tomy, z tym że na pierwszy 
i drugi prenumerata była stała -  18 zł, natomiast przy trzecim subskrybenci „dopłacą jeszcze 
cokolwiek, według sprawiedliwości”. Pierwsza część, jak doniosła „Gazeta Warszawska”47, 
ukazała się w maju, wówczas też wydawca zdecydował się na przedłużenie prenumeraty do 
końca miesiąca. W tej gazecie nie ukazało się więcej informacji o tym wydawnictwie.

Na początku lat 80. zaczęto wydawać pierwsze dzieło encyklopedyczne rozpowszech
niane poprzez subskrypcję, czyli dwutomowy Zbiór potrzebniejszych wiadomości I. Kra
sickiego, wydany przez Michała Grólla. Ogłoszenie o prenumeracie48 pojawiło się rów
nocześnie z prospektem, dokładanym do „Gazety Warszawskiej”. W ogłoszeniu podano 
tylko, że niedługo rozpocznie się druk książki „autora Podstolego” in ąuarto maiori i że 
wydawnictwo będzie rozprowadzane poprzez prenumeratę. Miejsca przyjmowania przed
płat, jak wynikało z kolejnego ogłoszenia (20 V 178049), podano w Prospekcie, czyli Do
niesieniu. Dołączono do nich później jeszcze trzy i odtąd można było wpłacać pienią
dze także „w Węgrowie u JMci Pana Wertelewskiego, pocztmajstra JKMci, w Zamościu 
u JMci Pana Oglivie, pocztmajstra JKMci, w Krakowie u Jmci Pana Togarskiego, pisarza 
ceł Rzeplitej”. Wkrótce potem (9 VIII 1780) czytelnicy „Gazety Warszawskiej”50 mogli 
poznać dalsze szczegóły dotyczące edycji, zawarte w rozdawanym nowym prospekcie 
i w ogłoszeniu:

W pierwszym Prospekcie [...] nie można jeszcze było determinować, jak wiele się na prenumeracją 
płacić miało, co większą część kochających się w czytaniu od prenumerowania na to dzieło zatrzyma
ło, przez co się też i rozpoczęcie druku jego spóźniło, lecz po uczynionym pomiarkowaniu, widziemy 
się w stanie, że możemy teraz upewnić amatorów tego dzieła, którego autor wszelkie przewyższa po
chwały, iż nie więcej jak 2 czerwone złote na nie płacić się będzie. Z przytoczonych więc przyczyn 
przedłużony jest termin, w którym prenumerować można, od daty niniejszej aż do końca września roku 
teraz bieżącego.

Bardzo dyskretnie zastosowano reklamę, nawiązując tylko do znanych powszechnie 
zasług Krasickiego na polu literatury. W dniu 4 XI 1780 roku51 zamieszczono informa
cję o przedłużeniu terminu prenumeraty do końca listopada. Wydawca wyraził nadzieję, że 
zgłosi się jeszcze więcej chętnych, tak by liczba zamówionych egzemplarzy doszła do 300. 
Być może dopiero od tej granicy zaczynał się zysk Grólla. Okazało się jednak -  jak można 
przeczytać w kolejnym inseracie z 20 X 1781 roku52 -  że nie zgłosiła się oczekiwana liczba 
osób. Zainteresowanych publikacją było tylko 192. Kalkulacja obliczona na 300 egzempla
rzy okazała się zaniżona:

47 Suplement z  20 V 1780 roku, GH 1/1,265 poz. 1225.
41W Suplemencie do „Gazety Warszawskiej” z 3 V 1780 roku, GH 1/1,264 poz. 1222.
49 W Suplemencie do „Gazety Warszawskiej”, GH 1/1,265 poz. 1226.
50 Suplement, GH 1/1, 275 poz. 1278.
31 W Suplemencie do „Gazety Warszawskiej”, GH 1/1, 287 poz. 1347.
32 W Suplemencie do „Gazety Warszawskiej”, GH 1/2, 38-39 poz. 1573.
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Stąd pokazuje się, iż późne wydanie tego dzieła entreprenerowi z niemałą ciężkością przyszło, gdy 
mu na podjętą pracę z zaliczonych pieniędzy ledwie trzecia część dostała się, przez co przymuszonym 
został to wszystko sam zastąpić i założyć, co pomiędzy 100 osób łatwo podzielone być miało. Przy tym 
i to się jeszcze zdarzyło, że pierwsza część nad ułożony zamiar więcej 17 arkuszy jest grubsza, dlatego 
też onejże drukowanie do kilku tygodni przeciągnęło się, co powinno być dostateczną dla wspomnio- 
nego entreprenera ekskuzą, w okoliczności pierwszej części późnego wydania.

Wydawca oznajmiał także, że prenumeratorzy mogą odbierać tom pierwszy, natomiast 
tom drugi ukaże się w czerwcu roku następnego. Kupować można było książkę tylko w ca
łości, ażeby nie zostały później w magazynie „defektowe egzemplarze”. Z powodów wy
szczególnionych powyżej koszt dzieła miał być większy -  w tym momencie cena obydwu 
części in crudo wynosiła 54 zł, co mogło jeszcze ulec zmianie. Ewentualne dodatkowe 
podniesienie ceny nie dotyczyło prenumeratorów oraz klientów, którzy dokonali zakupu do 
końca stycznia 1782. Tom drugi nie ukazał się w zapowiedzianym terminie, wyszedł dopie
ro w grudniu 1782 lub w styczniu 1783, bowiem informacja o tym fakcie pojawiła się 4 153. 
Gróll, wzywając prenumeratorów do odbierania dzieła, usprawiedliwiał się równocześnie:

Wiele nieprzewidzianych przeszkód było przyczyną, że w czasie wyznaczonym nie mogło być 
dokończone, a najbardziej wstrzymało wydanie drugiego tomu, iż 40, a całe dzieło 59 arkuszami nad 
spodziewanie i przyrzeczenie powiększone zostało. Tak zyskowna dla IchMć Panów Prenumerantów 
przyczyna niesie za sobą wymówkę drukami GrOllowskiej, która przyrzeka, iż w przyszłości terminu 
innym dziełom w prenumeracji wyznaczonego zapewne nie uchybi.

Dwa ostatnie ogłoszenia (z 291 i z 19II 178354) mówiły już tylko o tym, że można kupić 
oba tomy za 54 złote.

Wydanie Zbioru potrzebniejszych wiadomości było poprzedzone promocją, później czy
telnicy byli informowani na bieżąco o postępach prac. Dużo skromniej reklamowano w prasie 
edycję dzieła L.A. Crillona O człowieku moralnym, w tłumaczeniu Izydora Szembeka, wyda
ne nakładem tłumacza, który zadedykował swoje dzieło królowi. O warunkach prenumeraty 
zawiadamiał czytelników prospekt”  wydrukowany w roku 1782 u Dufoura. Druk ten stano
wił typowy przykład ulotki reklamowej, zawierającej podstawowe informacje o subskrypcji 
1 zachęcającej do kupna. Odwoływał się np. do wyższych uczuć czytelników:

Między wiadomościami, które do życia i szczęścia ludzkiego zmierzać zwykły, nie masz podob
no doskonalszej jako poznanie siebie samego, a raczej własnych namiętności, cnót, przywar i źrzódła 
onych. Im są dokładniej wyrażone takie opisy, a im bliżej sposobem przyrodzonym wpadają w oko 
człowieka, to jest pokazując go takim, jakim jest w istocie i jakim z doświadczenia być się uznaje, 
tym większy wypływa pożytek doświadczenia dla towarzystwa ludzkiego. Nie każdy ma jednakowe 
namiętności, ale prawie każdy ma jednę lub kilka górujących, dlatego rzadko jest taki, kto by wszystkie 
w sobie samym chciał widzieć okiem bezstronnym56.

Dalej omawiano dokładnie treść dzieła i podawano warunki prenumeraty, trwającej od 
10 I do końca marca 1782 roku. Dzieło miało kosztować w przedpłacie 4 złote, do czego

53 W Suplemencie do „Gazety Warszawskiej”, GH 1/2, 87 poz. 1816.
M W Suplemencie do „Gazety Warszawskiej”, GH 1/2, 89 poz. 1825; 93 poz. 1844.
53 Prospectus ksiątkipodtytułem: O człowieku moralnym, Warszawa 1782 (egz. Warszawa BN Mf 18562).
36 Tamże, s. A.
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doliczano również koszty przesyłki. Przy zakupie 12 egzemplarzy otrzymywało się jeden 
gratis. Wydawca obiecywał również dołączyć do wydania ,jako się w Anglii i we Francji 
czynić zwykło” listę subskrybentów. Prenumerować można było w Warszawie (u Dufoura, 
Grólla, Posera), w Krakowie (u Grebla), w Lublinie (u Baranowskiego), w Kaliszu (w dru
kami JKMci), w Poznaniu (u Krzysztofowicza), w Wilnie (u pijarów, w drukami akademic
kiej i u Buszkiewicza) oraz w Grodnie (u Fechnera). Informacje w prasie ograniczyły się 
do notek mówiących o ukazaniu się dzieła. W dniu 11 V 1782 roku drukarz Piotr Dufour 
zwracał się w ogłoszeniu (■Suplement do „Gazety Warszawskiej”57) do prenumeratorów i in
nych zainteresowanych osób:

Piotr Dufour, drukarz JKMci oznajmuje, że u niego teraz gotowa wydaje się książka pod tytułem: 
Człowiek moralny, drukowana kosztem i na rachunek tłumacza. Uprasza się IchMość Panów Prenu
meratorów, aby chcieli egzemplarze in folio  odebrać, odsyłając kwity, bez których egzemplarza nie 
można będzie odebrać.

W kolejnym majowym inseracie58 podano informacje o miejscach, w których można 
było nabyć to dwutomowe dzieło. Kosztowało 4 zł (a więc nieprawdę mówił prospekt, za
powiadając, że podrożeje) i można je było kupić w drukarniach Dufoura, Grólla i pijarskiej 
oraz „w składzie księgami Poserowskiej w pałacu Prymasowskim i w Bramie Nowomiej- 
skiej u Macieja Szczepańskiego”. Po kilku latach, w roku 1786 (20 V i 4 XI59) pojawiły się 
jeszcze w prasie dwie wzmianki o tej edycji. Obie zawierały katalog książek, które można 
dostać w księgami Szczepańskiego.

Kolejne pozycje należą do książek naukowych. Najczęściej promocja takich wydawnictw 
nie była łatwa. Należało przekonać społeczeństwo, że nie tylko szkoła ma uczyć, ale każdy 
powinien chcieć sam pogłębiać swoją wiedzę, do czego niezbędne są odpowiednie książki.

Dykcjonarzyk geograficzny, czyli opisanie królestw, prowincyj, miast [...] L. Echarda 
wydany został przez Piotra Dufoura. Podobnie jak w przypadku innych dzieł wydawca roz
dawał darmowy prospekt60, reklamujący tę edycję. Estreicher podaje, że Dufour bardzo pro
fesjonalnie podszedł do tego wydania. Miał -  według przedmowy -  rozesłać po kraju 3000 
prospektów, aby zebrać informacje dotyczące geografii Polski61. W tymże Doniesieniu Du
four bronił się przed zarzutami nadmiernego zysku, a może tylko je uprzedzał:

Przedsięwziąłem więc wydać trzy tomy, które dziś wychodzą spod prasy, m o im  k o s z t e m  
w ł a s n y m  wydrukowane, znacznych potrzebowały wydatków. Jednakże do wydania ich bardziej mi 
było powodem gorliwość i wdzięczność dla oświeconego Narodu, niżeli podła chęć zysku, która bywa 
powszechnie pobudką ludzi w znakomitych przedsięwzięciach. Cena pomiema ustanowiona dla Pre
numeratorów jest najpewniejszym dowodem bezzyskowności mojej. Ta baczność z mojej strony jest 
tylko słabym hołdem mojej wdzięczności dla Króla dobroczynnego, obrońcy nauk i kunsztów, który

17 GH 1/2, 59 poz. 1678.
91 W Suplemencie do „Gazety Warszawskiej” z 22 V 1782 roku, GH 1/2, 60 poz. 1682.
99 W Suplemencie do „Gazety Warszawskiej”, zob. S. G rz e sz c z u k ,  D. Hombek ,  Książka polska 

w ogłoszeniach prasowych XVIII w. Źródła, pod. red. Z. Go l i ńs k i  ego, t. 2: „Gazeta Warszawska” 1786- 
-1792, Kraków 1995 (dalej jako GH 2), s. 38 poz. 2613; 70 poz. 2770.

60 W Suplemencie do „Gazety Warszawskiej”, GH 1/2, 57-58 poz. 1673-1674.
61 Doniesienie drukarza. Mające być położone na czele pierwszego tomu zaraz po tytule, [w:] L. Echard ,  

Dykcjonarzyk geograficzny, t. 1, Warszawa 1782, s. [7],
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raczył pozwolić dzieło to wydać zaszczycone swoim imieniem i dla prześwietnej Komisji Edukacji 
Narodowej, która raczyła prenumerować na pewną liczbę egzemplarzów, jako też i Korpus Królewski 
Kadetów i znaczna liczba znakomitych osób z Korony i W. Ks. Lit62.

Planowano wydać dwa tomy, później się okazało, że dla pomieszczenia wszystkich in
formacji potrzebne były trzy. W ogłoszeniu z 4 V 1782 roku63 podano dokładny opis wy
dawnictwa. Dzieło w tłumaczeniu „JKsiędza *** Scholarum Piarum Rektora” (Franciszka 
Siarczyńskiego) miało zawrzeć w sobie zgodnie z tytułem:

Opisanie państw, królestw, prowincji, miast, patriarchatów, biskupstw, księstw, hrabstw, mar- 
grabstw, miast wolnych cesarskich i anseatyckich, portów, fortec, cytadel i innych miejsc znacznych 
czterech części świata, w którym wyTaża się i opisuje tychże miejsc własność, wielkość, ludzkość, han
del, bogactwa etc., w jakiej części świata, królestwie i powiecie się znajdują, [nad] jaką rzeką, odnogą 
morską, morzem, górą etc. leżą. Czy i które jest miasto stołeczne, anseatyczne etc. Ma li parlament, 
arcybiskupstwo, biskupstwo, fortecę, gród, akademią etc., do którego państwa należy, jeśli jest miejsce 
sławne jaką potyczką, traktatem, zborem lub innym znakomitym przypadkiem, z wyrażeniem właś
ciwej epoki, których ludzi wielkich urodzeniem lub jakim wynalazkiem jest pamiętne, jeżeli ma jaką 
ciekawą osobliwość, jaka jest odległość od miast głównych, długość i szerokość geograficzna, handel, 
płody ziemne, obyczaje, religia, rządy etc., a jeżeli się mówi o kraju niedawno odkrytym, wyraża się 
przez kogo i kiedy jest odkryty.

W tym samym tekście znalazły się warunki prenumeraty. Można było wpłacić w trzech 
terminach: albo na dwa tomy in crudo na wodnym papierze, z góry 12 zł, albo najpierw 9 zł, 
3 przy odebraniu pierwszego tomu dopłacić 3 zł bądź też uiścić pełną kwotę 15 zł po uka
zaniu się pierwszego tomu. Jak widać, cena książki wzrastała z czasem. Po wydrukowaniu 
drugiego tomu całość kosztować miała zł 18. Termin prenumeraty upływał 1 VII (później 
każdy zamawiający musiał płacić 15 zł). Do prospektu dołączono też kilka kart wydrukowa
nych na lepszym papierze. Jeśli ktoś z prenumeratorów życzył sobie otrzymać Dykcjonarz na 
takim właśnie papierze, musiał zapłacić zł 18. Egzemplarze te w księgami miały kosztować 
in crudo 24 zł. Ten sam tekst powtórzono jeszcze w prasie 11 V tego roku64. Kolejna wia
domość o losach tego wydawnictwa pojawiła się w Suplemencie do „Gazety Warszawskiej” 
11 VI 1783 roku65. Dufour informował, że wydrukowano już tom drugi, a niedługo ukaże się 
i tom trzeci. Zachęcał też do odbierania swoich egzemplarzy i do prenumeraty, która miała 
trwać do chwili wyjścia z drukami tomu trzeciego. Do tego czasu książkę można było otrzy
mać za 18 zł. Prenumeratorom, którzy chcieliby swoje egzemplarze oprawić, za 15 groszy 
proponowana była oprawa d la rustica. Tom trzeci, według doniesień prasowych66, miał się 
ukazać 6 XI. Być może tak się stało, bo 26 XI67 pojawiło się ogłoszenie, że

w drukami Dufourowskiej wyszedł Dykcjonarz geograficzny. Dzieło to zawiera się w 3 tomach in 8vo 
mai., znacznie nad oryginał jest powiększone, zwłaszcza co się tycze Polski, z przydatkiem wokabula- 
rza łacińsko-polskiego dla zrozumienia nazwisk łacińskich.

62 Tamże s. [5].
63 W Suplemencie do „Gazety Warszawskiej”, GH 1/2, 58-59 poz. 1675.
44 W Suplemencie do „Gazety Warszawskiej”, GH 1/2, 59 poz. 1679.
“ GH 1/2, 104 poz. 1901.
“  Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 29 X 1783 roku, GH 1/2, 122 poz. 1984.
61 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 1/2, 125 poz. 1996.
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W obydwu ogłoszeniach podawano cenę wydawnictwa w księgami. Kosztowało 24 zł 
na ordynaryjnym, wodnym papierze, a 36 na lepszym. Pozostałe notki reklamowe6'  wspo
minały tylko, że wśród wielu książek, które można nabyć u Dufoura, znajduje się także ten 
dykcjonarz.

Informacje o Dykcjonarzyku geograficznym pojawiły się także w „Annonces et Avis Di- 
vers” z 178269 oraz w „Pamiętniku Politycznym i Historycznym” z lipca 1783 roku. Tam
tejsze Doniesienie'’0 mówiło o planowanym dykcjonarzu geograficznym Polski i zachęcało 
czytelników do przysyłania informacji o regionach, w których mieszkają. Prócz tego wy
dawca zamieszczał reklamy o tym wydawnictwie także w drukach donoszących o innych 
dziełach wychodzących w jego drukami71.

W podobny sposób Ignacy Grebel reklamował Dykcjonarz służący do poznania historii 
naturalnej C.A. Montlinota, także dedykowany królowi. Najpierw pojawiło się ogłoszenie 
w Suplemencie do „Gazety Warszawskiej” (29 VI 178272), że można zaprenumerować to 
dwutomowe wydawnictwo również w Warszawie. Dokładniejsze informacje zawarte były 
w prospekcie. Zainteresowani mogli go obejrzeć w drukarniach warszawskich: pijarskiej, 
Grólla i Dufoura. Prawdopodobnie dzieło w prenumeracie kosztowało 24 zł, jak wynika 
z następnego inseratu (11 VI 178373), w którym doniesiono, że ukazał się już tom pierwszy 
(do odbioru u Dufoura), ale ciągle można wpłacać prenumeratę na całość -  wnosząc 24 zł 
przy odbiorze części pierwszej, później drugą otrzyma się gratis. Książkę można było zdo
być poza tym w księgami Grólla7'1 i „w magazynie ksiąg p. Trattnera na Senatorskiej ulicy, 
w pałacu JejMci Pani Starościnej Olbromskiej”75.

Trzecim dykcjonarzem, który znalazł się w tym czasie w ogłoszeniach, był Nowy dyk
cjonarz historyczny L.M. Chaudona, wychodzący w latach 1783-1788. Ze względu na dużą 
objętość (8 tomów) wydawany był w częściach i stąd bardzo duża liczba ogłoszeń oznaj
miających ukazywanie się kolejnych fragmentów. Najwcześniejsza wzmianka pojawiła 
się w Suplemencie do „Gazety Warszawskiej” z 28 IX 1782 roku76. Poza tym rozdawa
ny był darmowy prospekt. W inseracie podano, że dzieło przełożył na język polski „JMć 
Pan Dzierżanowski”, tymczasem na stronie tytułowej dzieła figuruje Józef Ignacy Boelcke. 
Współczesnym badaczom nic nie wiadomo o roli, jaką Dzierżanowski mógł odegrać w tym 
tłumaczeniu. Wydawca -  Piotr Dufour -  podał również objętość dzieła (zaplanował siedem 
tomów) oraz warunki prenumeraty:

“  Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 7 II, 18 VIII 1784 roku, GH 1/2, 133 poz. 2034; 159 poz. 2180.
49 .^nnonces et Avis Divers” 1782 (20II), s. 3-A oraz 1782, nr 31 (2 III), s. 12-15.
70 „Pamiętnik Polityczny i Historyczny”, lipiec 1783 roku, s. 74-75.
71 Np. w Doniesieniu od miesiąca września 1775, b.m. i b.r.s. [3] (egz. BN XVIII. 1.3829) oraz w Doniesieniu 

od dnia 30 lipca 1784, [w:] Katalog ksiąg i komedyj znajdujących się u Piotra Dufour, konsyliarza nadwornego 
drukarza J.KMci i Rzeczypospolitej Dyrektora Drukami Korpusu Kadetów, Warszawa 1784, s. [3] (egz. BN 
XVIII. 1.4109).

n GH 1/2, 63 poz. 1698.
73 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 1/2, 104 poz. 1903.
74 Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 14 VI 1783 roku, 2 VI 1784 roku, GH 1/2, 105 poz. 1907; 151

poz. 2135.
75 Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 31 III 1784 roku, GH 1/2,139 poz. 2069.
76 GH 1/2, 70-71, poz. 1734-1735.
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Prenumerować jedynie można u wspomnionego Piotra Dufour, druk. JKMci w Warszawie w Sta
rym Mieście mieszkającego. Prenumerujący od pierwszego października aż do ostatniego grudnia 
r. 1782 zapłacą zł 45. Prenumerujący od pierwszego stycznia r. 1783 aż do wyjścia pierwszego tomu 
z druku zapłacą zł 54. Czekający aż do wyjścia trzeciego tomu z druku zapłacą zł 65. Gdy tom trzeci 
wyjdzie, zapłacą zł 70. Po wyjściu czwartego tomu zł 75. Po wyjściu piątego tomu zł 80. A gdy już 
szósty tom wydrukowany będzie, zapłacą prenumerujący zł 90. Siódmy zaś darmo wydany będzie, a po 
wyjściu zupełnym całego dzieła spod prasy po 100 zł przedawany będzie. Chcący mieć to dzieło na 
lepszym papierze, zapłacą więcej nad opisaną cenę zł 18.

W Prospekcie podano także sposób ratalnej wpłaty pieniędzy za prenumeratę. W lipcu 
178377 drukarz zapewnił subskrybentów, że tom pierwszy na pewno wyjdzie drukiem 1 VIII. 
Prosił także o nadsyłanie informacji „o swoich antecesorach”, aby „kolekcja ile możności 
być mogła doskonała”. Przypominał, że jeszcze można wpłacić pieniądze na prenumeratę. 
W drugim tomie obiecał wydrukować listę subskrybentów.

Po wydaniu pierwszego tomu, o czym doniósł Suplement do „Gazety Warszawskiej” 
z 16 VIII 1783 roku78, Piotr Dufour „prezentował go Najjaśniejszemu Panu”. Wydawca 
zapowiedział, że dzieło będzie obszerniejsze niż oryginał, bowiem dopełnią je informacje 
wypisane „z manuskryptów rzadkich w gabinetach i bibliotekach znajdujących się”. Po
wtarzał również warunki subskrypcji. Następne ogłoszenia donoszą o pojawianiu się czę
ści kolejnych tomów: części pierwszej (29 X 178379) i drugiej drugiego tomu (trzeci tom 
pod prasą, 7 II 178480), części drugiej trzeciego tomu81 (18, 21 VIII 178482), części drugiej 
czwartego tomu (9 III i 4 V 178583), części drugiej piątego tomu (tom szósty w druku, 
8 X 178584), części pierwszej (18 II 178685) i drugiej szóstego tomu (7 VI 178686, tom 
szósty całość, tom siódmy pod prasą -  2 IX 178687), części drugiej tomu siódmego (5 V 
178788, całość -  2 VI 178789), części pierwszej tomu ósmego (29 IX 178790) oraz zapo
wiedź części drugiej tomu ósmego (7 V, 7 VI 178891). Prócz tego wydawca dodawał nowe 
szczegóły dotyczące oprawy (żeby otrzymać książkę w oprawie, należało dopłacić grosz 
srebrny), czy objętości (większa liczba tomów). Przypominał też kilkakrotnie o możli
wości subskrypcji, przesuwał terminy na prenumeratę w poszczególnych przedziałach

77 Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 12 VII 1783 roku, GH 1/2,107 poz. 1918.
78 GH 1/2, 113 poz. 1941.
79 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 1/2, 122 poz. 1983.
"  Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 1/2, 133 poz. 2033.
81 8 V 1784 roku jeszcze w druku: „druga część tomu trzeciego jest także w robocie”, Suplement do „Gazety 

Warszawskiej”, GH 1/2,145 poz. 2098.
82 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 1/2, 159 poz. 2178; 161 poz. 2188.
83 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 1/2, 185 poz. 2328; 194 poz. 2374.
84 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 1/2, 203 poz. 2425.
85 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 21-22 poz. 2530.
“  Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2,43 poz. 2631.
87 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 53 poz. 2677.
88 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 97 poz. 2902. Być może miała wyjść też informacja o części 

Pierwszej tego tomu, lecz wystąpił błąd redakcyjny, GH 2, 67 poz. 2751.
89 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 101 poz. 2929.
90 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 121 poz. 3028.
91 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2,169 poz. 3277; 175 poz. 3316.
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cenowych, aby „dać czasu osobom w prowincjach zostających nabycia onego”92 za niższą 
cenę. Po ukazaniu się trzeciego tomu ponowiono prośbę tłumacza o nadsyłanie „arty
kułów do przydawania” i obiecano listę prenumeratorów w tomie czwartym. Kilka razy 
Dufour zwracał się do subskrybentów, by odbierali zamówione egzemplarze. W ogłosze
niu o ukazaniu się tomu siódmego zamieścił wydawca informację o suplemencie, który 
miał być dodany bezpłatnie. Początkowo miał to być tom poświęcony sławnym Polakom, 
ale po śmierci tłumacza wydawca musiał zmienić plany i wydał przekład suplementu do 
francuskiego oryginału93. W ostatnim inseracie umieszczono cenę dzieła w wolnej sprze
daży -  120 zł (do końca grudnia w tej cenie komplet na klejowym papierze) oraz warunki 
odbioru -  niezbędny był podpis prenumeratora lub osoby, która miała zlecenie. Można 
też było zamienić egzemplarze na zwykłym papierze na egzemplarze na papierze klejo
wym za dopłatą 18 zł. Informacje o dziele pojawiały się także w drukach ulotnych wyda
wanych przez Dufoura w celach reklamowych, np. w Doniesieniu od miesiąca września 
1775 oraz w Doniesieniu od dnia 30 lipca 178494, gdzie opisano dokładnie wydawnictwo 
i podano warunki subskrypcji. Krótka wzmianka znalazła się również w „Annonces et 
Avis Divers” z 1782 roku95.

W przeciwieństwie do książek naukowych, skierowanych do wąskiej grupy czytelni
ków, dzieła o tematyce religijnej rzadko bywały rozprowadzane na drodze prenumeraty. 
Wyjątki stanowiły wydawnictwa specjalistyczne, np. traktujące o prawie kanonicznym, 
lub też edycje obszerne, często wielotomowe. Do takiej grupy zaliczyć można Kazania 
J.B. Massillona, wydane w latach 1785-1788 w Krakowie, w drukami I. Grebla. Spo
ra ilość inseratów prasowych reklamujących inne dzieła tego pisarza wskazuje na dużą 
popularność, jaką się cieszył w osiemnastowiecznej Polsce. Tłumaczenia dziesięciu to
mów kazań podjął się książę Janusz Jabłonowski, kanonik katedralny łucki i warszawski. 
W pierwszym ogłoszeniu w Suplemencie do „Gazety Warszawskiej” z 19 IV 1786 roku96 
podano właściwie tylko podstawowe dane (autora, tłumacza, liczbę tomów -  5; być może 
tyle ukazało się do tej pory lub też wydawca zaplanował właśnie taką ilość) oraz cenę 
-  25 zł. Nie dodano przy tym, czy jest to cena w prenumeracie, czy w wolnej sprzeda
ży. Nie ma też ani słowa o możliwości zaprenumerowania dzieła. Dopiero ogłoszenie 
z 27 IX97 mówi o prenumeracie, która jest „ciągle otwarta” (bo wyszły dopiero cztery 
tomy) i kosztuje 25 zł. Kolejne ogłoszenie ukazuje tylko możliwość nabycia tego dzieła 
w Warszawie u Grólla, który oferuje 4 tomy za 25 zł (30 XI 178698). Dopiero inseraty z 28 
IV i 5 V 1787 roku99, mówiące o dziełach, które opuściły drukarnię Grebla, pozwalają 
wywnioskować niektóre warunki prenumeraty:

92 GH 2, 21-22 poz. 2530.
93 Zob. Uwiadomienie, [w:] Nowy dykejonarz historyczny, t. 7, Warszawa 1787, s. A2.
94 Zob. przyp. 57.
95 „Annonces etAvis Divers” 1782 (20 II), s. 4.
96 GH 2, 32 poz. 2580.
97 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 54 poz. 2684.
91 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 57 poz. 2698.
99 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 93 poz. 2886; 98 poz. 2911.
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Massyliona tom 8, którego 2 tomy ostatnie wkrótce wyjdą, prenumerata ich skończy się na Ś. Jan 
i będą potem kosztować zł 36.

Kazanie Massyliona, tom VII i VIII, prenumerata ich skończy się po wyjściu 8 tomu, dzieło całe 
będzie w 10 tomach.

Druk zakończył się w marcu 1788 roku. W dniu 8 III100 pojawiło się ogłoszenie zwia
stujące ukazanie się dziesiątego tomu Kazań i osobnego tomu zawierającego kazania dla 
królów i panów nieobjętego subskrypcją oraz pojedynczego kazania na Popielec. Potwier
dzono też nową cenę zbioru -  36 zł.

W prenumeracie pojawiały się także dzieła wznawiane. Pierwsze wydanie Ustaw po
wszechnych dla dóbr moich rządców księżnej Jabłonowskiej miało miejsce w Siemiaty
czach w 1786 roku. Pod koniec tego roku Gróll wznowił tom pierwszy i ogłosił w prasie10', 
że będzie wydawał sukcesywnie kolejne tomy, bowiem dzieło może być pożyteczne dla 
społeczeństwa:

Lubo ta książka tylko dla używania prywatnego jest ułożona, wielce jednak jest pożyteczna dla 
wszystkich co do rozporządzenia gospodarskiego, zwłaszcza, że przyłączone są tabele ekonomiczne, 
porządnie do różnych części gospodarstwa i rachunków ułożone.

Podał także warunki subskrypcji na 8 tomików, które miały pojawiać się co tydzień. Całe 
wydawnictwo w prenumeracie kosztowało 1 czerwony zł. Obszerny opis dzieła i warunki 
zawarto w prospekcie rozdawanym w drukami zainteresowanym. Informacja o prenumera
cie została ponowiona 7 II 1787 roku102, po wydaniu tomu II. Nadal można było zgłaszać 
zamiar prenumeraty (szczegóły podano w prospekcie), także poprzez pocztę, co kosztowa
ło 24 lub 36 zł (w ogłoszeniach wystąpiły obie kwoty). Poza Warszawą czytelnicy mogli 
zamówić dzieło jeszcze w Poznaniu (u Krzysztofowicza), w Krakowie (u Grebla), w Lub
linie (u Galla), w Łucku (u Sedlaczka), w Grodnie (u Fechnera), w Mińsku i Nowogródku 
w składach Gróllowskich podczas kontraktów i we „wszystkich pocztamtach w Koronie 
1 W. Ks. Litewskim”. W końcu lutego103 wyszedł z drukami tom III. Gróll, zachęcając do 
dalszych zapisów na prenumeratę, obiecywał równocześnie, że w końcu marca ukażą się 
tomiki IV, V i VI, a w kwietniu i maju VII i VIII. I rzeczywiście, w ogłoszeniu z 4 IV104 
wydawca ogłosił, że tomy IV, V i VI są do odebrania, zaś dwa ostatnie tomy wyjdą w maju, 
Przed terminem. Ponieważ czas na prenumeratę się skończył, więc od tej chwili dzieło kosz
tuje już 24 zł. Tomy VII i VIII pojawiły się zapewne w końcu kwietnia, bowiem informacja 
o ich odbieraniu znalazła się w prasie 2 V105. Trudno powiedzieć, jaki nakład miało to dzie
ło- Prenumeratę podpisały 232 osoby. Nie wiadomo, ile egzemplarzy później sprzedano. 
Jeszcze w latach 1792-1793 Gróll ogłaszał w „Gazecie Narodowej i Obcej”106, „Korespon

100 Suplement do „Gazety Warszawskiej", GH 2,152 poz. 3190.
101 Suplement do „Gazety Warszawskiej" z 23 XII 1786 roku, GH 2, 81 poz. 2826-2827.
102 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 85 poz. 2845.
10:1 Suplement do „Gazety Warszawskiej" z 28 II 1787 roku, GH 2, 86 poz. 2853.
104 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 89 poz. 2866.
105 Suplement do „Gazety Warszawskiej” GH 2, 95 poz. 2896.
106 Suplement do „Gazety Narodowej i Obcej” z 24 III 1793 roku; zob. D. H o m b e k, Ksit&kapolska w ogło

szeniach prasowych XVIII w. Źródła, pod. red. Z. G o l i ń s k i e g o ,  t. 5: „Gazeta Narodowa i Obca" -  „Kore
spondent Warszawski" 1791-1800, Kraków 2005 (dalej: GH 5), s. 44, poz. 8569.
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dencie Krajowym i Zagranicznym”107 oraz w „Gazecie Warszawskiej”108, że wśród książek 
znajdujących się w jego księgami znajduje się także 8 tomów Ustaw Jabłonowskiej. Cena 
nie uległa zmianie.

Kolejne dzieło Historia naturalna, ekonomiczna, rolnicza, zawierająca w sobie materie
0 stworzeniu w ogólności, o człowieku, o czworonogich zwierzętach, po części domowych, 
po części oswojonych i dzikich, o ptastwie, o niektórych wodnoziemnych zwierzętach, o ry
bach, o owadach, o robactwie i kwiatach, o uprawie ziemi i różnych je j gatunkach, o sposo
bie orania, zasiewania i wykorzeniania szkodliwych ziół i roślin, o wielorakich skazach ro
ślin i środkach zapobieżenia onymże etc., etc. H. Sandera, J.C. Fabricia (t. 1-4, 1786-1787) 
zostało wydane przez Ignacego Grebla w Krakowie. Z niemieckiego przełożył je profesor 
Akademii Krakowskiej Jacek Idzi Przybylski. Pierwsza wzmianka w warszawskiej prasie109 
dotycząca tej edycji pojawiła się 27 IX 1786 roku. Podano tytuł, liczbę tomów -  2, miejsce
1 rok wydania, oprawę (a la rustica) i cenę, prawdopodobnie tych dwóch tomów -  12 zł. 
O prenumeracie wspomniano w innym ogłoszeniu z tego samego dnia110, ustalając jej koszt 
-  18 zł. Informację o subskrypcji przyniosło również ogłoszenie z 21 IV 1787 roku111, poda
jące, że właśnie wyszedł drukiem tom trzeci. Dalsze inseraty to krótkie wzmianki o Historii 
naturalnej w ogłoszeniach reklamujących książki Grebla112, zawierających katalogi księ
gami Piotra Dufoura113, Michała Grólla118 i Jana Ludwika Kocha115.

Również w Krakowie, w latach 1787-1788, wydano książkę Adele i Teodor, czyli listy 
o edukacji S.F. de Genlis -  ciekawe połączenie utworu literackiego i traktatu pedagogicz
nego. Nie było to ani pierwsze, ani jedyne wydanie dzieł tej pisarki w Polsce. Wiadomość 
o prenumeracie pojawiła się równocześnie w ogłoszeniu z 28 IV 1787 roku116 i w pro
spekcie, do którego odsyłano zainteresowanych. Według zawartych w inseracie informa
cji prenumerata na pięć tomów (ostatecznie dzieło zamknięto w trzech) kosztowała 18 zł. 
W dalszych ogłoszeniach Grebel informował o kolejnych tomach wychodzących drukiem: 
o tomie pierwszym -  1 VIII 1787117, o „wychodzącym spod prasy” tomie drugim -  3 XI 
1787118 i o tomie trzecim -  8 III 1788119. Wszystkie trzy tomy kosztowały 18 zł, na lepszym 
zaś papierze 22 zł. Równocześnie ukazywały się doniesienia innych drukarzy, u których

107 Dodatek do „Korespondenta Krajowego i Zagranicznego” z 19 II 1793 roku, GH 5,134 poz. 8973.
108 Suplement do „Gazety Warszawskiej" z 23 II 1793 roku; zob. S. G rz e s z c z u k ,  D. Hombek ,  Książka 

polska w ogłoszeniach prasowych XVIII w. Źródła, pod red. Z. G o l i ń s k i e g o ,  t. 3: „Gazeta Warszawska" 
1793-1800. Aneks 1774-1793, Kraków 1996 (dalej: GH 3), s. 31, poz. 4693.

109 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 54 poz. 2683.
110 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 55 poz. 2687.
111 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 95 poz. 2892.
112 T. 3, zob. Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 5 V 1787 roku, GH 2, 98 poz. 2910, t. 4, zob. GH 2, 

153 poz. 3192.
115 Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 19 IX 1787, 16 1 1788, GH 2, 116 poz. 3004; 143 poz. 3133.
114 Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 22 IX 1787, GH 2, 119 poz. 3019.
111 Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 17 i 21 V 1788, GH 2, 172 poz. 3293; 173 poz. 3301.
114 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 94 poz. 2889-2890.
117 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 108 poz. 2962.
118 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 129 poz. 3064.
119 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 153 poz. 3194.
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można było nabyć tę książkę: Dufoura (tom II, 161 1787120, tom III, 12IV 1788121), Grólla 
(12IV 1788122), Kocha (17 V 1788123). Książka znalazła się także w katalogach wydawnictw 
Grebla.

Bardzo niewielką reklamę miały Poezje F.D. Kniaźnina, wydane przez Grólla w latach 
1787-1788. Ukazały się tylko dwa ogłoszenia. Pierwsze, z 27 X 1787 roku124, donosiło:

Wyszły świeżo z druku Poezje JP. Kniaźnina w dwóch toniach. W I tomie: Ody czyli Liryków ksiąg 
czworo, Żale Orfeusza nad Eurydyką. W II tomie: Matka Spartanka. Opera poważna, Balon. Poema 
w 10 pieśniach, Cyganie. Opera, Wiersz na saląjadalną w Zamku Warszawskim, Hymn do Boga, Na 
śmierć J..., Kolęda na Nowy Rok. W III tomie będzie: Rozmaryn. Poema liryczne, Bajek ksiąg dwoje, 
Tróiste wesele. Opera, Anakreon. Widok teatralny.

Cena dwóch tomów in crudo wynosiła 18 zł. Jeśli ktoś decydował się na zamówienie 
tomu trzeciego, który miał być drukowany wiosną, dopłacał tylko 6 zł. Druga informacja 
pochodziła z października 1788125 i oznajmiała, że właśnie wydrukowano tom trzeci.

Dużo więcej na temat genezy tej edycji mówi korespondencja Kniaźnina (bardzo uboga 
zresztą), a zwłaszcza list do Stanisława Kłokockiego z 23 IV 1786 roku126. Autor opowie
dział w nim przyjacielowi o wydarzeniach puławskich, przede wszystkim zaś o inscenizacji 
Matki Spartanki. W tym okresie poeta był mocno związany z dworem Czartoryskich i z tej 
więzi narodziła się edycja jego utworów. Tak wspomina o tym sam Kniaźnin:

Byłem tej zimy w Sielcach na ś. Józef, na urodziny Pani Hetmanowej127, i z całym moim ma
jątkiem ściągniony, alias z szkatułką moją. Czytałem tam zgromadzonemu Państwu moje poezje, 
które z podchlebnym dla mnie entuzjazmem przyjęte były, osobliwie od JWW, Branickiego Hetm. 
W[ielkieg]o, Potockiego Marsz. Litt., Rzewuskiego Pisarza i Czaplica Łowcz[eg]o Koronn., tudzież 
Xcia Sapiehy Gener. Artyl. etc., etc. Xiężna Jejmć z tej okkazji raczyła uczynić subskrypcją na wyda
nie do druku moich poezyj i sama ją  właśnie promowała, a nawet odbieraniem składki zatrudniła się. 
Przyłączam tu kopią tych subskryptorów i posyłam ci, jako przyjacielowi, qui soles aliąuid meas pu- 
tare nugas i który zapewne cieszysz się z jakiejkolwiek pomyślności mojej. Xiężna Jejmć mówiła mi, 
ażeby sposobem angielskim liczba tych subskryptorów była wydrukowaną na początku dzieła lub też 
na końcu. Życzyłbym sobie, aby w liczbie tych mogły się znajdować imiona drogie moich przyjaciół 
i łaskawców. Jeżeli ci to nie sprawi jakiej subiekcji, chciej promować tę subskrypcją między szanu
jącymi jakożkolwiek moje robótki. Osobliwie pokaż ją  W[ielmożnem]u Wojskiemu JX Sakowiczowi 
i WW. Kasztelanicom. Kto się przychylić raczy, niech się sam na tej subskrypcji zapisze, a WP[an]u 
w ręce pieniądze odda, które za podaną okazją z tymże samym regestrem odesłać mi raczysz. Znasz 
moję delikatność; nie czynię tego, jak tylko w tej myśli, że sam od tego nie będziesz121.

Na liście subskrybentów Poezji obok dworu Czartoryskich widnieje wiele osób związa
nych z nimi towarzysko. Wielu z nich Kniaźnin dedykował swoje utwory. Dlatego zapewne

120 Suplement do „Gazety Warszawskiej", GH 2, 142 poz. 3126.
121 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2,162 poz. 3241.
122 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 163 poz. 3247.
122 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2,172 poz. 3291.
124 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 125 poz. 3046.
123 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2,196 poz. 3424.
126 Zob. T. M i k u 1 s k i, Listy Kniaźnina, [w:] t e g o ż, Studia nad oświeceniem, Warszawa 1956, s. 274-279.
127 Aleksandry Ogińskiej.
121 Zob. T. M i k u 1 s k i, Listy Kniaźnina, s. 277-278.
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wiadomość o prenumeracie pojawiająca się w prasie ukazała się tak późno i właściwie obję
ła tylko tom trzeci. Wcześniej po prostu subskrypcja była organizowana w kręgu znajomych 
Czartoryskich, Aleksandry Ogińskiej i samego Kniaźnina.

Bardzo rozbudowana reklama towarzyszyła procesowi wydawniczemu Dykcjonarza po
wszechnego medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt, czyli Lekarza wiejskiego, wycho
dzącego w latach 1788-1793 w drukami Piotra Dufoura. Było to tłumaczenie dzieła P.F. Ni
colasa, J. de Marque i P. de la Servolle, dokonane przez Wincentego Rocha Karczewskiego 
-  „dawnego w Akademii Krakowskiej filozofii doktora i profesora”129. Pierwsza informacja 
o tej książce pojawiła się w prasie warszawskiej 8 IX 1787 roku'30. Wydawca ogłaszał po
jawienia się Prospektu131 zapowiadającego edycję nowego dzieła medycznego „tak potrzeb
nego, jako i interesującego wszystkich obywatelów, a nade wszystko tych, którzy mieszkają 
po wsiach”. Prospekt zawierał list do króla Stanisława Augusta, „prawdziwego przyjaciela 
ludzi, ojca i podporę wdów oraz sierot”, z prośbą o objęcie patronatem tej inicjatywy. Za
mieszczono w nim także zachętę do zakupu dzieła, posługując się autorytetem CharTona, 
który powiedział:

Zdrowie ludzkie jest najpiękniejszym i najdroższym natury darem, szacowniejszym nad wszystkie 
inne rzeczy, nie tylko nad naukę, szlachetność rodu, bogactwa, ale nawet nad samą mądrość, to mówią 
najsurowsi w zdaniach mędrcowie. Zdrowie tylko tak drogąjest rzeczą, iż warta abyśmy na jego osiąg- 
nienie wszystko łożyli, samo nawet życie. Bo życie bez niego, pozbawione wszelkiego smaku, jest rze
czywistą nędzą, troskiem, uciążliwością; cnota, mądrość tracą swoją świetność i nikną bez zdrowia132.

Dalej wydawca opowiadał o czasach ciemnoty i przesądu, które panowały wcześniej. 
Dopiero w czasach Stanisława Augusta rozwinęły się znacznie nauki medyczne. Dlatego 
postanowił Dufour dla dobra publicznego wydać dykcjonarz przygotowany we Francji 
przez Towarzystwo Lekarskie. Według opisu w ogłoszeniach siedmiotomowe133 opracowa
nie miało zawierać sposoby wykorzystywania roślin (zapewne ziół leczniczych), ratowania 
zdrowia ludzkiego oraz leczenia chorób zwierząt. Kolejne części dzieła, rozprowadzanego 
poprzez subskrypcję, miały ukazywać się co miesiąc w formie książeczek zawierających 
12 arkuszy. Cztery broszurki tworzyły jeden tom około 768-kartkowy. Pierwszą część pla
nowano na 1 I 1788 roku. Koszt prenumeraty wynosił 36 zł, a w wolnej sprzedaży za po
jedynczą składkę należało zapłacić 4 zł. Prenumeratę podwyższano przy wyjściu drukiem 
każdego tomu, a po jej ustaniu cena książki miała osiągnąć 90 zł. Dwa tygodnie później 
Dufour zamieścił w „Gazecie Warszawskiej” następujące ogłoszenie:

P. Dufour uwiadamia, że dla ułatwienia osobom w prowincjach mieszkającym znajomość dzieła 
tak potrzebnego, jak interesującego i przyjemnego w czytaniu pod tytułem: Dykcjonarz powszechny

129 Zob. GH 2, 113 poz. 2987; Estreicher (19, 314; 23, 308) podaje, że tłumaczem tego dzieła był Walenty 
Kłossowski.

130 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 2,113 poz. 2987-2988.
131 Prospekt Dykcjonarza powszechnego medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt, czyli lekarza wiejskiego, 

Warszawa 1787 (egz. Ossol. sygn. 13.396). Tekst prospektu zamieszczono później w t. 1 (dedykacja dla króla, 
Przemowa i warunki prenumeraty).

132 Tamże, s. 7.
133 Później liczba tomów wzrosła do dziewięciu.
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medyki, chirurgii etc., oznajmionego w „Gazecie Warszawskiej” pod nrem 72 dnia 8 września, zasyłał 
za zezwoleniem Pocztamtu Generalnego wszystkim JJPP. Dyrektorom Poczt Prospectus tego dzieła, 
aby był rozdany gratis. Osoby chcące prenumerować mogą się udać na pocztę im najbliższą lub też pro
sto na Generalny Pocztamt Warszawski do JJPP. Sekretarzów, płacąc mierną ceną, która od transportu 
ustanowiona będzie z przyczyny wielkich z tego dzieła wyniknąć mogących korzyści134.

Dufour kierował swoje wydawnictwo do szczególnej grupy odbiorców na rynku wy
dawniczym: do prowincjonalnej szlachty, zainteresowanej poradnikami medycznymi, 
umożliwiającymi poznanie zasad pierwszej pomocy w miejscach, gdzie nie było lekarzy 
oraz sprawowania opieki zarówno nad poddanymi chłopami, jak i nad zwierzętami gospo
darskimi. W kolejnym inseracie (19 XII 1787)135 wydawca oznajmiał, że pierwsza część 
tomu pierwszego, licząca 12 arkuszy (160 stron), ukaże się 24 XII. Obiecywał też, że ko
lejne części będą w sprzedaży pierwszego dnia każdego miesiąca. Chętnych do opłacenia 
prenumeraty na prowincji odsyłał do najbliższego urzędu pocztowego lub do Warszawy, 
..do JP. Zimmermana, kontrolera generalnego poczty, albo też do JJPP. Sekretarzów”. 
Już 19 stycznia136 zachęcał do odbioru pierwszej składki, która wyszła spod prasy 1 I. 
Koszt prenumeraty na prowincji ustalony przez Pocztamt Generalny miał wynieść 1 zł 
więcej niż subskrypcja miejscowa. Później średnio co parę tygodni ukazywały się ogło
szenia donoszące o kolejnych częściach i o wzrastającym koszcie subskrypcji. W dniu
2 II 1788 roku137 oznajmiono wydanie części drugiej tomu pierwszego, prenumeratę zaś 
podniesiono do 2 czerwonych zł, po wyjściu numeru piątego miała ona osiągnąć wartość
3 czerwonych zł. Zapowiedziano, że do czwartej składki będzie dołączony „regestr pre
numeratorów, których liczba teraz wynosi do 100”. Numer trzeci reklamowano 12 III138, 
Powtarzając informację o podniesieniu ceny dzieła w prenumeracie od początku maja. 
Numer czwarty wyszedł drukiem w końcu marca139. Dufour potwierdził wówczas infor
mację o umieszczaniu na końcu każdego tomu spisu subskrybentów. Tom drugi także 
ukazywał się częściami. Pierwsza część ogłaszana była 7 V 1788 roku140. O opuszczeniu 
drukami przez numer drugi czytelnicy dowiedzieli się 7 VI tegoż roku141. Zapowiedziano 
wówczas, że od 1 X prenumerata będzie kosztować 60 zł. W ogłoszeniu z 9 VIII 1788 
roku142 Dufour mógł już oznajmić ukazanie się tomu drugiego. Później nastąpiła znaczna 
Przerwa, nie w wydawaniu dzieła, lecz w ogłoszeniach. Kolejny inserat pochodził bo
wiem dopiero z 25 II 1789 roku143 i mówił o trzeciej części tomu trzeciego. Prenumerata 
na „I tom” (pierwszy czy jeden?) kosztowała 3 czerwone zł. Nie wiadomo, jakie przy
czyny spowodowały nagły zanik ogłoszeń o tym dziele. Następna wiadomość ukazała się

Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 27 X 1787 roku, zob. GH 2,125-126 poz. 3047.
W Suplemencie do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 2,139 poz. 3114.
Suplement do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 2,143-144 poz. 3137.
Suplement do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 2, 146 poz. 3148.
Suplement do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 2, 155 poz. 3206.
Zob. ogłoszenie w Suplemencie do „Gazety Warszawskiej” z 29 III 1788 roku, (GH 2,159 poz. 3221).
Suplement do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 2,168 poz. 3274.
Suplement do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 2, 176 poz. 3318.
Suplement do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 2,185 poz. 3370.
Suplement do „Gazety Warszawskiej", zob. GH 2, 222 poz. 3556.
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18 IV 1792 roku144, donoszono o zakończeniu druku tomu szóstego. Tom siódmy miał się 
znajdować pod prasą. Dufour próbował tłumaczyć opóźnienie:

Późne wychodzenie tego dzieła z druku, będąc skutkiem niespodzianych i dotąd nieprzełamanych 
okoliczności, w nadgrodę czekania JPP. Prenumerantów, gdy tom 7 będzie skończony i przez „Gazety” 
obwieszczony, wydany będzie oddawcy kwitu prenumeraty nowy bilet na odebranie bezpłatnie tomu 
8, który służyć będzie za suplement tego dzieła równie interesującego, jak pożytecznego dla materii 
w nim zawartych.

Przypominał również, że do końca druku w prenumeracie książka kosztować będzie 
4 czerwone złote, później jej cena podniesie się o 1 czerwony zł. Tom siódmy wyszedł 
drukiem w grudniu 1792 roku (jak wskazuje ogłoszenie z 26 XII145), a tom ósmy w mar
cu roku następnego. W anonsach z 19146 i 23 III147 wydawca zachęcał prenumeratorów do 
jak najszybszego odbierania swoich egzemplarzy, „ponieważ zabiera miejsce w magazynie 
P. Dufoura w Warszawie w Rynku Miasta S. W. pod nrem 58 mieszkającego”. Osiem tomów 
zawarło w sobie przeszło 760 kart. Dla amatorów proponowano egzemplarze na papierze 
klejowym po 6 czerwonych zł. W czerwcu pojawiło się w „Korespondencie Krajowym 
i Zagranicznym” ogłoszenie148 mówiące o planowanym wydaniu suplementu Dykcjonarza. 
Wydawca zapowiadał, że tom uwzględniający wszystkie najnowsze artykuły powiększy 
swoją objętość, co wpłynie, niestety, na jego koszt. W tym czasie Dufour reklamował rów
nież nowe dzieło o charakterze medycznym: Uwagi i obserwacje nad kołtunem polskim 
(Warszawa 1793). W doniesieniu zapowiadającym ten druk149 wspomniał także o dodatko
wym tomie dziewiątym Lekarza wiejskiego15°. Tom należało odebrać za okazaniem rewersu 
i dodatkowo otrzymywało się egzemplarz Uwag. Bez rewersu należało zapłacić „za ten 
wielki tom zł 18”. Ostatnie ogłoszenia o Dykcjonarzupowszechnym medyki [...] pojawi
ły się w Dodatku do „Korespondenta Krajowego i Zagranicznego” z 28 XII 1793 roku151 
i w Dodatku do „Gazety Krajowej” z 25 I roku następnego152. Wydawca prosił w nich sub
skrybentów o odbieranie tomów ósmego i dziewiątego.

Przy „Gazecie Warszawskiej” z 10 II 1790 roku153 rozdawano Prospekt154 reklamujący 
najnowsze dzieło wychodzące z drukami Piotra Dufoura pt. Teoretyczna i praktyczna nauka 
żołnierskich rozmiarów pióra Hogrewe’a. Twórcą przekładu był oficer i profesor geometrii

144 Suplement do „Gazety Warszawskiej", zob. GH 2, 410 poz. 4483 oraz Suplement do „Gazety Narodowej 
i Obcej”, zob. GH 5, 49 poz. 8593.

145 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 2,440 poz. 4623.
144 Dodatek do „Korespondenta Krajowego i Zagranicznego”, zob. GH 5,140 poz. 9003.
147 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 3, 34 poz. 4706.
148 Dodatek z  1 IV, zob. GH 5, 156-157 poz. 9088.
149 Suplement do „Gazety Warszawskiej” (zob. GH 3,44 poz. 4750) oraz Dodatek do „Korespondenta Krajo

wego i Zagranicznego” (zob. GH 5,164 poz. 9120) z 29 VI.
150 Addytament do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 3,47 poz. 4762.
151 GH 5, 213 poz. 9367.

GH 3, 81 poz. 4929.
153 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 2,283 poz. 3863-3864.
154 Prospekt na wyjść mającą przetłumaczoną książkę pod tytułem: Teoretyczna i praktyczna nauka żołnier

skich wymiarów do użycia ojicerom i początkowym inżynierom, czyli Miernictwo wojenne, przez oficjera i profe
sora geometrii w Szkole Rycerskiej, w ojczystym języku, Warszawa 1790.
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w Szkole Rycerskiej, wielki znawca przedmiotu, autor wielu prac z dziedziny wojskowo
ści, Józef Łęski. Książka miała obejmować wszystkie przypadki, w których potrzebna jest 
oficerom znajomość geometrii, zarówno w czasie pokoju, jak i na wojnie -  na polu bitwy, 
w oblężeniu i w czasie przemarszu armii. Precyzyjne pomiary miały także pomagać w spo
rządzaniu dokładnych map wojskowych i planów strategicznych. Autor reklamował także 
wynaleziony przez siebie przyrząd służący do „czynienia rozmiarów”. W prospekcie poda
no warunki subskrypcji. Książka na klejowym papierze w przedpłacie kosztowała 1 czer
wony zł, zaś po upływie terminu prenumeraty cena wzrastała do 1 czerwonego zł i 9 zł.

W marcu155 przypominano prenumeratorom, że termin subskrypcji na to dzieło „z no
tami i dodatkami do niniejszych okoliczności stosownych” upływa 1 IV. Książka wy
szła drukiem w tym samym roku. W jednym z wrześniowych numerów „Gazety War
szawskiej”156 ukazało się ogłoszenie mówiące, że można ją  nabyć „w księgami Trattnera 
w pałacu JP. Starościny Wolbromskiej na Senatorskiej ulicy”. W listopadzie157 pojawił się 
jeszcze jeden inserat prasowy, wspominający o Doniesieniu158 autorstwa Józefa Łęskiego. 
W tym druku zwracał się on do czytelników w sprawie obniżenia ceny książki (14 zł). 
Przecena związana była z nagrodą, którą otrzymał za swój przyrząd do pomiarów od Ko
misji Wojskowej. Dzięki temu wsparciu finansowemu mógł zmniejszyć cenę, aby szerzej 
upowszechnić dzieło. Prosił również o wszelkie uwagi i korekty dotyczące wydania, słu
żące mu w razie ewentualnego wznowienia publikacji. Zachęcał też do osobistego kontak
tu wszystkie osoby zainteresowane wykorzystaniem nowego instrumentu pomiarowego. 
Jeszcze w roku 1792 ogłosił rodzaj konkursu na najlepszą korektę swego przyrządu, prze
znaczając na nagrodę pieniądze uzyskane ze sprzedaży kopersztychów patriotycznych. 
W razie wybuchu wojny kwota ta miała być wypłacona żołnierzowi, który jako pierwszy 
zostałby ranny na polu bitwy159.

Wśród książek literackich rozprowadzanych za pomocą subskrypcji znalazła się również 
Iliada Homera Aż dwa razy rozpisywano prenumeratę na to dzieło, ale zachowała się lista 
subskrybentów pierwszego z tych wydań. Najbardziej popularna wśród osiemnastowiecz- 
uych tłumaczy była księga I. Przekładał ją  Jacek Przybylski160, a dwa razy próbował swych 
sił Franciszek Ksawery Dmochowski. W dniu 201 1790 roku pojawiło się w prasie ogłosze- 
nie161, że niedawno ukazała się I księga Iliady „przekładania Fran. Ksaw. Dmochowskiego 
SP, nauczyciela wymowy w szkołach warszawskich”. Książka kosztowała 1 zł. Kiedy wy
szła drukiem księga II162, „tłumacz zostający w kontynuacji tego dzieła” ogłosił prenume
ratę na 3-tomową bibliofilską edycję in 8vo, na holenderskim papierze, za 18 zł. Wiadomo 
również, że niektóre pieśni były rozpowszechniane osobno (ks. I, II, III i IV-V). Subskryp
cję można było podpisać w kolegium pijarskim. Księga III ukazała się w lipcu, natomiast

155 Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 10 III 1790 roku, zob. GH 2,288 poz. 3887.
156 Suplement z 22 IX 1790 roku, zob. GH 2, 311 poz. 3993.
157 Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 3 XI 1790, zob. GH 2, 316-317 poz. 4020.
IS" Doniesienie [wydawcy Miernictwa wojennego]. Warszawa, 1790.
159 Zob. ogłoszenie w Suplemencie do „Gazety Narodowej i Obcej” z 16 V (GH 5, 57-58 poz. 8639).
166 Zob. ogłoszenie w Suplemencie do „Gazety Warszawskiej” z 6 III 1790 roku, zob. GH 2, 288 poz. 3885.
161 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 2,282 poz. 3856.
162 Zob. ogłoszenie w Suplemencie do „Gazety Warszawskiej” z 28 IV 1790 roku, zob. GH 2, 296 poz. 3925.
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księgi IV i V we wrześniu 1790 roku163. W roku następnym zebrano wszystkie wydane do
tychczas pojedynczo księgi, dodano do nich dwie kolejne i w ten sposób powstał pierwszy 
tom należący do edycji164, na którą rozpisana była prenumerata. W ogłoszeniu z 6 IV 1791 
roku165 potwierdzono warunki subskrypcji. Jednak inicjatywa ta nie została sfinalizowana. 
Pełne wydanie pojawiło się dopiero na przełomie wieków XVIII i XIX.

W grupie edycji dzieł literackich poprzedzanych rozpisaniem subskrypcji znalazło się tak
że krakowskie wydanie Orlanda szalonego Ariosta. Książkę tę w przekładzie Piotra Kocha
nowskiego odnalazł i wydał w drukami J. Maja Jacek Idzi Przybylski. W czerwcu 1798 roku 
ogłoszono prenumeratę na to dzieło, dodając do materiałów reklamowych obszerny prospekt, 
w którym podano warunki subskrypcji. Powtórzono je również w ogłoszeniu prasowym166. 
Zgłaszać chęć przystąpienia do prenumeraty można było do końca czerwca. Koszt dwóch 
tomów „in 8vo maiori, na dobrym papierze” wynosił 12 zł, później cena wzrastała do 18 zł. 
Prócz tego zastosowano znany już „angielski” sposób podawania nazwisk subskrybentów:

Wszystkich prenumerujących uprasza się, aby swoje imiona przy prenumeracie podawać raczyli, 
które jako przyjaciół literatury polskiej i oddających cześć popiołom sławnego ziomka swego, na czele 
dzieła umieszczone będą.

Zapisy miały być przyjmowane przez „wszystkich sprzyjających literaturze polskiej” 
i we wszystkich księgarniach, natomiast w Warszawie zajmował się tym ks. Tarczewski, 
prefekt biblioteki pijarskiej, który służył także tekstem prospektu reklamowego. Rok póź
niej dzieło było już gotowe. W inseracie z dnia 26 IV167 drukarnia Maja donosi, że można 
odbierać obydwa tomy. Zamieszcza także usprawiedliwienie opóźnienia druku:

Szacowna Publiczność daruje cokolwiek spóźnienia w wydaniu tego drogiego zabytku literatury 
polskiej, ile że liczba prenumerantów nie odpowiedziała kosztom na wydanie jego.

Dostrzec tu można znowu problem chyba wszystkich inicjatyw wydawniczych opartych 
na prenumeracie: zbyt małą liczbę chętnych i wynikające z niej problemy finansowe. Dal
sza część ogłoszenia podaje cenę detaliczną 18 zł (za dzieło „blisko 60 arkuszy wynoszące”) 
oraz możliwość zamówienia książki na papierze welinowym (36 zł).

Jak już wspomniano, największym problemem dla wydawcy były inicjatywy związane 
z edycją publikacji naukowych, nawet wówczas, gdy były one przeznaczone dla szerszego 
kręgu czytelników i miały rozpowszechniać mało dotąd popularne dziedziny wiedzy. Uczo
nym zajmującym się krzewieniem w Polsce nauk ścisłych był Michał Hube, autor podręcz
ników pisanych na zlecenie Komisji Edukacji Narodowej. W roku 1790 opublikował Listy fi
zyczne, książkę skierowaną do tych, „którzy wielkich w geometryi nie mają wiadomości”16*,

163 Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 7 VII i 29 IX 1790 roku, zob. GH 2, 307 poz. 3973; 312 
poz. 4001.

,M Tom ten można było zakupić w drukami pijarów, zob. ogłoszenie w „Gazecie Narodowej i Obcej” z 13 
VII 1791 roku (GH 5, 21 poz. 8470).

163 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 2,324 poz. 4147.
164 „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego" z 22 VI 1798 roku, zob. GH 5, 332 poz. 9936.
167 „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego”, zob. GH 5,354-355 poz. 10091.
168 „Gazeta Narodowa i Obca” z 13 V II1791 roku (GH 5, 21 poz. 8471).
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traktującą o geografii fizycznej i podstawach fizyki. Pierwsze ogłoszenie dotyczące tego 
dzieła ukazało się w „Gazecie Warszawskiej”169, do której dodawano Opisanie prenume
raty na zbiór Listów fizycznych. W tym prospekcie zapewne znajdowały się warunki pre
numeraty. Kolejny inserat170 przyniósł dodatkową informację: opracowanie zawierać miało 
..zupełny kurs teoretycznej i praktycznej fizyki we III tomach”. Termin prenumeraty na
znaczony w prospekcie upływał z końcem maja, dlatego zachęcano zainteresowanych, by 
zgłaszali się do Drukami Nadwornej pojezuickiej. Według ogłoszenia z 9 III roku następ
nego171 pierwsza część Listów była gotowa. Nie wiadomo, czy książka, którą proponował 
czytelnikom warszawski księgarz Netto, była całością, czy tylko pierwszą częścią. Pierwsze 
z ogłoszeń zawierających katalog dzieł dostępnych w tej księgami ukazało się 19 III 1791 
roku172, więc prawdopodobnie „świeżo wydrukowane Listy fizyczne z kopersztychami” to 
część pierwsza. Kosztowała w księgami 9 zł. Netto powtórzył jeszcze trzykrotnie swoją 
reklamę 23 i 26 III173 oraz 13 VII174. W tym ostatnim ogłoszeniu zamieszczono także opis 
treści zawartych w części pierwszej, która „traktuje o ziemi, górach, rzekach, źrzódłach, 
niorzu, wodzie w ogólności, powietrzu i elektryzacji”. Zapowiadano też kontynuację tego 
wydawnictwa. Na tym inseracie kończą się wzmianki o publikacji.

Obok nauk ścisłych sporą ciekawość czytelników budziły nauki medyczne i przyrodni
cze. W grupie opracowań na ten temat znalazło się dzieło B.S. Jundziłła, Opisanie roślin 
w prowincji Wielkiego Księstwa Litewskiego, wydane w 1791 roku w wileńskiej drukami 
Pijarskiej. Studium to prawie wcale nie było reklamowane w warszawskiej prasie. Nie po
dano warunków prenumeraty, a raczej wcale nie wspomniano o prenumeracie. W jedynym 
ogłoszeniu z „Gazety Warszawskiej” zaznaczono tylko, że dzieło można kupić w Warsza
wie u Grólla „w Marywilu w Sali nad Bramą”. Prawdopodobnie informacje o tej edycji 
Pojawiły się w prasie wileńskiej lub w prospektach.

Do grupy dzieł naukowych zaliczyć można również Medycynę systematyczno-prak- 
tyczną, służącą felczerom wojskowym i wiejskim Antoniego Stórcka, wydaną w oficynie 
wileńskiej w 1792 roku. Nie była ona szeroko reklamowana w prasie stołecznej. Pojawi
ła się tylko krótka wzmianka175, że to dwutomowe dzieło sprzedaje w swojej księgami 
F-C. Netto.

Nawet pobieżne zestawienie ogłoszeń prasowych wskazuje, że w XVIII wieku poszu
kiwane były książki zawierające gotowe sposoby i recepty ułatwiające prowadzenie domu 
czy gospodarstwa, przeznaczone głównie dla drobniejszej szlachty. Dla gospodarza czy też 
rzĄdcy przydatne były prace traktujące o budownictwie, podstawach medycyny lub wete
rynarii, a także o uprawie roli. W tym nurcie doskonale mieszczą się Przepisy rolnictwa 
1 ogrodnictwa najnowszymi przykładami, wzorami i planami ekonomiki objaśnione i po
twierdzone Bartłomieja Dziekońskiego. Praca została wydana w 1796 w Supraślu. W war

169 Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 23 1 1790 roku, zob. GH 2,282 poz. 3857-3858.
170 W Suplemencie do „Gazety Warszawskiej” z 12 V 1790 roku, zob. GH 2, 298-299 poz. 3934.
171 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, GH 2, 339 poz. 4130.
172 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 2, 340 poz. 4136.
172 Suplement do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 2, 341 poz. 4139 i 4142.
174 Zob. przyp. 164.
175 Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 12 I 1793 roku, zob. GH 3,21 poz. 4654.
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szawskiej prasie176 pojawił się przedruk lub streszczenie artykułu z „Kuriera Litewskiego”, 
który doniósł o ukazaniu się tego dzieła. Można było je nabyć „w Wilnie w sklepie JP. Bie
cza pod nrem 90” oraz w Białej i w Białymstoku. „Kurier” zawierał też krótką recenzję:

Jest to dzieło szczupłe wprawdzie, ale od autora systematycznie ułożone, stać się może dostatecz
nym do objęcia w  całym swym składzie rolnictwa i ogrodnictwa, jako autor w przedmowie oświad
cza się mówiąc: „Mogę zaręczyć Szanownych Prenumeratorów, że ktokolwiek przepisy o rolnictwie 
i ogrodnictwie uważnie czytać i odczytywać będzie, pozna należycie, na czym zasadza się gruntowność 
rolnictwa i ogrodnictwa... Każdy wyrozumie w moich przepisach, jakie są  własności ziemi czarnej, 
gliny, piasku..., jakie mieszaniny ziemi są  najstosowniejsze i najpotrzebniejsze, pozna, jak  się ziemia 
uprawia, jak  się poprawia”. Rozczytując się i coraz głębiej zastanawiając się zebrać można zasady 
w rolnictwie i ogrodnictwie pewne i stałe, które zdolne są do wyprowadzenia z labiryntu owego, w  któ
ry pospolicie wplątać się trzeba dla nieporządku i słabych albo żadnych zasad czyli pryncypiów.

W czerwcu tego roku można było również kupić dzieło Dziekońskiego w Warszawie. 
W ogłoszeniu prasowym z Dodatku do „Gazety Warszawskiej” spadkobierca Piotra Dufo- 
ura, Tomasz Le Brun, donosił, że w jego drukami można nabyć Rolnictwo i ogrodnictwo 
najnowszymi przykładami... potwierdzone.

Wśród książek, w których zachowały się listy prenumeratorów, było także dzieło he
raldyczne Wojciecha Wielądka177 pt. Heraldyka, czyli Opisanie herbów, w jakim który jest 
kształcie oraz familie rodowitej szlachty polskiej i W. Ks. Litewskiego z ich herbami... Wy
dawnictwo to zaczęło wychodzić drukiem w 1792 roku. Dzieło zapowiadane było w pro
spekcie i w ogłoszeniach prasowych, gdzie podano dokładne warunki prenumeraty. Pierw
szy inserat ukazał się w Dodatku do „Korespondenta Krajowego i Zagranicznego” z 18 V 
1793 roku17*, zapowiadając wydanie pierwszego tomu „na Ś. Jan Chrzciciel”. Książkę nale
żało odbierać pod wskazanymi w ogłoszeniu adresami.

... w Warszawie u tegoż samego autora, w  Marywilu u JR Grólla, naprzeciwko Zamku u JP. Netto 
i w  drukami JP. Zawadzkiego, w  Grodnie u  WJKs. Jurewicza, kanonika inflanc., rektora szkoły naród, 
wydziału lit.

Jednocześnie autor prosił czytelników o nadsyłanie (przez pocztę franko, czyli po
cztą zwrotną) informacji dotyczących związków genealogicznych ich rodzin, obiecując 
zamieścić je w kolejnych tomach. Niecały miesiąc później179 pojawiło się ogłoszenie za
wiadamiające o opuszczeniu drukami przez tom pierwszy. Podkreślono w nim niezwy
kłe zaangażowanie (także finansowe) Wielądki w to dzieło, jego dbałość o dobry papier 
i jakość kopersztychów. Zagadnienie to zgrabnie połączono z kwestią ceny wydawnictwa 
w prenumeracie i w wolnej sprzedaży. Zapowiedziano również zamieszczenie na początku 
każdego tomu listy prenumeratorów. W lipcu tegoż roku180 w kolejnym ogłoszeniu pono
wiono zachętę do współpracy z autorem i poinformowano czytelników, że prenumerować

1.6 Dodatek do „Gazety Warszawskiej” z 14 II 1797 roku, zob. GH 3, 190-191 poz. 5395-5396.
1.7 Autora, który zasłynął także jako tłumacz bardzo popularnej w XVIII wieku książki kucharskiej Kucharz 

doskonały, przekładanej z jęz. francuskiego (Warszawa 1786).
1,1 Zob. GH 5, 154 poz. 9074.
179 Dodatek d o ,.Korespondenta Krajowego i Zagranicznego" z 11 VI 1793 roku, zob. GH 5,159 poz. 9096.

Dodatek do „Korespondenta Krajowego i Zagranicznego” z 16 VII 1793 roku, zob. GH 5,168 poz. 9141.
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można także w Wilnie, u ks. Litwińskiego, prefekta Drukami Akademii Wileńskiej. Autor 
wskazywał też korzyści płynące z prenumeraty -  przede wszystkim niższy koszt książki. 
Zaręczał też, że dzieło ukaże się na pewno w czterech tomach, ale w dwunastu wolumi
nach. Koszt prenumeraty -  4 czerwone złote. Wraz z upływem czasu cena miała wzrastać: 
po wyjściu pierwszej części drugiego tomu -  5, po ukazaniu się pierwszej części trzeciego 
tomu -  6, a po ukazaniu się pierwszej części czwartego tomu 7 czerwonych zł. Gotowe 
dzieło w wolnej sprzedaży kosztować miało 8 czerwonych zł. Prenumeratę przyjmowano 
w wielu punktach w kraju. Autor wielokrotnie zaznaczał, że nie liczy na zysk, lecz działa 
..dla pożytku potomności”. Podobne ogłoszenia pojawiły się również po ukazaniu się części 
drugiej jesienią roku 1793181 i w początkach roku 1794182. Na bieżąco podawano zmiany 
adresów punktów, w których można było zgłaszać „wypisy swych genealogii i herbu”183. 
Dwa pierwsze tomy należało odbierać u samego autora „mieszkającego na Ś. Jańskiej ulicy 
idąc od fary pod nrem 15 w Barszczyńskich kamienicy na drugim piętrze od ulicy prosto 
w kościół eks-Jezuitów lit.”. Wkrótce i trzecia część już była w druku. Autor zwracał się do 
czytelników z prośbą:

[...] ażeby godni obywatele w  Koronie Polskiej i W. Ks. Lit. oraz w zakordonowanych krajach będący 
raczyli przysyłać opisy autentyczne swych genealogii i herbów aż do teraz żyjących osób, a to pod 
adresem autora Heraldyki franco, które opisanie w  druku umieszczone zostanie114.

Rozszerzono także listę miejsc, w których można było zgłaszać chęć prenumeraty i od
bierać gotowe egzemplarze:

W  Warszawie u autora samego i u JP. Netto księgarza naprzeciwko Zamku, w  Lublinie u pani Gal
ie i na poczcie, w  Zasławiu na poczcie, w  Tulczynie na poczcie, w  Winnicy na poczcie, w  Węgrowie 
u WJKs. Białobrzeskiego, prefekta szkół tamtejszych, w  Grodnie u WJKs. Turowicza185, kanonika inf- 
lant. i rektora szkół wydziałowych, także w  klasztorze KsKs. Dominikanów grodzieńskich, w  Wilnie 
w drukami Akademii Wileńskiej, w  Brześciu Lit. na poczcie, w  Mińsku w kolegium KsKs. Pijarów, 
w Krakowie na poczcie, w  Sochaczewie na poczcie, w  Piotrkowie na poczcie, w  Poznaniu na poczcie.

Autor wyraził też pragnienie pozyskania łaskawych względów publiczności, dla której 
Weustannie zatrudnia się najpilniejsząpracą, oraz obiecał wydać nowy prospekt reklamujący 
Heraldykę. Prospekt186 ten podawał nie tylko układ dzieła, podzielonego na dwie części, ale 
1 źródła, z których Wielądko korzystał w swym opracowaniu: herbarze Paprockiego, Okol- 
skiego, Potockiego, Rzączyńskiego, Niesieckiego, Jabłonowskiego, Hylzena, Duńczew- 
skiego, Chmielowskiego i konstytucje sejmowe z czasów panowania Stanisława Augusta. 
Omawiał też dokładnie wszystkie poprzedzające jego pracę dzieła. W kolejnych ogłosze

181 Dodatek do „Korespondenta Krajowego i Zagranicznego” z 21 IX i z 19 XI 1793 roku, zob. GH 5, 186— 
~187 poz. 9236 i 199 poz. 9296.

182 Dodatek do „Gazety Krajowej” z 18 III 1794 roku, zob. GH 3,91-92 poz. 4969 i 4970.
181 Dodatek do „Korespondenta Krajowego i Zagranicznego” z 21 XII 1793 roku, zob. GH S, 209 poz. 9348.
184 Zob. pizyp. 180.
185 W następnym ogłoszeniu z 29 III w Dodatku do „Gazety Krajowej” sprostowano, że chodziło o ks. Jure

wicza, zob. GH 3, 93 poz. 4977.
IM Prospekt dzieła pod tytułem: Heraldyka, czyli opisanie herbów, w jakim który jest kształcie orazfamilie ro

dowitej szlachty polskiej i W. Ks. Litewskiego z ich herbami..., Warszawa 1794 (egz. Ossol X V III- 13332- II).
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niach, które pojawiły się w „Korespondencie Warszawskim i Zagranicznym” i w „Gazecie 
Warszawskiej” 15 i 19 XII 1795 roku187, ponownie oznajmiono wydanie dwóch tomów 
i przygotowywanie tomu trzeciego. Prócz tego Wielądko przypominał o nadsyłaniu wia
domości o rodzinach szlacheckich. Wszystkie dodatkowe informacje miały być zawarte 
w prospekcie. W dwóch następnych anonsach ze stycznia i lutego roku 1796188 zawiada
miano o możliwości odbierania tomu trzeciego i prospektu reklamującego edycję. Dekla
rowano także natychmiastowe rozpoczęcie druku tomów następnych. Niemal rok później 
inserat189 donosił, że autor musi zmienić nieco swoje zamierzenia redakcyjne:

Autor dzieła Heraldyki z  szczerą chęcią poświęcający pracę swoją, gdy, mimo usilnego starania 
i wielokrotnego pizez publiczne gazety zgłoszenia się, z  przyczyny nie nadsyłania genealogii nie może 
rozpoczęty porządek układu ciągle każdej litery o wszystkich familiach opisanie dalej uskutecznić. 
Przeto z sprawiedliwego powodu, ażeby uszedł złej opinii w  zawiedzeniu osób tych, którzy już prze
słali swoje genealogie, odmienił wzwyż rzeczony sposób na inny, to jest, iż w  czwartym tomie od litery 
D aż do litery Z podług alfabetu liter wydrukowane są  genealogie tych domów, które już podały się 
i tenże tom czwarty wkrótce z druku skończony wydany będzie.

Przypomniano również, że cena prenumeraty jeszcze się nie zmieniła i że autor miesz
ka ciągle pod tym samym adresem. Wszystkie pozostałe dane miały zostać uaktualnione 
w prospekcie. Tym razem czytelnicy nie musieli długo czekać na wiadomość o Heraldyce. 
W dniu 24 I 1797 roku w Dodatku 2 do „Gazety Warszawskiej”190 ukazało się obszerne 
ogłoszenie, w którym autor zapraszał prenumeratorów do odbierania tomu czwartego. Tom 
następny miał natychmiast iść do druku, a Wielądko nadal prosił o nadsyłanie informacji 
genealogicznych, przypominając równocześnie, że niedługo koszt prenumeraty dla tych, 
którzy jeszcze się nie zdecydowali, zostanie podniesiony. Ostatnie ogłoszenie dotyczące 
tego dzieła, które ukazało się jeszcze w XVIII stuleciu, pojawiło się 25 VII 1800 roku191 
i wspominało o wydaniu tomu piątego, powtarzając praktycznie wszystkie dotychczasowe 
informacje i przypominając o podniesieniu opłaty za prenumeratę. Również ten inserat od
syłał czytelników do darmowego prospektu192.

Reklama w prasie zależała od różnych czynników. Najczęściej pojawiały się ogłoszenia 
drukarzy warszawskich, dużo rzadsze były doniesienia z tłoczni lokalnych. Często była to 
kwestia finansów -  ogłoszenia były płatne. Szczególnie inwestowano w dzieła rozprowa
dzane drogą subskrypcji -  do anonsów dołączano wtedy często prospekty reklamowe.

117 Dodatek do „Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” oraz Dodatek do „Gazety Warszawskiej”, 
zob. GH 5,289 poz. 9712 i GH 3,149-150 poz. 5216.

IU Dodatek do .Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” z 9 I i 16 II 1796 roku, zob. GH 5, 292, 
poz. 9721 i 294-295 poz. 9734.

1,9 Dodatek do „Gazety Warszawskiej” z 21 XII 1796 roku, zob. GH 3, 185 poz. 5375.
190 GH 3,189-190 poz. 5392.
191 Dodatek 2 do „Gazety Warszawskiej”, zob. GH 3, 260 poz. 5716.
192 W. W i e l ą d k o ,  Uwiadomienie. Do prześwietnej Publiczności, czyli do Szanownych Obywateli stanu 

szlacheckiego, b.m. [ 1800], egz. BJ 222574IV Rara [nr 249]. W prospekcie tym Wielądko ponawia swoją prośbę 
o nadsyłanie informacji o rodzinach szlacheckich „przynajmniej od dziada familii swojej”.
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PRENUMERATA CZASOPISM

Prenumerata wszystkich trzech czasopism, w których zachowały się listy prenumera
torów, została już bardzo dokładnie omówiona w licznych opracowaniach monograficz
nych i artykułach193, dlatego dla potrzeb niniejszego artykułu podano tylko najważniejsze 
informacje.

„Pamiętnik Polityczny i Historyczny dziejów, ustaw, osób, miejsc i pism wiek nasz 
szczególniej interesujących” to czasopismo Piotra Świtkowskiego. Ukazywało się w latach 
1782-1792. Drukowane było kolejno w tłoczniach Michała Grolla, Piotra Dufoura i w dru
kami pijarskiej. Od pierwszego numeru było reklamowane w prasie warszawskiej. Prócz 
tego Świtkowski wydawał prospekty zachęcające do kupna czasopisma. Pierwszy z nich, 
zatytułowany Doniesienie'94, wyjaśniał, jaką motywacją kierował się wydawca, chcący 
przysłużyć się „Powszechności”, oraz określał typ informacji podawanych czytelnikom. 
Stałych działów było sześć, zawierały wiadomości polityczne z całej Europy, pisma ory
ginalne, analizę sytuacji poszczególnych krajów, opisy słynnych ludzi i miejsc, a także in
formację o nowych pismach politycznych i ekonomicznych. Określono również warunki 
prenumeraty. Początkowo można było kupować pismo na bieżąco, później trzeba było opła
cić prenumeratę roczną lub półroczną. Jak już wspomniano, równolegle zadbał wydawca
0 reklamę prasową. Inseraty ukazywały się w gazecie ogłoszeniowej „Annonces et Avis 
Divers” oraz w „Gazecie Warszawskiej” Stefana Łuskiny. Czytelnicy byli zachęcani do 
kupna „Pamiętnika” także poprzez katalogi księgarskie Piotra Dufoura, Ignacego Grebla
1 Fabiana Sebastiana Drelinkiewicza.

Warunki prenumeraty pisma ogłoszone w prospekcie zakładały opłatę 24 zł za rok lub 
12 zł za 6 miesięcy. W księgami każdy tomik kosztował 2 zł 15 groszy. W roku 1783 wy
dawca promował czasopismo także wśród księgarzy, proponując im korzystne rabaty przy 
zakupie większej liczby egzemplarzy. Przez długi czas „Pamiętnik” ukazywał się regularnie, 
me pod koniec miesiąca, jak zapowiadano, ale w początku następnego. Cały czas zwiększa
no liczbę miejsc, w których przyjmowano prenumeratę. Początkowemu okresowi procesu 
wydawania periodyku nieustannie towarzyszyły ogłoszenia prasowe. Aby uatrakcyjnić pre
numeratę, zaczęto zamieszczać na łamach pisma listy prenumeratorów. Wobec ogromnego 
^interesowania niektóre numery musiały być wznawiane195. Popularność ta sprawiła, że re
klama w gazetach nie była już konieczna, dlatego zaczęto powoli się z niej wycofywać. Uka- 
zywały się jednak ogłoszenia o „Pamiętniku” w gazetach prowincjonalnych: w „Gazetach 
Wileńskich” i „Lwowskim Piśmie Uwiadamiającym”. Z czasem informacje o czasopiśmie

19:1 Zob. D. Hombek ,  Prasa i czasopisma polskie XVIII wieku w perspektywie bibliologicznej, Kraków 
2001, s. 193-209; t a ż, Wydawnictwa warszawskie Tadeusza Podleckiego w świetle publikacji reklamowych z lat 
D85-J794t Kielce 1997, s. 79-145; J. H o m o l a - D z i k o w s k a ,  „Pamiętnik Historyczno-Polityczny" Piotra 
Witkowskiego 1782-1792, Kraków 1960; J. S z cz ep a n ie c ,  Monopol prasowy Stefana Łuskiny w Koronie 
*  latach 1773-1793, „Ze Skarbca Kultury” 1961, z. 13, s. 5-99; K. Socha,  Prenumeratorzy „Zbioru lygodnio- 
wego Wiadomości Uczonych" (1784-1785), „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. 5 (2002), z. 2, s. 45-64.

194 Zob. D. Hombek ,  Prasa i czasopisma..., s. 195-196.
195 Zob. tamże, s. 201.
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zamieszczano głównie na łamach „Pamiętnika”. W roku 1789 wydawca zdecydował się na 
rozszerzenie zawieranych treści. Mimo popularności pisma -  a może raczej z jej powodu 
-  Świtkowski nie uniknął starć z innymi redaktorami gazet. Stanowił zagrożenie dla Łu- 
skiny, który bardzo ściśle bronił swojego przywileju prasowego. Z kolei sam Świtkowski 
atakował Grebla, oskarżając go o przedruki swoich artykułów. W związku z tym niekiedy 
pojawiały się w prasie polemiki między redaktorami konkurujących ze sobą gazet. Popu
larność „Pamiętnika” nie ocaliła go przed represjami politycznymi. W odstępie kilku dni 
pojawiły się w 1792 roku ogłoszenia w „Gazecie Warszawskiej” i „Korespondencie War
szawskim” mówiące o likwidacji pisma. Rozporządzenie w tej sprawie było dołączone do 
„Gazety”. Pismo uznano za buntownicze i zakazano go drukować wszystkim drukarniom 
warszawskim.

„Dziennik Handlowy”196 wydawany był przez Tadeusza Podleckiego w latach 1786— 
-1793, a później, po przerwie spowodowanej zarządzeniami konfederacji targowickiej, za
czął się pojawiać w roku 1794, lecz nie trwało to długo. Planowany był z początku jako 
miesięcznik, ale z różnych przyczyn (problemy z drukarnią, brak współpracy społecznej 
w nadsyłaniu informacji) ukazywał się dość nieregularnie. Pismo to drukowano w drukar
ni Misjonarzy, ale jakość ich druków pozostawiała wiele do życzenia. Korzystano także 
z tłoczni pijarskiej, ostatecznie zaś od początku 1791 Podlecki drukował je we własnym za
kładzie. „Dziennik” wydawany był nakładem warszawskiego „Towarzystwa Handlowego”, 
a potem redaktora -  Tadeusza Podleckiego. Początkowo, jak wspomniano, był miesięcz
nikiem, później dwutygodnikiem (od cz. 9 z 15 DC 1791), a od numeru 1 z 5 I 1793 roku 
wychodził jako tygodnik. Dystrybucją periodyku zajmowała się warszawska ekspedycja 
pisma, drukarnia Misjonarzy, Michał Gróll, Piotr Dufour oraz prowincjonalne poczty. Póź
niej zrezygnowano z drukami Misjonarzy, ale przybyło kilka placówek za granicami stoli
cy. Prenumerata w Warszawie wynosiła początkowo 18 zł, a na prowincji jej cena sięgała 
24 zł. Obok prenumeraty rocznej wydawca dopuszczał też półroczną. Koszt prenumeraty 
wzrósł w 1790 -  z 18 na 36 zł i przesyłki pocztowej z 6 na 12 zł, lecz w roku następnym 
obniżono koszty do 24 zł (w Warszawie). Pierwszym prospektem reklamującym pismo był 
druk pt. Prospekt „Dziennika Handlowego ", które dzieło przez pewne Towarzystwo co mie
siąc wychodzić ma w Warszawie 1786. Druk zawierał najważniejsze informacje dotyczące 
zawartości nowego pisma. Podlecki bardzo dbał o dobrą reklamę „Dziennika” Dołączał 
często dodatkowe druki do swojego czasopisma, niekiedy można je było otrzymać bez
płatnie, niekiedy za osobną dopłatą. Wśród nich znajdowały się Tabele targów, dóbr do 
sprzedaży i wynajmu, wzorów monet, ceł oraz druki Komisji Policji. Dla prenumeratorów 
przewidziane były dodatki gratisowe (egzemplarze Suplementu „Dziennika Handlowego”, 
„Przewodnika Warszawskiego” i „Korespondencji Bankowej”). Niejednokrotnie wydawca 
dodawał również druki reklamowe, zawierające spisy zawartości poszczególnych numerów 
lub spisy prenumeratorów. Wśród nich znajdował się król, potem dołączyła także Komi
sja Edukacji Narodowej. Zamówione przez króla egzemplarze (początkowo 30, następnie 
36) trafiały do miast -  Gdańska, Chersonia, Krakowa, Poznania, Sandomierza, Żytomierza,

M Zob. D. H o m b e k, Wydawnictwa warszawskie Tadeusza Podleckiego w świetle publikacji reklamowych 
z lat 1785-1794, Kielce 1997, s. 79-145.
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Łęczycy, Lublina, Kamieńca Podolskiego, Tulczyna, Białegostoku, Grodna, Kowna, Brze
ścia Litewskiego, Wilna i Mińska oraz do instygatora taksowego Jurysdykcji Marszałkow
skiej Koronnej. Komisja przeznaczała swoje egzemplarze (75) dla szkół znajdujących się 
pod jej opieką. Obok własnych druków reklamowych i prospektów zapowiadających zmia
ny, Podlecki korzystał także z inseratów prasowych w „Gazecie Narodowej i Obcej”, „Ko
respondencie Warszawskim” i w „Gazecie Warszawskiej”.

W przeciwieństwie do pozostałych „Zbiór Tygodniowy Wiadomości Uczonych” był cza
sopismem prowincjonalnym. Wychodził z drukami Ignacego Grebla w latach 1784—1785, 
a raczej do początku roku 1785, ostatni bowiem numer pojawił się 23 I. Już początki tego 
periodyku popularnonaukowego związane były z poważnymi trudnościami. Grebel wydał 
prospekt reklamujący planowane pismo. Zapowiedział, że będzie ono zawierać wiadomo
ści z gazet zagranicznych. Reklama ta spowodowała oburzenie głównego redaktora „Gaze
ty Warszawskiej” Stefana Łuskiny, który zareagował natychmiastowym tekstem na łamach 
swojej gazety. W ogłoszeniu tym z 141 1784 roku197 ostrzegał Grebla przed sankcjami kar
nymi płynącymi z pogwałcenia praw królewskich. Skoro przywilej na drukowanie wiado
mości bieżących, czyli nowin, należy do niego, do Łuskiny, nikt nie może żadnych nowin 
drukować pod karą grzywny wynoszącą 200 czerwonych zł. Jeszcze raz przestrzegł Grebla:

Żeby więc kłótnie prawne nie wyniknęły i żeby nie stał się jaki zawód dla prenumerantów na to
dzieło drukami krakowskiej, podaje „Gazeta Warszawska” do publicznej wiadomości niniejsze przy
jacielskie ostrzeżenie.

Spór z Łuskiną odbił się negatywnie na całości przedsięwzięcia. Podważał dobre imię 
firmy i mógł doprowadzić do wycofania się prenumeratorów. W takim razie Grebel mu
siałby zrezygnować z wydawania pisma. Próbował się bronić, odwołując się do kanclerza 
Antoniego Onufrego Okęckiego i do Magistratu Krakowskiego. Magistrat rozsądził spór 
na rzecz Grebla, ale kanclerz, nie chcąc się mieszać w te sprawy, przekazał skargę Grebla 
Łuskinie, który odpowiedział na wszystkie zarzuty, czyniąc się stroną niesłusznie atakowa
ny Nawet znak, jaki Grebel umieścił na swoim czasopiśmie -  konny goniec z trąbką -  stał 
się powodem do oskarżeń: symbol taki oznaczał wiadomości bieżące, a więc przysługiwał 
tylko nowinom. Każda aktualna informacja, niezależnie od źródła pochodzenia, może być 
drukowana tylko przez posiadacza przywileju -  jeśli kto z redakcji „Zbioru” taką informację 
gdzieś znajdzie, powinien ją  posłać do „Gazety Warszawskiej”, a tam podadzą ją  do druku, 
Jeśli uznają, że warta jest publikacji. Przez te zarzuty Grebel musiał zmienić nieco profil 
Pisma, zrezygnował też ze sztychu z gońcem na rzecz popiersia kobiety w obramowaniu 
1 mnych przedstawień. Niezależnie od tego pismo zaczęło się ukazywać. Po trzech miesią
cach nastąpiła zmiana tytułu na „Zbiór Wiadomości Tygodniowych”. W prasie warszaw
skiej pojawiły się wzmianki o możliwości nabycia tego periodyku. W maju198 reklamowano 
zebrane w jeden tomik wszystkie numery z całego pierwszego kwartału, w sierpniu199 w ten

1,7 Suplement do „Gazety Warszawskiej", zob. GH 1/2,130 poz. 2022.
198 Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 19 V, 22, 26 V 1784 roku, zob. GH 1/2, 146 poz. 2104; 147 poz. 

2110; 148 poz. 2117.
>v> Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 18,21 VIII 1784 roku,zob. GH 1/2,157poz.2167; 158 poz. 2171; 

160 poz. 2184.
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sam sposób można było nabyć kwartał drugi w drukarniach Grólla i Dufoura. Jednak pi
smo współredagowane początkowo przez Jacka Przybylskiego zaczęło powoli podupadać. 
Artykuły wysokich lotów, naukowe i fachowe, rozpowszechniające najnowsze zdobycze 
wiedzy, nie były łatwe do przygotowania. Dlatego z końcem roku pogłębił się kryzys pisma, 
związany również z wyjazdem Przybylskiego. Redakcja, nie nadążając z pisaniem własnych 
tekstów, zaczęła przedrukowywać artykuły z innych gazet, m.in. Piotra Świtkowskiego, co 
wplątało Grebla w kolejną polemikę na łamach prasy. Wszystkie te przyczyny doprowadzi
ły do upadku pisma, dlatego Grebel nawet nie próbował rozpisywać prenumeraty na rok 
następny.

WAYS OF ORGANIZING SUBSCRIPTIONS IN THE XVIIICENTURY

SUMMARY

The author o f  the article describes the methods o f  ensuring funds for the publication o f various 
types o f  works. In the XVIII century publishers usually resorted to the method o f subscription (having 
first introduced a distinction into book and magazine subscription); the latter allowed publishers to 
undertake sometimes very ambitious editorial initiatives. In the group o f  works distributed by means 
o f subscriptions, one finds a variety o f  publications. Thus, one may find here both scientific works 
and literary publications, legał joum als or else morał and religious works. Research on ways o f orga- 
nizing subscriptions allows one to get better acąuainted with the XVIII century book market as well as 
to leam about the preferences o f contemporary readers which no doubt had influenced the repertoire 
o f  the editorial market.
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