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Anna Gruca

Potencjalni adresaci publikacji nakładców 
nieprofesjonalnych w Krakowie 
w okresie autonomii galicyjskiej 

Przyczynek do badań 
nad repertuarem wydawniczym

Kazimiera Maleczyńska definiuje repertuar wydawniczy. jako ogół tekstów publi
kowanych drukiem oraz problematykę łączącą się w sposób bezpośredni z analizą 
treści przekazywanych przez nie”1. Na jego określenie zamiennie używa się ter
minu „produkcja wydawnicza”. Jednak, jak Maleczyńska słusznie stwierdza, po
jęcie repertuaru wydawniczego jest szersze niż wskazywałaby przywołana defini
cja, obejmuje także warunki działania drukarń i wydawców, zagadnienia związane 
z zewnętrzną formą książki, jej nakładem i ceną. Wiąże się też ze statystyką dru
ków. Repertuar wydawniczy może być rozpatrywany w kilku aspektach, uwzględ
niających wytwórcę tekstów (nakładca, drukarnia), ich tematykę oraz odbiorcę. 
Możemy zatem mówić o polskim repertuarze wydawniczym w pewnym okresie, 
np. zaborów, repertuarze wydawniczym określonego ośrodka książki, np. reper
tuar wydawniczy Krakowa, repertuarze konkretnego nakładcy. Można też rozpa
trywać repertuar publikacji o określonej tematyce, np. rolniczej, historycznej, czy 
też próbować określić repertuar dla pewnej grupy odbiorców: książki dla dzieci, 
dla ludu, naukowe2. W przypadku badania działalności jednej firmy wydawniczej, 
rekonstrukcja repertuaru pozwala na sprecyzowanie jej programu, specjalizacji, 
realizowanej bardziej lub mniej konsekwentnie polityki wydawniczej. 

1 K. Maleczyńska, Książki i biblioteki w Polsce okresu zaborów, Wrocław 1987, s. 9. 
2 I. Socha, Repertuar jako kategoria badawcza w polskiej nauce o książce, [w: ] Nauka 

o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie, red. M. Banacka, Warszawa 2003, 
s. 98-99. 

Na repertuar wydawniczy Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej składa się 
produkcja różnych kategorii wydawców: księgarni nakładowych, drukarni, sto
warzyszeń i instytucji, a także pojedynczych osób, dla których ten typ działalno
ści nie stanowił profesji: autorów i tłumaczy publikujących własnym nakładem, 
indywidualnych wydawców wymienionych z nazwiska. Grupa indywidualnych 
nakładców nieprofesjonalnych jest dosyć pokaźna i zróżnicowana. Najliczniejsi 
są autorzy, których aż 1295 pojawiło się w roli wydawców swoich prac. Oni też 
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opublikowali najwięcej pozycji, bo 29393 4. Liczba wydanych przez poszczególne 
osoby tytułów była różna i wahała się od 1 do 59h Nieprofesjonalnych nakładców 
wymienionych z nazwiska zidentyfikowano 792. Najmniej licznie w rolę wydaw
ców wcielili się tłumacze (tylko 87 osób)5. Osoby z dwóch ostatnich kategorii na
kładców opublikowały zazwyczaj tylko pojedyncze pozycje.

3 Zob. A. Gruca, Nakładem własnym... Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie 
w dobie autonomii gałicyjskiej, Kraków 2007.

4 Ibidem, s. 61-62.
5 Ibidem, s. 54.
6 Μ. Mesjasz, Strokowa Jadwiga z Zubrzyckich, [w:| Polski słownik biograficzny (dalej: 

PSB), t. 44, Warszawa-Kraków 2006, s. 357-359.
7 R. Przezdziecki, Aleksander Przezdziecki. Historyk literat z XIX w., Toruń 2003, 

s. 211-218.
8 A. Mężyński, Mecenat nad publikacjami naukowymi w XIX wieku, [w:| Z dziejów mece

natu kulturalnego w Polsce. Studia, red. J. Kostecki, Warszawa 1999, s. 166.

O ile wkład publikacji wspomnianych grup nakładców w tworzenie ogólne
go repertuaru wydawniczego Krakowa omawianego okresu jest bezsporny, o tyle 
stwierdzenie ich udziału w repertuarach cząstkowych może budzić pewne wąt
pliwości. W omawianej grupie dominują bowiem nakładcy pojedynczych tytułów. 
Stąd też trudno mówić o jakimś programie wydawniczym realizowanym przez po
szczególne osoby. Jedynie w przypadku tych autorów, którzy opublikowali kilkana
ście czy kilkadziesiąt tytułów, można zaobserwować pewną jednolitość treściową 
ich oferty, ale ma to zazwyczaj związek z wykształceniem, profesją, specjalnością 
literacką czy zainteresowaniami danego autora. I tak np. księża publikowali zwykle 
książki o tematyce religijnej, a uczeni związani z Uniwersytetem Jagiellońskim - 
pozycje zgodne ze swoją specjalnością naukową. Można także zaobserwować dzia
łalność wydawniczą wynikającą z poczucia pewnej misji. Taką była np. twórczość 
i zarazem działalność wydawnicza Jadwigi Strokowej, nauczycielki szkoły ludowej 
w podkrakowskim wówczas Łobzowie, publikującej na ogół pod pseudonimem „Ja
dwiga z Łobzowa” lub „Jan Świerk”6. Jej twórczość biegła dwutorowo: spod jej pió
ra wychodziły patriotyczne i umoralniające utwory przeznaczone dla dzieci oraz 
dla ludu. Dużą część z nich opublikowała własnym nakładem.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku wydawców wymienionych 
z nazwiska. Można wśród nich zaobserwować zjawisko mecenatu, szczególnie 
cenne w przypadku książki naukowej, a zwłaszcza źródeł historycznych. Zasłu
żył się na tym polu przede wszystkim Aleksander Przezdziecki, którego hojności 
zawdzięczamy wydanie dzieł Jana Długosza. Jego działalność kontynuował syn 
Konstanty7. O mecenacie dotyczącym książki naukowej mówi się też w przypadku 
nakładów własnych autorów8.

Można zatem stwierdzić, że poszczególne osoby z wymienionych grup nie two
rzyły własnych repertuarów wydawniczych. Ich działalność była bowiem często 
przypadkowa i jednostkowa. Na pewno natomiast przynajmniej część autorów, po
dejmujących działalność wydawniczą, kierowała swoje publikacje do określonej 
kategorii odbiorców, dokładając je w ten sposób do repertuaru tworzonego przez 
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ogół wydawców. Adresatów precyzowano niekiedy bardzo dokładnie w tytule lub 
w podtytule dzieła. I właśnie tego rodzaju publikacje będą przedmiotem naszych 
rozważań.

Wspomniany zabieg stosowano często w książkach przeznaczonych dla dzieci, 
wskazując nawet ściśle przedział wiekowy. Książek tego typu, w porównaniu z li
teraturą innej treści, wydawcy indywidualni opublikowali niewiele, miały one za 
to zróżnicowany charakter. Wspomniano już o niestrudzonej autorce wierszyków, 
powiastek i obrazków dramatycznych skierowanych do grupy najmłodszych czytel
ników - Jadwidze Strokowej. Opowiadania dla dzieci opublikowała także Elżbie
ta Mieroszowska9, zaś Joanna Wędrychowska dla dziewczątek polskich napisała 
Przygody Jadwini (1906). Do młodych odbiorców adresowano ponadto literaturę 
popularyzującą wiedzę, jak np. Ze skarbnicy wiedzy i prawdy (1882) Adama Mo
rawskiego czy Historia polska dla dorastającej młodzieży (cz. 1-4, 1890-1904) 
Teresy z Wodzickich Potockiej, oraz religijną, np. Egzorty niedzielne i świąteczne 
do dzieci szkół ludowych (1915) Józefa Kajdasa czy Dzieje Starego Testamentu 
(1898), które dla młodzi wyznania Mojżeszowego opracowała Rozalia Saulson.

9 E. Mieroszowska, Mala książeczka dla małych dzieci, Kraków 1886; eadem, Zbiorek 
opowiadań dla dzieci, t. 1-2, Kraków 1886-1904.

10 Μ. Tyrowicz, Krotoski (pierwotne nazwisko Szkaradek) Kazimierz Michal, [w:] PSB, 
t. 15, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1970, s. 347.

Wyraźnie określonego adresata miały też książki dla ludu. Nakładem autorów 
wyszło ich niewiele, za to o różnorodnej treści. Najwięcej jest utworów z literatu
ry pięknej, często o tematyce historycznej, nawiązujących do ważnych wydarzeń 
w naszych dziejach, jak np. dwa obrazki dramatyczne Ignacego Ziemby: Wan
da księżna krakowska (1911) i Piast księciem! Piast! (1912). Dla ludu przezna
czano też innego rodzaju prace: religijne, jak Wincentego Wąsikiewicza Czytan- 
ki niedzielne (1889); popularyzujące wiedzę, jak to czynił Bronisław Gustawicz 
w broszurce Jeż. Obrazek przyrodniczy dla ludu i młodzieży (1879); w popularny 
sposób traktujące polską historię, jak w opublikowanym odczycie Jakuba Bojki 
O powstaniu listopadowym (1910), wygłoszonym w Gręboszowie w osiemdziesią
tą rocznicę wybuchu powstania. Dla braci włościan i robotników wydał polityczną 
broszurkę Przywódcy socjalistyczni i ich moralne zasady (1898) Stanisław Pasek, 
natomiast dla osób pracujących z ludem, dla światłych jego opiekunów, nauczy
cieli i przyjaciół napisał Zadania kółek rolniczych w Galicji (1884) Karol Langie, 
podobnie jak Sebastian Rosicki, który swój Krótki rys higieny dla ludu wiejskiego 
(1875) traktował jako podręcznik dla plebanów, nauczycieli szkół pedagogicznych 
i dla nauczycieli szkół elementarnych.

Do ściśle określonego odbiorcy adresowane były podręczniki. W tytule definio
wano typ szkoły oraz klasę, do której były przeznaczone. W tej grupie znalazły się 
cieszące się dużym powodzeniem, wielokrotnie wznawiane podręczniki do historii, 
napisane przez Anatola Lewickiego i Wincentego Zakrzewskiego. O ile te pozycje 
były chwalone przez krytykę, to nieco mniejszym uznaniem cieszył się podręcznik 
Kazimierza Krotoskiego Opowiadania z dziejów monarchii austriacko-węgierskiej 
(1910; wyd. 2, 1913)10. Wielu wydań doczekały się też podręczniki Franciszka 



42 Anna Gruca

Tomaszewskiego: Chemia dla -wyższych klas gimnazjalnych (wyd. 3, 1901; wyd. 4, 
1904) oraz Fizyka i krótki rys kosmografii (1892-1906) w wersjach dla klas gim
nazjalnych niższych i wyższych, napisany wspólnie z Antonim Medardem Kawec
kim, a także książki do nauki arytmetyki i geometrii Ignacego Kranza. Również 
uczniom szkół średnich miały służyć podręczniki zoologii Maksymiliana Nowickie
go", a do nauki religii autorstwa księży: Mateusza Jeża Nauka wiary katolickiej 
i Stanisława Puszeta Etyka katolicka (1884). Dla niższych klas gimnazjalnych 
i szkół realnych przeznaczona była z kolei Mineralogia Karola Klęska (1870; wyd. 
2, 1877). Ukazały się także podręczniki do nauki języków: niemieckiego autorstwa 
Jana Molina, łaciny - Marcina Sasa i francuskiego - Wiktora Erarda Ciechomskie- 
go11 12. Kajetan Kosiński swoje dwie publikacje: O budynkach i ich ozdobie (1897) 
oraz Ogólne pojęcia o sztukach plastycznych (1897) napisał dla uczniów wyższej 
szkoły realnej. Ogólnie dla młodzieży szkolnej Jan Siedlecki opracował wielokrot
nie wznawiany Śpiewni czek zawierający pieśni kościelne.

11 M. Nowicki, Zoologia dla szkól niższych gimnazjalnych i realnych, Kraków 1868 (wyd. 
2, 1870; wyd. 3, 1873; wyd. 4, 1876).

12 W. E. Ciechomski, Gramatyka praktyczna języka francuskiego dla początkujących, 
Kraków 1886 (wyd. 2, 1890); J. Molin, Gramatyka języka niemieckiego dla szkół średnich, Kra
ków 1886; M. Sas, Ćwiczenia łacińskie. Przykłady do tłumaczenia z języka polskiego na łaciński 
dla VI klasy gimnazjalnej, Kraków 1894 (wyd. 2, 1904).

Choć najwięcej wydano podręczników gimnazjalnych, nakładem indywidual
nych osób ukazywały się też podręczniki dla szkół innych typów: ludowych i wy
działowych, jak np. Geometrya dla szkól wydziałowych (1907) w wersjach dla 
szkół męskich oraz żeńskich, opracowana i wydana przez Leona Silbersteina, na
uczyciela w szkole wydziałowej im. Kazimierza Wielkiego w Krakowie, czy Krót
ka nauka chowu zwierząt domowych ułożona w pytaniach i odpowiedziach dla 
młodzieży uczącej się w szkołach wiejskich (1870) Aleksandra Pająka. Władysław 
Gizbert-Studnicki opracował na potrzeby uniwersytetów ludowych i samouków 
Wykład ekonomii politycznej (1900). Dla uczniów szkół technicznych oraz me
chaników i inżynierów przeznaczony był z kolei Podręcznik do konstrukcji maszyn 
(t. 1-6, 1888-1902) autorstwa Karola Stadtmullera, a dla uczniów szkół handlo
wych - Podręcznik towaroznawstwa (1914), opracowany i opublikowany nakła
dem Arnolda Bollanda. Osobom uczącym się piekarstwa miał służyć podręcznik 
Stanisława Długoszewskiego i Jan Horowskiego Piekarstwo w teoryi i praktyce 
(1911). Tablica mnożenia (1880) Ignacego Przybyłkiewicza powstała natomiast 
nie tylko z myślą o uczniach szkół ludowych i średnich, ale - jak pisał autor w pod
tytule -jako podręcznik dla pań, biur i handli.

Nakładem autorów wychodziły także podręczniki akademickie, jak np. cala 
seria podręczników dla studentów prawa, napisana i wydana przez profesorów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Augusta Balasitsa i Franciszka Ksawerego Fiericha.

Ukazywały się również publikacje przeznaczone dla nauczycieli i opiekunów 
dzieci i młodzieży. Dla katechetów, nauczycieli i rodziców opracował i wydał Pery
kopy ewangelijne, niedzielne i świąteczne (1890) Józef Krukowski. Również dla 
nauczycieli, w tym wypadku szkół ludowych, Józef Czechowski przeznaczył Prak
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tycznego sekretarza (1903). Do matek chrześcijańskich kierował swoje wskazówki 
wychowawcze, zawarte w pracy Higiena moralna (1876), Adam Słotwiński. Dla 
inteligentnych rodziców i postępowych pedagogów wydał swoją broszurę Precz 
z obłudą w domu i w szkole (1906) Janisław Jastrzębowski.

Wydawano ponadto podręczniki pozwalające doskonalić umiejętności w róż
nych dziedzinach, np. Podręcznik do nauki buchalterii (1890) Bolesława Woy- 
syma Antoniewicza, Nauka położnictwa dla użytku położnych (wyd. 1-4, 1872- 
-1900) Henryka Jordana, Chemia rozbiorowa jakościowa (1867) Bogdana Hoffa, 
stanowiąca w zamierzeniu autora przewodnik dla początkujących i zawodowych 
chemików, aptekarzy, lekarzy, techników i przemysłowców, czy Podręcznik dla 
owczarza (1891) Władysława Łaszczyńskiego. Gospodynie i właściciele ogrodów 
mogli przy pomocy książki Jana Drewki doskonalić Hodowlę krzewów owocowych 
i zużytkowanie ich owoców (1914). Dla użytku artystów i techników jako też do 
nauki własnej przeznaczony był Podręcznik perspektywy malarskiej (1885) Jana 
Rottera. Przewodnik dla organistów (1880) opublikował Antoni Sapalski, a Pod
ręcznik dla drogistów i pokrewnych zawodów (1913) opracował Julian Zacharski. 
Wincenty Juliusz Wdowiszewski Przepisy budownicze, ogniowe i porządkowe dla 
miasta Krakowa (1891) przygotował - jak pisał w podtytule - dla właścicieli do
mów, urzędników miejskich, państwowych, adwokatów, przedsiębiorców, fabry
kantów, inżynierów budowniczych itp.

Pokrewne podręcznikom były różnego rodzaju poradniki, które również miały 
konkretnego adresata. Ich autorzy udzielali porad z różnych dziedzin. Jak dźwigać 
bez nakładów zniszczone gospodarstwo rolne? radził Kazimierz Langie w niewiel
kiej książeczce wydanej w 1880 roku, a Stanisław Madeyski - Jak układać testa
ment na wsi (wyd. 1, 3, 1905-1906). Dla robotników przeznaczony był poradnik 
Prawa i obowiązki robotników według ustaw austriackich (1895), przygotowany 
i opublikowany przez Ignacego Suessera, a dla uczniów rzemieślniczych - Rozmo
wy niemieckie (1891), opracowane przez W. Guzdka. Antoni Larisch przygotował 
dla początkujących Podręcznik fotografii (1902). Dla amatorów tej sztuki prze
znaczony był też podręcznik Wilhelma Kleinberga13. Miłośnicy wędkowania mogli 
korzystać z poradnika opublikowanego przez Józefa Rozwadowskiego, a narciar
stwa - przez Józefa Schneidra14.

13 W. Kleinberg, Krótki podręcznik fotografii dla amatorów, Kraków 1894.
J. Rozwadowski, Poradnik dla miłośników sportu wędkowego, czyli sztuka łowienia 

pstrąga, lipienia i łososia na wędkę, Kraków 1900; J. Schneider, Na nartach skandynawskich. 
Podręcznik dla zwolenników sportu narciarskiego, Kraków 1898.

Wydawnictwa poradnikowe miały także służyć pomocą osobom podejmującym 
działania naukowe. Przykładem mogą być Wskazówki do zbierania właściwości 
ludowych (1886), opracowane przez Romana Zawilińskiego dla tych, którzy wzo
rem Oskara Kolberga chcieli się poświęcić zbieraniu zabytków etnograficznych. 
Z kolei dla pragnących się podjąć prac genealogicznych i heraldycznych opracował 
swój Słownik heraldyczny (1870) Stanisław Krzyżanowski.

Z myślą o osobach odwiedzających Kraków ukazało się nakładem autorów kilka 
przewodników. Najobszerniejszym, posiadającym także część omawiającą dzieje 
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Krakowa, jest przewodnik Walerego Eliasza Radzikowskiego Kraków dawny i dzi
siejszy (1902). Ten sam autor napisał również Ilustrowany przewodnik do Tatr, 
Pienin i Szczawnic, który ukazywał się pięciokrotnie w latach 1800-1900 i ode
grał znaczną rolę w popularyzowaniu tego zakątka ziem polskich. Z kolei lekarze 
zdrojowi: Tomasz Janiszewski, pracujący w Zakopanem, Józef Kołączkowski ze 
Szczawnicy oraz Franciszek Kmietowicz z Krynicy, publikowali przewodniki dla 
chorych udających się do tych uzdrowisk.

Do konkretnych odbiorców adresowane były często książki religijne, zwłasz
cza modlitewniki. Te same tytuły wychodziły czasami w wariantach dla dziewcząt 
i chłopców, tak jak np. Hosanna. Książeczka do modlitwy dla dziatek katolickich 
(1890), opracowana przez księdza Walentego Gadowskiego. Osobne modlitewniki 
przeznaczano dla mężczyzn i kobiet. Ukazała się też książka do nabożeństwa dla 
osób starszych, wydana przez Stanisława Zielińskiego15. Dla dzieci przystępujących 
do pierwszej spowiedzi Józef Kajdas opracował przykłady i uwagi wydane w bro
szurce Powrócę do ojca mego (1912). Ludwik Kasprzyk opublikował Nauki reko
lekcyjne dla robotnic i sług w Andrychowie 1910 r. (1911). Organizator polskich 
pielgrzymek do Rzymu, ksiądz Wincenty Smoczyński, wydawał przeznaczone dla 
pielgrzymów przewodniki po Rzymie - Rzym, jego kościoły i pomniki (wyd. 1-2, 
1877-1880). Publikowano także poradniki dla kapłanów zajmujących się różnymi 
kategoriami wiernych, jak np. Przewodnik teoretyczny dla katechetów, czyli kate
chetyka katolicka (1877) księdza Józefa Krukowskiego.

15 Książka do nabożeństwa dla osób starszych, zawierająca modlitwy używane w kościele 
rzymsko-katolickim, Kraków 1905.

Niektórzy autorzy kierowali swoje prace do bardzo szerokiego grona odbiorców. 
Rzecz napisaną dla wszystkich pt. Kilka uwag o naszym położeniu, gospodar
ce, zasobach, potrzebach i wadach opublikował w 1903 roku Hieronim Zaleski, 
a Antoni Latinik książeczkę Obywatel, rząd i formy rządów (1878) adresował dla 
wszystkich klas społeczeństwa państwowego. Anonimowy autor Polityka, czyli 
zbioru praktycznych uwag, jak się należy zachować w towarzystwie i unikać naj
bardziej rażących nawyknień (1910) przeznaczył tę publikację dla wszystkich, 
którzy tego potrzebują. Józef Kaczyński zaś dla małych i dużych napisał wierszem 
swój Podarunek na kolędę (1871). Z kolei Antoni Kostecki dla tych, co nieobe- 
znani są z rachunkami napisał Elementarz czyli krótkie objaśnienie o miarach 
i wagach metrycznych (1876). Wiktor Skołyszewski dla swoich wyborców wydał 
sprawozdanie z działalności poselskiej. W broszurze W przededniu nowych wy
borów (1906) jej autor, Jerzy Moszyński, zwracał się jako ziemianin do ziemian 
i włościan polskich. Dla podobnej grupy napisał swoje Uwagi myśliwskie (1879) 
Józef Ożegalski. Przeznaczył je nie tylko dla myśliwych, ale też właścicieli dóbr 
ziemskich w Galicji jako też w Królestwie Polskim. Roman Buczyński pracę Od 
Sadowy do Sedanu (1905) przygotował dla czytelników gazet. Dla mężatek z kolei 
przeznaczona była Sztuka przypodobania się mężowi (1888), opracowana przez 
Czesława Czyńskiego.

Zdarzały się również przypadki, gdy autor wydawał swoje dzieło dla niewiel
kiej grupy osób. Stanisław Kluczycki popularnonaukowe pogadanki Niebo i ziemia 
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(1894) napisał z myślą o hrabiankach Róży i Zofii Potockich, których po śmier
ci ich ojca Artura był współopiekunem16. Franciszek Rheina Wolbek wprawdzie 
swoje uwagi dotyczące wychowania, moralności i patriotyzmu pisał dla synów 
z okazji ich kolejnych urodzin, ale później (w 1890) - zebrane w książce Upo
minek ojca dzieciom - opublikował. Maciej Józef Brodowicz - jak pisał - skreślił 
swoje Curriculum vitae (1872) dla przyjaciół. Takie zawężenie kręgu adresatów 
dotyczyło jednak najczęściej książek opublikowanych w niewielkim nakładzie, cza
sami na prawach rękopisu, tak jak broszurka Lubomira Gadona Nieco o naszej 
rodzinie (1905), przeznaczona dla krewnych. Autor nie oddawał ich wówczas do 
rozpowszechniania księgarzom, a przeznaczał na własne potrzeby, obdarowując 
nimi wybrane osoby. Charakterystycznym przykładem jest tutaj działalność po
ety Wacława Rolicz Liedera, który obrażony na krytykę po opublikowaniu swojego 
pierwszego tomiku pozostałe ogłaszał w niewielkim nakładzie 20-60 egzemplarzy 
z adnotacją, iż „przedruk i sprawozdania wzbronione”. Poza handlem księgar
skim rozpowszechniali też czasami autorzy również książki wydane w wyższym 
nakładzie. Moje wspomnienia 1849-1912 (1913) Leona Lipkowskigo, opisujące 
dzieje jego rodziny oraz okolicznych rodzin ziemiańskich na Wołyniu, wydane 
w nakładzie 500 numerowanych egzemplarzy na kredowym papierze i z licznymi 
ilustracjami, rozeszły się w większości wśród rodziny i znajomych, a wielu opisy
wanym przez siebie i zaprzyjaźnionym osobom autor podarował egzemplarze z de
dykacją17. W niewielkim nakładzie ukazywały się także często odbitki artykułów 
z czasopism, finansowane przez samych autorów, np. nakład niektórych odbitek 
z „Przeglądu Lekarskiego” wynosił jedynie 25 egzemplarzy.

16 S. Brzozowski, Kluczycki Stanisław Edmund (1829-1900), [w:] PSB, t. 13, Wrocław 
1967-1968, s. 21.

17 T. Epsztein, Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiań- 
stwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w., Warszawa 2005, s. 268-269.

18 I. Socha, op. cit., s. 96.
19 M. Tyrowicz, op. cit.
20 A. Pechnik, O podręcznikach szkolnych i lekturze domowej uczniów szkół średnich, [w:] 

Księga pamiątkowa drugiego wiecu katolickiego odbytego we Lwowie w dniach 7,8i9 lipca 1896 
roku, cz. 2: Referaty, Lwów 1898, s. 447-448.

Autorzy, kierując wydane własnym nakładem prace do określonego odbiorcy, 
tworzyli część repertuaru, który Irena Socha nazywa dystrybutywnym czy też 
repertuarem nadawcy18. Interesującą rzeczą byłoby zbadanie, czy nie minęli się 
z oczekiwaniami adresatów swoich publikacji, czyli przeanalizowanie repertuaru 
odbiorców. Wydaje się, że pomocą mogą służyć recenzje książek czy - w przypad
ku podręczników - programy nauczania realizowane przez ówczesne szkoły. Fakt, 
że niekiedy intencje autorów rozmijały się z oczekiwaniami odbiorców, pokazu
je przykład podręcznika Kazimierza Krotoskiego Historia powszechna na klasy 
niższe szkół średnich (1908), o którym pisano, że jest przeładowany faktami19. 
Z kolei podręcznik do historii powszechnej Wincentego Zakrzewskiego krytycznie 
oceniono na wiecu katolickim we Lwowie20. Według recenzentów również autorzy 
literatury dla dzieci nie zawsze spełniali oczekiwania odbiorców ich utworów. Za 
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przykład może tu posłużyć powieść Heleny Strażyńskiej Królewska wnuka (1898), 
którą sama autorka kierowała do starszej młodzieży, a recenzent „Przeglądu Pol
skiego” widział w niej raczej lekturę dla dorastających panienek21.

21 C. (rec ), H. Strażyńska, Królewska wnuka, Kraków 1898, „Przegląd Polski" R. 33, 
1898, t. 127, s. 349.

22 K. Glombiowski, Problemy historii czytelnictwa, Wrocław 1966, s. 15.

Praktyka umieszczania przez autora w tytule lub w podtytule konkretnego ad
resata, do którego kierował swoje dzieło, nie była oczywiście charakterystyczna 
tylko dla osób publikujących książki własnym nakładem. Wydaje się jednak, że 
w kontekście badania repertuaru wydawniczego te uwagi nabierają szczególnego 
znaczenia. Jak pisał Karol Glombiowski, produkcja wydawnicza jest „wynikiem de
cyzji podjętej przez wydawcę jako pośrednika między autorem a odbiorcą”22. Wy
dawca, podejmując decyzję o opublikowaniu jakiejś pozycji, kieruje się zazwyczaj 
rozeznaniem rynku, które pozwala mu realizować potrzeby i oczekiwania pewnych 
grup odbiorców. W przypadku nakładów własnych autorów czy tłumaczy ten etap 
pośrednictwa nie występuje. Dlatego istotne są wszystkie informacje pozwalające 
przyporządkować wydane tą drogą książki do pewnych repertuarów cząstkowych, 
tematycznych czy też - tak jak w tym przypadku - dla określonych odbiorców.
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Potential readership of non-professional publishers active 
in Kraków during the times of the autonomy of Galicia.

A contribution to the study of research of publishing repertoire

The publishing repertoire of Kraków during the autonomy of Galicia consisted of pu
blications of various kinds, including publications of those authors who published their 
works at their own expense. Among the 2939 titles published by the authors there 
were those which were directed to a well-defined category of recipients. Those reci
pients were specified in the title or the subtitle of the work. A well-defined recipient 
was specified by inter alia children’s books, books for the people, textbooks for various 
levels of education and books which facilitated the improvement of various skills. The 
authors created a part of the works available from the publisher by directing their 
works to specific readers. It is interesting to find out whether their intentions were 
different from the expectations of their readers.
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