
Zofia Olszamowska

W którym roku wyszło pierwsze
wydanie "Myśli o pismach polskich"
Czartoryskiego?
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce
literatury polskiej 13/1/4, 69-70

1914/1915



W którym roku w yszło pierwsze wydanie „Myśli o pismach 
polskich“ Czartoryskiego ?

Kwestya ustalenia daty pierwszego wydania „Myśli o pis
mach polskich“ dotychczas nie jest jeszcze rozstrzygniętą. Wszczy
nano ją nieraz, głównie z powodu tej sprzeczności, że w książce, 
wydanej, jakby tego dowodziła karta tytułowa, w roku 1801, 
autor cytuje w odsyłaczu na str. 250 dzieło J. K. Szaniawskiego : 
„Rady przyjacielskie młodemu czcicielowi nauki filozofii“, wy
dane dopiero w roku 1803. Możnaby przypuszczać, że Czarto
ryski mógł znać to dzieło wrękopiśmie, gdyby nie forma cytaty. 
Cytuje je książę generał w taki sposób, w jakim się pisze nie 
o rękopiśmie, lecz o książce drukowanej. Pomimo to wciąż mówi 
się jeszcze o dacie 1801 r. Podaje tę datę ostatecznie Chmielow
ski w swych „Dziejach krytyki literackiej“ (1902), chociaż 
w wydanej wcześniej (1899) „Metodyce historyi literatury polskiej“ 
na str. 206 pisał: „Tenże sam autor pod pseudonimem Dantis- 
cusa wydał w Warszawie r. 1810 (mylnie położono na książce 
datę 1801) cenne dziełko p. t. Myśli o pismach polskich“. Datę 
1801 znajdujemy także u Estreichera (I, 238) zarówno, jak u Fin- 
kla (nr. 9621). '

Sprawę daty pierwszego wydania dzieła Czartoryskiego roz
strzyga „Gazeta W arszawska“, — pismo, w którem książę ge
nerał zamieszczał krytyki teatralne i literackie swego pióra. 
W rzekomym roku wydania pierwszego, 1801, „Gazeta W arszaw
sk a“ milczy jakoś o „Myślach“, milczy i w latach następnych 
aż do r. 1809 włącznie. Dopiero w r. 1810 pisze o nich, jako 
o dziele świeżo wydanem. Podajemy tę wiadomość w dosłownem 
brzmieniu :

„Do Nru 56.
Dodatek drugi.

Do Gazety Warszawskiej dnia 14 lipca 1810.
N o w e  d z i e ł o : *)

Myśli o pismach polskich z uwagami nad sposobem pisa
nia w rozmaitych materyach. — Et meminisse juvabit, — Prze
szłość powinna być przyszłości mistrzynią.

W Wilnie nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego.
Jeden Tom 8-vo, stronic 252. Na osobney karcie, po tytule 

w liście przypisnym do Ignacego Potockiego, znayduie się pod
pis Autora A. Dantiscus (Pseudonym?) Cena zł. 5.

Znayduie się do przedania : w Wilnie u Józefa Zawadz
kiego, w księgarni Akademickiej; w Warszawie w księgarni Za
wadzkich; w Krakowie w księgarniach: Maya i Gróblowey;
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*) Słowa te wydrukowano tłustym drukiem.
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w Berdyczewie w księgarni Thoms i Komp., w Brześciu Litew
skim u XX. Bazylianpw; w Grodnie u X. X. Dominikanów; 
w Poznaniu u I. P. Szumskiego Profesora Gimnazyynego ; we 
Lwowie i Kamieńcu Podolskim w księgarniach Pfaffa; w W iteb
sku w księgarni Xawerego Polońskiego ; w Wrocławiu u W il
helma Bogumiła Korna. Oraz uproszeni są Dyrektorowie, Prze
łożeni i Dozorcy gimnazyów i szkół powiatowych, w Wydziale 
Akademii Wileńskiey znayduiących się, do przyymowania kom- 
missów na sprowadzenie z Wilna tego dzieła.“

Po tem ogłoszeniu podaje „Gazeta“ dość wierne streszcze
nie dzieła, główną uwagę zwracając na roztoczony przez Czar
toryskiego obraz nauki i cywilizacyi w Polsce XVIII wieku ; 
dalej mamy pochwałę metody pisarskiej autora i wogóle ca
łego dzieła.

Na tej podstawie wolno już twierdzić, że „Myśli o pismach 
polskich“ zostały wydane po raz pierwszy dopiero w Wilnie 
w 1810 roku.

Lecz jest jeszcze jeden, bardziej przekonywający argument, 
mianowicie korespondencya Czartoryskiego z Janem Śniadeckim, 
Tadeuszem Czackim i księgarzem Józefem Zawadzkim z lat 1808, 
1809 i 1810. W listach do wyżej wymienionych osób wprost pi
sze Czartoryski o „Myślach o pismach polskich“, jako o r ę k o 
p i  ś m i e  (Dębicki: „Puławy“, III, str. 102, 149 — 151, 174 — 5 
i 180).

I wreszcie artykuł bezimienny, umieszczony w Dodatku do 
Nr. 88-go „Gazety Warszawskiej“ z 1810 r., podaje obszerniej
sze cytaty z dziełka „Myśli o pismach polskich“ (o potrzebie 
krytyki) z tym dodatkiem: „Rozumiem, iż nie zbłądzę, gdy pro
sić będę J. Pana Redaktora teyże Gazety: aby chciał w niey 
umieścić wyciąg z dzieła nie wszystkim podobno ieszcze zna
nego, pod tytułem „Myśli o pismach polskich“ — i t. d .“ —- 
O książce, wydrukowanej przed 10 laty, nie pisze się w taki 
sposób.

Tak więc data na okładce pierwszego (wileńskiego) wyda
nia „Myśli o pismach polskich“ : 1801 jest omyłką drukarską — 
zamiast 1810.
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