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JERZY ŁOJEK

Dzieje monopolu prasowego Tadeusza Włodka, opartego o sancitum  
konfederackie z dnia 3 sierpnia 1793 i przyw ilej królewski z dnia 5 listo
pada 1793 roku, przedstaw ił obszernie Józef Szczepaniec w rozprawie 
specjalnie tem u problem owi poświęconej1. O ile jednak dość w yczerpują
co omówił działalność Włodka i kontrow ersje wokół jego upraw nień aż do 
upadku insurekcji 1794 roku, o tyle okres ostatni, restaurację  monopolu 
pod okupacją rosyjską w roku 1795, a w  szczególności sprawę likwidacji 
tego monopolu (i w  ogóle przyw ilejów  prasow ych cum  iure exclusivo) 
przez władze .pruskie w roku 1796 izbył krótko w oparciu o wąski i n ie 
w ystarczający m ateria ł źródłowy, posiłkując się często hipotezami i do
mysłami. Szczepaniec nie dotarł bowiem do źródeł dla w yjaśnienia tej 
kwestii najważniejszych, a mianowicie papierów m inistra stanu, „prezy
den ta” tzw. „P rus Południow ych” (którym  to m ianem  określano nabytk i 
terytorialne P rus  po II i III rozbiorze Polski),, hrabiego Karola Georga 
Heinricha von Hoyma (ur. 1738, zm. 1807), k tóre  choć nie w yjaśniają 
wszystkiego, wnoszą jednak wiele bardzo interesującego m ateria łu2. 
W oparciu o te źródła próbujem y w niniejszym  artyku le  wyjaśnić dokład
niej dzieje likwidacji monopolu prasowego Tadeusza Włodka.

Po upadku insurekcji 1794 roku u trzym ały  się w  W arszawie ty lko  dwie 
gazety inform acyjne; „Gazeta W arszawska” i „Korespondent Narodowy 
i Zagraniczny”. Pierw szą iz nich w ydaw ał nadal Antoni Lesznowski, ko
rzystając z tymczasowego pozwolenia kom endanta wojennego W arszawy 
generała Teodora Buxhövdena; drugą redagował ksiądz K arol Malinowski 
przy w ydatnej pomocy swego brata, proboszcza kościoła Panny  Marii 
i biskupa tytularnego cynneńskiego ks. Antoniego Malinowskiego. Tadeusz
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1 J. S z c z e p a n i e c ,  Monopol p ra so w y  Tadeusza W łodka  w  Polsce w  latach  
1793— 1796, „Ze Skarbca K ultury”, W rocław  1964, z. 16, s. 5— 115.

2 A kta tzw. G eneral-D irectorium  Südpreussen (obecnie w  AGAD, Warszawa), 
seria VI, fascykuł nr 3587: „Acta der Z eitungs- und Journalsverlag zu W arschau  
1795— 1798”.
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Włodek, k tó ry  w  czasie insurekcji m usiał ratować się ucieczką z W arsza
wy, powrócił do stolicy w  styczniu 1795 r. i dzięki protekcji feldm arszał
ka Suworowa (uzyskanej zapewne za pośrednictw em  swego dawnego 
opiekuna i p ro tek tora  księcia Nikołaja Repnina) zdołał szybko odebrać 
redakcję „Gazety W arszawskiej” z rąk  Lesznowskiego3. Nie załatwiona 
pozostała spraw a gazety Malinowskiego. Włodek usiłował zmusić redak to 
ra  „K orespondenta” do zawieszenia publicznej gazety inform acyjnej i po
w rotu do sytuacji ustalonej przez w zajem ny ich układ z dnia 10 stycznia 
1794 roku; Malinowski m iałby jedynie praw o w ydaw ania czasopisma-ma- 
gazynu (écrit périodique), którego cechy zew nętrzne i form y dziennikars- 
ko-literackie n ie  przypom inałyby gazety4. Spraw a nie została jednak za
łatwiona aż do początku roku 1796; M alinowski zdołał się obronić i co pe
wien czas przyrzekając Włodkowi rychłe przerw anie publikacji gazety, 
wydaw ał ją nadal w nie zmienionej (a naw et od 2 I 1796 poszerzonej) po
staci.

Starania Włodka szły w k ierunku przyw rócenia w całej rozciągłości 
mocy jego przyw ileju  gazetowego, zapewniającego m u monopol w ydaw a
nia w  W arszawie wszelkich gazet inform acyjnych. Dzięki tej monopoli
stycznej sytuacji spodziewał się osiągnąć spore zyski; w  m em oriale do 
władz pruskich obliczał je n a  200 dukatów  miesięcznie5 (rocznie 2400 du 
katów, tj. około 43 200 złp.), oczywiście przesadnie; w roku 1791, zresztą 
przy znacznie większym  rynku czytelniczym, bardzo popularna „Gaze
ta Narodowa i Obca” przyniosła co praw da 4000 dukatów  czystego zysku6, 
jednakże wydawca nędznej, ugodowej gazetki inform acyjnej nie mógł za
pewne w rzeczywistości m arzyć naw et o jednej czwartej tej sumy. Nie
mniej jednak in teres w art był zachodu. Wszelako ostateczne unorm ow a
nie sytuacji praw nej wydawców gazet i czasopism w W arszawie nie było 
możliwe z uwagi na spodziewaną zm ianę okupanta. Władze rosyjskie b a r 
dzo mile widziały i popierały tak  zdecydowanego „kolaboranta” jak  Ta
deusz Włodek, ale z końcem  roku 1795 m iały z W arszawy się usunąć, 
a stolica Polski, wraz z całym  Mazowszem, przechodziła pod władzę 
pruską.

Włodek oczekiwał tej chwili z wielkim  niepokojem. Z góry przew idy
wał, że utrzym anie jego monopolu będzie w  nowej sytuacji bardzo tru d 
ne, jeżeli nie wręcz niemożliwe; nie rezygnow ał jednak ze starań, spodzie

3 Por. „M ateriały”, nr 10.
4 Por. „M ateriały”, nr 6 a, 6 b. Spraw y te  w yjaśn ił dość dokładnie J. S z c z e -

p a n i e c, op. cit., s. 93— 98.
6 Por. „M ateriały”, nr 2.
6 J. Ł o j e k ,  In teresujące źródło niem ieckie■ do d z ie jó w  prasy  po lsk ie j  w  końcu  

X V III  wieku,  „Rocznik H istorii C zasopiśm iennictw a P olsk iego”, t. 4, z. 1 (1965), 
s. 224.
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wając się zyskać przynajm niej spore odszkodowanie za utracone upraw 
nienia. Zaopatrzył się w listy  polecające od swoich dawnych protektorów  
rosyjskich, wyprosił list p ro tekcyjny  u dawnego m inistra pełnomocnego 
P ru s  w  Warszawie Buchholtza, k tórem u na sejmie grodzieńskim i bezpo
średnio przed wybuchem  insurekcji oddał znaczne usługi7. Z całym  tym 
wyposażeniem pośpieszył w  grudniu  1795 roku do Berlina. Złożył w ła
dzom pruskim  obszerny m em oriał8, przedstaw ił w  uroczystym  i żałosnym 
tonie „swoje nieszczęścia”, będące wynikiem  jego przywiązania do dworu 
pruskiego i rosyjskiego, uskarżał się na ciężkie położenie finansowe, na 
znaczną liczbę wierzycieli, k tórzy  prześladują go bez litości, domagał się 
wreszcie utrzym ania swego przyw ileju, a w  ostateczności odszkodowania, 
które zwróciłoby m u nak łady  poniesione na wyposażenie wydaw nictw a 
gazetowego w  roku 1794, k iedy  to wyłożył podobno na inwestycje aż 
3000 dukatów. Uzyskał jedynie krótką odpowiedź, że spraw y przywilejów 
gazetowych w W arszawie leżą w  kom petencjach m inistra von Hoyma, 
k tóry  zadecyduje o nich ostatecznie po przybyciu do stolicy „P rus Po
łudniow ych”9.

Odpowiedź obiecująca nie była; Włodek nie cieszył się najw yraźniej 
poparciem władz pruskich i trudno  właściwie powiedzieć/ dlaczego. Jego 
absolutna gotowość do usług na rzecz nowego reżimu zdawała się prede 
stynować go do roli sprawnego i wydajnego narzędzia w  rękach nowych 
władz na zachodnich i środkowych ziemiach Rzeczypospolitej. Domysł 
Szczepańca, że „władze pruskie nie m iały zaufania do Włodka jako czło
wieka oddanego Rosji”10, nie jest przekonyw ający; Włodek wysługiwał się 
Prusom  z równą gorliwością, jak  Rosji, związany był z Rosją jedynie 
węzłami kariery  i interesu , a w  końcu w  latach 1795 i 1796 opinia „czło
wieka Rosji” na teren ie  P ru s  bynajm niej zaszkodzić nie mogła. W arto 
w tym m iejscu dodać, że kulisy spraw y Włodka, Lesznowskiego i Mali
nowskiego w roku 1796 pozostają nadal nie znane; znając przebieg i roz
wiązanie sporów i kontrow ersji wokół tego problem u nie wiemy jednak 
nic na tem at poufnych opinii i powiązań politycznych poszczególnych 
osób, k tóre  w ostateczności zaważyły na załatw ieniu całej spraw y z w ybit
ną korzyścią Lesznowskiego, a na niekorzyść Włodka i Malinowskiego.

Na przełomie lat 1795/1796 nastąpiło  ostateczne wytyczenie granic m ię
dzy trzem a państw am i rozbiorowymi. W pierwszych dniach stycznia 1796 
wkroczyły do W arszawy wojska pruskie, za którym i m iała wkrótce pośpie
szyć pruska adm inistracja. Ta zmiana zaborcy była w  tym  okresie d la

7 Por. „M ateriały”, nr 1.
8 „M ateriały”, nr 2.
9 Por. „M ateriały”, nr 6 a.
10 J. S z c z e p a n i e  c, op. cit., s. 98.
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W arszawy wybitnie korzystna. Spod wojennej kom endantury  generałów 
K atarzyny  II, k tórych samowoli n ie powściągała żadna wyższa władza, 
i okupacji zdemoralizowanych, skłonnych do rabunku i ekscesów wojsk 
carskich ziemie środkowej Polski przechodziły pod władzę adm inistracji 
sprawnie zorganizowanej, zdyscyplinowanej i k ierującej się ściśle zasada
mi praworządności. W okresie tym  na terenie P rus panowała zresztą a t
m osfera polityczna sprzyjająca poszanowaniu w pew nym  zakresie praw  
narodowych społeczeństwa polskiego i rozm aitym  gestom pojednawczym  
ze strony władz obejm ujących w  posiadanie nowe ziemie. Ogólne położe
nie polityczne P ru s  nakazywało liczenie się z żywiołem polskim, k tó ry  po 
roku 1795 stanowił praw ie połowę ludności państw a. Stąd też stosunek 
pruskich władz zaborczych do ludności ziem Wielkopolski i Mazowsza od
bijał się w tym  okresie w ybitnie korzystnie od analogicznej polityki 
austriackiej czy rosyjiskiej na  ziemiach świeżo przyłączonych11.

Na możliwość ostatecznego uregulowania sytuacji praw nej p rasy  w ar
szawskiej pod nowym zarządem  pruskim  liczyli wszyscy zainteresowani. 
Włodek po powrocie z Berlina oczekiwał przyjazdu do W arszawy m inistra 
von Hoyma, licząc na  jego .sprzyjającą decyzję. Jednocześnie stara ł się 
tworzyć fak ty  dokonane. Zwrócił się do D epartam entu  Policji M agistratu 
m. W arszawy z prośbą o interw encję przeciwko Malinowskiemu. 27 stycz
nia 1796 r. D epartam ent wydał nakaz poszanowania przez Malinowskiego 
przyw ileju  W łodka i stasowania się do układu z dnia 10 stycznia 1794 r.12 
Był to jedinak sukces bardzo połowiczny i przejściowy. Aczkolwiek W ar
szawa przeszła już faktycznie pod adm inistrację pruską, to jednak nowo 
przyłączone do P ru s  tery to ria  rządzone były  w  oparciu o daw ne polskie 
przepisy prawne. Dopiero z chwilą złożenia przysięgi wiernopoddańczej 
(homagium) Fryderykow i W ilhelmowi II m ieszkańcy tych ziem stać się 
mieli poddanym i pruskim i, a praw o pruskie zastąpić miało dotychczaso

11 Sz. A s k e n a z y ,  Napoleon a P o lska , W arszawa—K raków  1918, t. 1, s. 82— 84.
12 J. S z c z e p a n i e c ,  op. cit., s. 95. Jeszcze przed w ydaniem  w yroku ks. Karol 

M alinowski ogłosił drukiem swój obszerny m em oriał przeciwko pretensjom  W łod
ka pt. Réponse au m ém oire  présen té  au D épar tem en t  de Police par Mr le ch am 
bellan Włodek,  Varsovie, 23 Janvier 1796, ss. 3 in  folio.  Stw ierdził w  nim, że w  no
wej sytuacji w szelk ie  daw ne przyw ileje straciły  moc, gdyż nie istn ieje już pań
stwo, przez w ładze którego były  w ydaw ane. Pretensje W łodka są sprzeczne z ogól
nym i zasadam i praw a pruskiego, które m a panow ać na tych ziem iach. On sam  nie  
czyni użytku ze sw oich przyw ilejów  ani się na n ie  n ie  powołuje; W łodek nato
miast chce narzucać poddanym  króla pruskiego przyw ileje, w ydane w  oparciu 
o dekrety nie istniejących w ładz i n ieaktualny system  prawny. Dowodził, że on 
sam para się w ydaw nictw em  gazet o w ie le  dawniej niż W łodek i m a na tyjm polu 
znacznie w iększe zasługi. Spór rozstrzygnie ostatecznie dwór berliński; spodzie
w ając się jednak decyzji dla sieb ie  przychylnej nie ma zamiaru przed W łodkiem  
skapitulować.
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wy polski system  praw ny. Tym samym przyw ilej Włodka miał przed 
sobą tylko kilkum iesięczny żywot. Nic bowiem nie zapowiadało, by w ła
dze pruskie skłonne by ły  utrzym ać przyw ilej Włodka w  dotychczasowej 
jego postaci. Po likw idacji monopolu Włodek m ógłby oczywiście kon ty 
nuować swoją gazetę w  wolnej konkurencji z innym i wydawcami; taka 
możliwość zupełnie m u jednak nie odpowiadała, gdyż z góry spodziewał 
się niepowodzenia w walce konkurencyjnej, a oblężony przez wierzycieli 
n ie  mógł kontentować się m iernym  zyskiem. Skądinąd m ożemy się do
myślać, że cała walka Włodka o u trzym anie przyw ileju  i monopolu miała 
jedynie charak ter taktyczny; w  rzeczy samej szło m u jedynie ó uzyskanie 
wygodnej pozycji do targów  o odszkodowanie za u tra tę  monopolu albo też 
o możliwość sprzedaży przyw ileju  komukolwiek z chętnych kandydatów. 
Pozostać w W arszawie na stanow isku redaktora „Gazety W arszawskiej” 
nie mógł z tej prostej przyczyny, że olbrzymie zadłużenie i naciski w ie
rzycieli groziły w każdej chwili po prostu odebraniem  m u wolności oso
bistej.

Bracia Malinowscy również rozpoczęli w łasną akcję. Dotarli do eks- 
-wojewody wileńskiego, księcia Michała Radziwiłła, osobistości na dworze 
berlińskim  dość wpływowej, jako że był ojcem młodego księcia Antoniego, 
zaręczonego właśnie z księżniczką pruską  Luizą, k tórą  w krótce (w m arcu 
1796 r.) m iał poślubić. W ojewoda pisał w  lu tym  do von Hoyma, przeby
wającego właśnie w e Wrocławiu, polecając jego uwadze starania i prośby 
M alinowskich13. Po dłuższej zwłoce m inister udzielił dość wym ijającej, 
ale utrzym anej w  życzliwym tonie odpowiedzi, iż po przybyciu do W ar
szawy zbada całą spraw ę i postara się zapewnić M alinowskiemu możność 
kontynuowania „K orespondenta” w  ram ach ogólnych w arunków  p raw 
nych i pod właściwą cenzurą14. Zaraz też pośpieszył z podaniem  ksiądz 
Antoni Malinowski (warto zauważyć, iż wszystkie w ystąpienia do władz 
pruskich podpisywał w  im ieniu b rata  i w  jego im ieniu występował w łaś
nie ksiądz Antoni; Karol M alinowski w  ogóle podań nie składał; jest to 
fak t zastanaw iający i tru d n y  do wytłum aczenia, gdyż Antoni Malinowski 
nie był bynajm niej postacią na tyle w ybitną, by używanie jego pośred
nictw a było wskazane ze względów protekcyjnych). Skarżył się na Włod
ka, iż przez nadużycie swoich p raw  uniemożliwia pracę księdzu Karolowi 
zasłużonemu na polu dziennikarstw a, jako że w ydaje on „Koresponden
ta ” od roku 1790 (sic!); wskazywał na społeczną szkodliwość takiego po
stępowania, upraszał o tymczasowe przynajm niej załatwienie całej sp ra 
wy w ten  sposób, aby „K orespondent” mógł być w ydaw any aż do osta
tecznego unorm ow ania spraw y w ydaw nictw  prasow ych w W arszawie15.

18 „M ateriały”, nr 3.
14 K arl von H oym  do k sięcia  M ichała Radziwiłła, z W rocławia, 23 III 1796.
15 „M ateriały”, nr 5.
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Odpowiedź von Hoyma, w yekspediow ana w  tym  sam ym  dniu co list do 
Radziwiłła, pozwalała żywić pewne nadzieje; m inister stw ierdził, że zda
niem  jego byłoby bardzo pożądane umożliwienie „K orespondentow i” dal
szego istnienia, ale zadecyduje, o tym  ostatecznie po przybyciu do W ar
szawy i w ysłuchaniu argum entów  strony  przeciw nej16.

Na ten  w łaśnie list powołał się K arol Malinowski, ogłaszając w  „Ko
respondencie” dnia 12 kwietnia oświadczenie, że chociaż ze względu na 
upór Włodka rezygnuje na razie z dotychczasowej form y swego pisma, 
to  jednak ostatecznie rozstrzygną spraw ę władze pruskie, gdyż m inister 
von Hoym obiecał zająć się tym  sporem. W ydaje się również, że właśnie 
ten  list podziałał trochę otrzeźwiająco na  Włodka, 'który widząc spadek 
swych szans na zupełną w ygraną przystał n a  tymczasową ugodę, zaw artą 
w  dniu 15 kw ietnia, a dozwalającą „pisania do czasu »Korespondenta« 
sposobem gazety[...]”17.

Von Hoym przybył do W arszawy w połowie kwietnia. Zaraz też złożył 
m u Włodek obszerny memoriał, w ykładając znowu swoje pretensje i b ła 
gając o zmiłowanie nad jego arcy trudną sytuacją finansową. Niemiłosier
ni wierzyciele, k tórych pretensje sięgają 2500 dukatów, gniotą go straszli
wie etc., etc. Jeżeli więc ma stracić swój monopol — jak  widać, co do n ie 
uchronności takiego rozwiązania nie m iał już Włodek żadnych złudzeń 
i nie próbował naw et obstawać p rzy  swoich pretensjach  — to m a n a 
dzieję, że wspaniałomyślność m onarchy nie zostawi go bez należytego od
szkodowania. Sumę, jakiej się domagał, oznaczył Włodek wyraźnie: 3000 
dukatów, gdyż tyle rzekomo wyłożył n a  inwestycje w  przedsiębiorstwo 
gazetowe, z którego dochody spodziewał się czerpać aż do śmierci. Jednak 
że ani słowem nie dopuszczał możliwości pozostania przy redagowaniu 
„Gazety W arszawskiej” w  w arunkach wolnej konkurencji18. Stanowisko 
takie von Hoym zręcznie odwrócił na korzyść władz pruskich; odtąd per
trak tac je  z W łodkiem prowadzone będą przy milczącym założeniu, że 
traci on praw o do kierowania redakcją  gazety w  dniu homagium. Odpo
wiadając petentow i m inister nie ukryw ał swego przekonania, że całkowita 
u tra ta  p raw  wydawniczych przez W łodka jest nieuchronna; jednakże 
upew nił go o prawomocności dek re tu  D epartam entu Policji z dnia 27 
stycznia aż do chwili złożenia poddańczej przysięgi przez mieszkańców 
„Prus Południow ych”19.

Jednocześnie przypom niał swe prośby ksiądz Antoni Malinowski. Von 
Hoym stwierdził, że w  obecnej sytuacji musi uznać dekret D epartam entu, 
ale m om ent złożenia homagium  nie jest odległy, a z tą chwilą Włodek

16 Karl von H oym  do Antoniego M alinowskiego, z W rocławia, 23 III 1796.
17 J. S z c z e p a n i e  c, op. cit., s.. 96— 97.

„M ateriały”, nr 6.
19 „M ateriały”, nr 7.
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utraci niewątpliwie swój przyw ilej. U trzym anie takiego monopolu byłoby 
sprzeczne z polityką władz pruskich, gdyż „ograniczałby on publiczność 
do czytania i wysłuchiw ania jedynie stronniczych opinii au tora  up rzy 
wilejowanego, uniemożliwiając jakiemukolwiek innemu literatow i przed
stawianie publiczności swej wiedzy i owoców swych p,rac[...]” Jeżeli więc 
po złożeniu homagium  ksiądz K arol M alinowski chciałby „zająć się re 
dakcją gazety niemieckiej, francuskiej, łacińskiej czy polskiej, pod w a
runkam i, k tó re  zostaną przepisane, z przyjem nością będę m u w  tym  po
mocny”20. Stw ierdzenie tak ie  pozwalało z całą niem al pewnością liczyć 
na uzyskanie koncesji wydawniczej na „Korespondenta” po ustaleniu no
wego porządku prawnego i obaj bracia Malinowscy byli potem  bardzo 
zaskoczeni, gdyż im takiego pozwolenia odmówiono.

Jednocześnie ak tualna stała się spraw a dalszej cenzury gazet w W ar
szawie. Niezmordowany w  swej walce o zdławienie wszelkiej swobody 
słowa drukowanego ksiądz Jan  Albertrandi, cenzor zasłużony za rządów 
Targowicy, a następnie za okupacji rosyjskiej w  latach 1794 i 1795, złożył 
natychm iast von Hoymowi ofertę służenia władzom pruskim  na stano
wisku cenzora prasowego. M inister odpowiedział m u listem  pełnym  sub
telnej ironii, że przyjęcie tej o ferty  byłoby z jego strony nadużyciem  
gorliwości tak zasłużonego ze wszech m iar męża; dziękując za okazaną 
postawę wiernopoddańczą zwolnił jednocześnie Albertràndiego od obo
wiązków cenzorskich21. Obowiązki cenzora m iał wykonywać odtąd radca 
Wodziński.

Wreszcie pojaw ił się na arenie człowiek, k tó ry  niespodziewanie miał 
wyjść z całego splotu kontrow ersji jedynym  zwycięzcą. 27 kw ietnia Anto
ni Lesznowski złożył von Hoymowi w łasny memoriał, prosząc o pozwole
nie wydawania gazety w  języku polskim, k tóra  m ogłaby konkurować 
z gazetą W łodka22. W yraźnie nie ubiegał się o. przejęcie redakcji „Gazety 
W arszawskiej” , chciał po prostu  wejść na czytelniczy rynek  W arszawy 
jako jeden z wielu wydawców. Odpowiedź von Hoyma była nadspodzie
wanie przyjazna; aczkolwiek — stw ierdził — dopiero po homagium  bę
dzie mógł uwzględnić prośbę o koncesję prasową, to jednak, jeżeli Lesz
nowski trw ać będzie wówczas przy swoim zamiarze, z przyjem nością p rzy 
czyni się do spełnienia jego życzeń — „ponieważ został mi pan zareko
m endow any jako osoba bardzo właściwa do takiej p racy”23.

Słowa te bardzo zastanawiają. Kto mógł ówcześnie protegować Lesz
nowskiego, i to  protegować tak  silnie, że po paru  tygodniach von Hoym 
uważać go będzie za jedynego kandydata  do spadku po Tadeuszu Włodku

20 „M ateriały”, nr 8.
21 „M ateriały”, nr 9.
22 „M ateriały”, nr 10.
23 „M ateriały”, nr 11.
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i po prostu nakaże przekazanie redakcji „Gazety W arszawskiej” tylko 
V/ jego ręce? Włodkowi nie pomogła bardzo silna protekcja R epnina24 
i  Buchholtza; Malinowscy nie zdołali obronić się mimo pro tekcji Radzi
wiłłów. Lesznowski zaś został bardzo szybko usatysfakcjonowany ponad 
własne życzenie, bowiem otrzym ał cały m ają tek  „Gazety W arszaw skiej” 
właściwie za darmo, chociaż ubiegał isię początkowo jedynie o koncesję na 
założenie nowej gazety. T rudno oprzeć się wrażeniu, że wokół postaci 
Lesznowskiego k ry je  się jeszcze wiele niespodzianek. W kilka la t  później, 
w latach 1803— 1806, występował czasami jako b a r o n  von Lesznowski; 
czyżby była to nagroda za oddane rządowi usługi? P rzy  swoich postępo
wych poglądach z roku 1794 Lesznowski długo się n ie utrzym ał; trudno  
nie wspomnieć jego wyjątkow o nieprzyjem nej postaw y politycznej, jaką 
zajął pod koniec życia, gdy w  latach 1818— 1820 wyjątkowo podłym i i de- 
nuncjatorskim i metodami zwalczał na łam ach „Gazety W arszawskiej” li
beralną prasę opozycyjną.

Z powodu nacisku wierzycieli sy tuacja W łodka staw ała się coraz t ru d 
niejsza. Błagał o pomoc księcia Repnina i daw ny p ro tek to r znowu nie 
odmówił swego wstawiennictwa. Zwrócił się do von Hoyma z propozycją 
swojego rodzaju ekstradycji Włodka w  ręce w ładz rosyjskich; jeżeli w ła 
dze pruskie wypuszczą go z rodziną z  W arszawy, to załatwi się m u odpo
wiednią posadę na Litwie; ponieważ zaś posiada on niew ielką .pensję 300 
dukatów rocznie, p rzyznaną dożywotnio z łaski im peratorowej, to po obró
ceniu jej w dwóch trzecich na  spłatę wierzycieli można będzie mieć na
dzieję na um orzenie w końcu kłopotliwych jego długów25. Przekazując to 
pismo Włodek dołączył znowu swój memoriał. Stwierdził, że nie ma już 
nadziei na utrzym anie swego monopolu, ale skoro upraw nienie to było 
jedynym  jego środkiem  utrzym ania  licznej rodziny (żony i tro jga dzieci), 
domaga się odsżkodowania w wysokości, k tórą  dawniej przedstaw ił26. 
Odpowiedź m inistra  była sucha i powściągliwa; omijając zręcznie m eri
tum  spraw y (kwestię odszkodowania) znowu wyjaśnił, że zasady władz 
pruskich wykluczają wszelkie monopole wydawnicze. Co do odszkodowa
nia, to życzy mu, aby otrzym ał je  „en quelque occasion convenable”. Po
za tym  — „je ne trouve aussi rien  à redire quant à votre depart pour
Grodno”27.

30 m aja Włodek zwrócił się z błaganiem  o odszkodowanie do samego 
króla F ryderyka W ilhelma II. 19 czerwca wysłano z Berlina odpowiedź — 
całkowicie odmowną. W tej sy tuacji Włodek zaczął poszukiwać kandyda
ta  na kupno całego wydaw nictwa „Gazety W arszawskiej”. N adarzył mu

24 Por. „M ateriały”, nr 4.
25 „M ateriały”, nr 12.
26 Tadeusz Włodek do Karla von Hoyma, 28 V 1796.
27 Karl von H oym  do Tadeusza Włodka, 9 VI 1796.

R o c z n ik  H is t .  Czas.,  t .  VI, z. 1
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się chętny nabywca w  osobie szambelana Poniatowskiego28, k tó ry  zaofe
rował rzekomo aż 1200 dukatów, z czego natychm iast wypłacił 400 du 
katów  zaliczki. Włodek uważał się za całkowicie upraw nionego do takiej 
transakcji, zwłaszcza że von Hoym życzył mu, by  uzyskał odszkodowanie 
„przy jakiejś dogodnej okazji”. Jednakże w  pierwszych dniach lipca von 
Hoym przesłał m u stanowcze polecenie przekazania redakcji „Gazety 
W arszawskiej” w  ręce Antoniego Lesznowskiego. Jakikolwiek inny kan 
dydat był wykluczony. Lesznowski miał m u jedynie zapłacić 200 duka
tów odszkodowania i na tym  wszelkie pretensje W łodka w inny się za
kończyć29.

Włodek w padł w  rozpacz i we wściekłość. Uderzył na Lesznowskiego 
przy użyciu wszystkich dostępnych m u środków; w liście do von Hoym a30 
wspominał o działalności polityczno-pubłicystycznej Lesznowskiego 
w czasie insurekcji 1794 roku, przeciwstaw iał tem u swoją w łasną postawę. 
Powoływał się na świadectwo, którego mogą m u udzielić w ybitne oso
bistości rosyjskie i pruskie: Repnin, Sievers, Igelström, Buchholtz, i Pola
cy zasłużeni dla obcych dworów: Chreptowicz, Raczyński, Moszyński31. 
Odpowiedź nie nadchodziła, von Hoym miał ważniejsze spraw y na gło
wie, 6 lipca ludność W arszawy składała przysięgę poddańczą. Monopol 
Włodka w świetle p raw a przestał istnieć. 9 lipca Lesznowski zażądał od 
Włodka ostatecznego przekazania sobie redakcji „Gazety W arszawskiej” , 
pov/ołując się na rozporządzenie m inistra. Włodek ustąpił, kantor gazety 
przekazał, ale odmówił przyjęcia 600 talarów  pruskich (tj. 200 dukatów), 
które von Hoym uznał za w ystarczające d lań  odszkodowanie. W ysłał na 
tom iast jeszcze jeden m em oriał na ręce von Hoyma, stara jąc  się za 
wszelką cenę skompromitować Lesznowskiego. Do listu dołączył fran 
cuski przekład jednego z najbardziej antypruskich artykułów  Lesznow
skiego na łam ach „G azety Wolnej W arszaw skiej” w roku 179432. W yda
wałoby się, że te denuncjacje pow inny poderwać zaufanie Prusaków  do 
nowego redak tora  „Gazety W arszaw skiej” . Von Hoym był jednak prze
konany o trafności swego w yboru; względy przem aw iające za kandyda
tu rą  Lesznowskiego uw ażał za znacznie poważniejsze od zastrzeżeń, jakie 
można by mieć do jego politycznej przeszłości. „Co się tyczy oskarżeń, 
k tóre wnosi pan przeciwko panu Lesznowskiemu — odpisał — sądzę, że

28 Zapewne W incenty Poniatow ski; por, M. R y m s z y n a ,  G abinet S tan is ława  
Augusta,  W arszawa 1962, s. 185.

28 „M ateriały”, nr 13.
30 Tamże.
31 Przy okazji warto sprostow ać m ylne tw ierdzen ie J. S z c z e p a ń c a ,  jakoby  

„Moszyński nie znosił W łodka” (op. cit., s. 73). Z cytow anych dokum entów w ynika  
jasno, że należał do jego protektorów.

32 „M ateriały”, nr 14.
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dobre świadectwa, jakie człowiek ten  otrzym uje ze wszystkich stron, cał
kowicie je przew ażają”33. Jednocześnie nakazał W łodkowi natychm iasto
we przerw anie publikacji jakiejkolw iek gazety w  Warszawie.

Tego samego dnia  von Hoym skierował pismo do Antoniego Lesz
nowskiego; inform ując o ustaniu  ważności przyw ileju  Włodka i odebra
niu m u redakcji „Gazety_ W arszawskiej” , m in ister powiadomił Lesznow
skiego, iż „redakcja gazety polskiej panu została przyznana pod w aru n 
kiem, że zapłaci pan panu Włodkowi sumę dwustu, dukatów ty tu łem  in- 
demnizacji i że przyw ilej pański odnosić się będzie tylko do gazety pol
skiej, i nie będzie związany z praw em  wyłączności^..]”34 Lesznowski s ta 
w ał się tym  sam ym  właścicielem największego polskiego w ydaw nictw a 
prasowego za zgoła śmieszną sumę 3600 złp. Przedsiębiorstw o to, dziedzi
czące cały dwudziestoletni dorobek S tefana Łuskiny, miało odtąd przez 
la t kilkadziesiąt być własnością rodziny Lesznowskich.

Włodek, kom pletnie zbankrutow any i ścigany przez wierzycieli, n ie  
mógł dłużej pozostać w  Warszawie. W początkach sierpnia widzimy go 
już w  Grodnie, gdzie natychm iast przystąpił do założenia nowego w ydaw 
nictw a prasowego — „K uriera Litewskiego”. Przed w yjazdem  swoim 
przyznanej m u przez von Hoyma sum y dw ustu dukatów  nie podjął, obsta
jąc .nadal p rzy  swoich pretensjach. Raz jeszcze odwołał się do. łaski mo
narszej, składając Fryderykow i W ilhelmowi II m em oriał z prośbą o od
szkodowanie (9 września 1796 r.). I tym  razem poniósł zupełną porażkę; 
dwór berliński oddalił jego p retensje  jako bezpodstawne, a rzecznicy k ró 
lewscy poradzili m u przyjęcie bez w yrzekania owych nieszczęsnych-dwu
stu dukatów 35. Znając charak ter Włodka możemy sądzić, że to  symbolicz
ne odszkodowanie jednak w końcu odebrał.

Objęcie przez Lesznowśkiego redakcji „Gazety W arszawskiej” p rze 
kreśliło nadzieje jeszcze jednego p retenden ta  — Hipolita Wyżewskiego. 
Jeszcze w  m aju i czerwcu 1796 roku składał on von Hoymowi swoje p ro 
pozycje kontynuow ania po W łodku gazety polskiej w  Warszawie, o trzy 
m ał naw et od m inistra  — fakt znam ienny —  jakieś w  tej sprawie obietni
ce. Jest to  dodatkowe świadectwo nagłego podjęcia przez władze pruskie 
decyzji przekazania „Gazety W arszawskiej” w  ręce Lesznowskiego i po
zwala domyślać się w  tej sprawie jakiejś silnej zakulisowej interw encji, 
k tóra u jaw niła  się w  kw ietniu, a przybrała  zdecydowany charak ter w  m a
ju  i czerwcu 1796 roku. Wyżewsiki m usiał ustąpić, ale po kilku  miesiącach 
przystąpił znowu do starań  o koncesję prasow ą i tym  razem ją uzyskał, 
wznawiając od stycznia 1797 roku Zlikwidowanego „K orespondenta” .

33 „M ateriały”, nr 15.
84 „M ateriały”, nr 16.
35 „M ateriały”, nr 17.



20 J E R Z Y  Ł O J E K

Nagła likw idacja przez władze pruskie gazety księży Malinowskich 
należy do najbardziej tajemniczych, okoliczności całego „kryzysu praso
wego” w  W arszawie w  roku 1796. Von Hoym traktow ał wydawców „Ko
respondenta” początkowo bardzo życzliwie i upew niał ich o możliwości 
załatwienia stałej koncesji zaraz po złożeniu przysięgi poddańczej. Odda
lił bez dyskusji prośby stałego p retendenta  do własności „Korespondenta” , 
Michała Pysznica, k tó ry  dw ukrotnie (20 i 24 kwietnia) wykładał m u swój 
punk t widzenia w  obszernych, łacińskich m em oriałach36. 12 lipca Antoni 
Malinowski przypom niał m inistrow i obietnicę uregulowania sytuacji p raw 
nej „Korespondenta” zaraz po homagium. 14 lipca von Hoym odpowie
dział uprzejmie, że poinstruow ał w spraw ach polityki prasowej K rólew 
ską Kam erę w  W arszawie i do niej należy zwrócić się o pozwolenie, które 
zapewne odmówione nie będzie. B rak odpowiednich dokum entów K am e
ry  uniemożliwia ustalenie, jak potoczyły się dalej starania braci M ali
nowskich. W każdym  razie w  drugiej połowie lipca Karol Malinowski 
zwrócił się do K am ery  z oficjalnym podaniem  o koncesję na w ydaw ni
ctw o prasowe, spokojnie oczekiwał odpowiedzi, przygotowyw ał się do 
dalszej p racy  w drugim  półroczu. Tymczasem nagle i niespodziewanie po 
zwolenia m u odmówiono, decyzji tej — jak się wydaje ■— niczym n ie  uza
sadniając. 30 lipca 1796 r. ukazał się ostatni num er „Korespondenta W ar
szawskiego i Zagranicznego” .

Von Hoym w yjechał w  lipcu do Wrocławia, tam  też ksiądz Antoni 
M alinowski posłał (13 sierpnia) zażalenie na decyzję Kam ery. Odpowiedź 
(wyekspediowana 20 sierpnia) była w ykrętna  i zbywająca. M inister — 
w brew  oczywistym faktom  — utrzym ywał, że n igdy  przecież nie obiecy
w ał M alinowskim pozwolenia n a  kontynuow anie „Korespondenta”. „La 
continuation de cette feuille ayant été trouvé à p lus d ’un égard p ré jud i
ciable — stw ierdził von Hoym, nie wdając się w szczegółowe w yjaśn ia 
nie ·—■ je ne  puis qu ’à approuver les arrangem ents qu’a p ris  la Cham bre 
de Varsovie à cet égard”.

W ten  -sposób zakończona została kariera  dziennikarska Karola M ali
nowskiego. Po roku 1796 nie w ykry to  (jak dotąd) żadnych śladów jego 
działalności w  dziedzinie w ydaw nictw  prasowych. Nieznana jest równięż 
n ieste ty  data jego śmierci.

36 Pysznic nie znał najwidoczniej żadnego z now ożytnych języków  obcych i m u 
siał posługiw ać się łaciną dla uprzystępnienia N iem com  sw oich w yw odów . Warto 
dodać, że na podania sw oje otrzym yw ał uprzejm e odpow iedzi również w  języku  
łacińskim , gdyż w ładze pruskie w  W arszaw ie ściśle przestrzegały w  tym  okresie za
sady odpowiadania petentow i w  języku podania.
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MATERIAŁY

Wszystkie opublikowane niżej m ateria ły  pochodzą ze zbiorów Archiwum Głównego Akt 
Dawnych w  Warszawie, zespół: Generalne D yrektorium  tzw. P rus Południowych (General-Di
rectorium  Südpreussen), seria VI, fascykuł n r  3587.

1. LUDW IG BUCHHOLTZ DO WŁADZ PRUSKICH W BERLINIE

Poznań 19 X II 1795
Celui qui aura l’honneur de rem ettre la présente à Vos E xcellences, est le  Sieur  

de W łodek, cham bellan, possesseur d’un privilège, par lequel il est en droit d’écrire 
et d’im prim er une gazette à Varsovie. Il desire ou de rester en possession de ce pri
v ilège  quand V arsovie sera dans les m ains de Sa M ajesté notre maître, ou d’être 
indem nisé pour sa perte.

C ette affaire dépendant de Vos E xcellences, je  la  rem ets dans Leurs mains. Je 
puis cependant assurer que le Sieur W łodek est un fort honnête hom m e, qui nous 
a rendu autrefois de grands services, surtout à Grodno.

Les persécutions et les malheurs, auxquels son attachem ent pour la Prusse et 
pour la R ussie l ’ont m is en but, sont innom brables, et il m érite certainem ent quel
que récompense. [...] ·«

2. TADEUSZ WŁODEK DO WŁADZ PRUSK ICH  W BERLINIE; MEMORIAŁ ZŁO
ŻONY NA RĘCE M IN ISTRA  STAN U  KARŁA VON HOYMA

B erlin  26 XII. 1795
Votre Excellence!
A yant perdu m a patrie et étant réduit à la dernière extérm ité avec m a fem m e  

et m es enfants, non par m a faute, m ais uniquem ent parce que je  servis lets intérêts 
de deux cours alliées, il ne  m e reste d’autre ressource, pour avoir de quoi m e sou
tenir, que dans la  c lém ence de Sa M ajesté, et dans la  protection de V otre E xce l
lence.

C’est avec une confiance entière que j’en appelle  au tém oignage de S. E. Mr 
de Buchholtz, alors m inistre plénipotentiaire auprès de la  cour de Pologne, qu’é 
galem ent à V arsovie, com m e m em bre du Conseil Perm anent, qu’à la diète de Grod
no, en qualité de nonce, je rem plis partout avec exactitude tous les ordres dont il 
m ’honora de charger.

Peu de jours encore avant la  révolution, lorsque S. E. Mr de Buchholtz porta  
la note au Conseil Perm anent à cause de l ’invasion de M adaliński, il m ’ordonna en 
m êm e tem ps d’insérer cette p ièce dans les papiers publics, et com m e elle  éta it con
çue en term es que l ’audace de cet insurgent le  méritait, plusieurs de m es am is m e  
dissuadèrent de la  fa ire [publier]; je  cependant satisfis, sans m ’arrêter à ce qu’il  
pourrait en résulter, aux ordres qui m ’ont été donnés, et c’est ce que a m is le  com 
ble à mon infortune. Tous les révolutionnaires, irrités de m a dernière dém arche, se  
sont portés à m a maison, au prem ier signal de la révolution, et n e  m ’y  ayant point 
trouvé, assouvirent leur haine et leur vengeance en m ’en levant tout ce  que je  pos
sédai, et en brisant en m orceaux tout ce qu’ils trouvèrent d ifficile à être transporté.

Non contents de cette m anière de m e ruiner, le Conseil révolutionnaire porta 
le  décret contre moi, et m e fit confisquer ce qui put être sauvé au pillage. L a P ro 
vidence pour m e m ettre, peut-être, plus à l ’épreuve, épargna m es jours en m ’ind i
quant le m oyen  de m ’enfuir. À  m on retour à V arsovie je n’ai trouvé pour tout bien  
que m es enfants, qui me dem andaient du secours, et que je ne fus [pas] en  é ta t de 
leur le  donner; et pour aggraver m es souffrances, un nombre des créanciers qui
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m ’attaquent à tout m om ent. [...] le  m oyen de pouvoir trainer mon existence, c’était 
la rédaction de la „Gazette de V arsovie”, qui m ’y fournissait la  possibilité. M ain
te n a n t  que je me vois à la v e il le  de perdre m a place, m on dernier espoir est celui 
d’interesser l ’équité et la sensib ilité de· Votre E xcellence en faveur de m on  infor
tune. [...]

Cette place de publier les gazettes à V arsovie dans toutes les langues, m ’étant 
assurée pour le  reste  de m es jours, avec la  défense form elle, et sous peine de 500 
ducats d’amende, si quelqu’un excepté moi, s’avisa de le  faire, m e vala it 200 du
cats de profit par moi. Les circonstances actuelles l ’ont réduit à moitié, et s i je  de
vais la perdre sans en  être bonifié, il  ne m e resterait que de succom ber sous le 
poids de m es m alheurs. [...] C ette espérance de bonification m e procurerait la pos
sib ilité de m ’acquitter envers m es créanciers, et me' m ettrait à l ’abri de la dernière 
détresse, d’autant plus que pour m ettre l ’entreprise de la gazette sur un pied con
venable j’y ai em ployé trois m ille  ducats de m on propre argent. [...]

3. MICHAŁ HIERONIM RADZIWIŁŁ, WOJEWODA W ILEŃSKI DO KARLA VON 
HOYMA

Berlin  9 II 1796
M onsieur le Comte!
En qualité de Polonais il est naturel que je m ’intéresse en faveur de ceux de 

m es com patriotes qui viennent de passer dans la  domination de S. M, Prussienne. 
C’est sous ce rapport, M onsieur le  Comte, que je  v iens supplier V otre E xcellence de 
vouloir bien accorder Sa protection au nomm é M alinowski, auteur d’une feuille  
.périodique in titu lée „Le C orrespondant”, qu’il publiait à V arsovie et pour laquelle  
il désirerait d’obtenir un privilège qui lui assurât la permission de la continuer. 
Votre E xcellence m ’obligerait infinim ent, e i  E lle voulait avoir égard aux so llic ita 
tions de mon protégé, qui aura l ’honneur de s’adresser directem ent à Elle. [...]

4. NIKOŁAJ R EPNIN DO KARLA VON HOYMA
Grodn,o 16/27 II 1796

Monsieur!
Le porteur de ceille-ci est Mr de W łodek, qui a beaucoup souffert de l ’insur

rection polonaise, parce qu’il  éta it attaché à la  bonne cause et aux puissances a l
liées, contre lesquelles les insurgents s’éta lent déclarés. Il a été obligé de se sauver 
de leur atrocité par la  fu ite, en perdant tout de qu’il avait. J’ose le  recomm ander 
aux bontés de Votre E xcellence et suis charm é qu’il m e procure l ’occasion de m e  
rappeler à Son souvenir e t  de l ’assurer de tous les sentim ents de la haute consi
dération, avec laquelle  j ’ai l ’honneur d’être, Monsieur, de Votre E xcellence le très 
hum ble et très obéissant serviteur Nic[olas] P[rm ]ce Repnin.

5. ANTONI MALINOWSKI, BISK U P CYNNEŃSKI, DO KARLA VON HOYMA

W arszawa 16 III 1796
Monseigneur!
Souffrez que je prévienne l ’arrivée de V[otre] E xcellence ici et que je  sou

m ette à Ses lum ières, comme à Son jugem ent, une affaire qui com pterais d iffici
lem ent des délais, attendu qu’e lle  intéresse le  public et que ce public en sou ffr i
rait.

Le chanoine M alinowski, m on frère, s ’était chargé dès l ’an 1790 [!] de la ré
daction d’un papier-nouvelle , sous le  titre de „Correspondant N ational et É tran
ger”, ouvrage que les citoyens accueillirent avec quelqu’indulgence. Vers la fin  de
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la  diète de Grodno, Mr le  cham bellan W łodek obtint un privilège pour toutes espè
ces de gazettes en diverses langues. Comme celu i que mon frère avait ne portait 
que des écrits périodiques, ce Mr W łodek abusant des term es différents pour l ’in 
quiéter, lui suscita nombre de d ifficu ltés qui furent assoupies à diverses époques 
par le gouvernem ent, ou des arrangements à l ’amiable, mais jam ais term inées en
tièrem ent.

Depuis que le  v il le  de V arsovie est passée sous la domination de S. M. le Roi 
de Prusse, Mr le  cham bellan a recom m ancé ses poursuiteis, et ne  les a cessées, 
qu’après avoir contraint m on frère à un arrangem ent pécuniaire, d’après leq uel il ne  
peut écrire, passé le  dernier du courant. A insi le  public va se voir  le  jouet du 
caprice d’un seu l hom m e; le  fisc public perdra les avantages qu’il tire de cette en 
treprise, et mon frère se verra privé du fruit des avancefe coûteuses, qu’il a faites  
pour la soutenir.

Je joins ici par form e d’annexe les pièces relatives à cet objet, et j’ose  espérer 
que-V[otre] E xcellen ce  daignera y jetter un  coup d’oeil dans ses m om ents de loisir. 
Si vous ne pouvez, M onseigneur, statuer cette affaire avant Votre arrivée en cette 
capitale, veu illez  au m oins donner à mon frère une perm ission par écrit de conti
nuer sa feu ille  sans éprouver aucun obstacle de la part de qui que ce soit, jusqu’à 
ce que les circonstances perm ettent de term iner défin itivem ent cette  cause., [...]

6. TADEUSZ WŁODEK DO KARLA VON HOYMA

W arszawa 19 IV 1796

J ’ai fait le  voyage de B erlin  pour y im plorer la protection de Sa M ajesté, et 
j’ai reçu en réponse de la part de Son m inistère, par la voie  de S. E . , Mr le  m i
n istre de Haugwitz, que m a dem ande · relativem ent au priv ilège exclusif, que j’ai 
à la rédaction de la  gazette, sera rem ise  à la decision de Votre E xcellence. On 
y a ajouté une lettre pour Elle, que S. E. Mr de Buchholtz a bien vou lu  se  charger 
de Lui envoyer à Breslau. Je n ’osais pas alors importuner Votre E xcellence  par 
lettre, parce que je m e reservais l ’honneur de Lui fa ire ma cour à Son arrivée  
à V arsovie. A ujourd’hui je La supplie d’entendre m a prière.

J ’ai perdu tout ce  que je possédai par le  concours des circonstances im pré
vues, et n’ai sauvé que m a tête  par une fu ite  hasardée, pour m e m ettre à l ’abri de 
la  rage et de la poursuite des révolutionnaires qui en voulaient à m es jours, pour 
avoir été fid èle  au gouvernem ent et au systèm e de deux cours a lliées à la diète 
de Grodno.

Il n e  m e reste actuellem ent pour tout soutien de m a fem m e et de trois en
fants que les titres que j’ai à la  rédaction de cette gazette. Indépendam m ent de la 
perte de tout le  bien que j’avais, tant en argent com ptant qu’en m obilié, et ce  qui 
ajoute encore plus aux peines de m a situation, il ne m e reste à V arsovie que des 
créanciers, dont les prétentions m ontent jusqu’à 2500 ducats. Tous ont ob ten u . des 
décrets, et n ’attendent que la  décision de Votre E xcellence  sur le  sort de mon pri
v ilège, pour foudre sur moi, et je m e  trou ve dans une im possibilité absolue de les 
satisfaire. Il m anquait encore pour combler m on infortune que des personnes, sur 
qui j’avais à prétendre environ 4000 ducats; les unes sont tuées, les autres sont 
hors du pays et leurs terres confisquées. L’entreprise de la  gazette qui m ’a été 
accordée par un privilège exclusif, jusqu’à la fin  de m es jours, m ’avait coûté 3000 
ducats passés, pour la  m ettre sur un pied convenable. Je  n ’en ai jou i que trois 
mois et le  17 du mois d’A vril [1794], jour de la révolution, tout fu t entièrem ent 
anéanti, et ma ruine totale. [...]



24 J E R Z Y  Ł O J E K

Je suis ferm em ent convaincu que l ’auguste souverain dont Votre E xcellence est 
l ’organe, s ’il pouvait s’occuper de justes p laintes de ceux que la  Providence a sou 
m is à Son sceptre, ne, ferait qu’applaudir à cet acte  d’hum anité que j ’attends avec  
toute confiance de sa  bonté. Mais s’il lu i p la isait de dispenser autrem ent de mon  
privilège, sans m e conserver dans m es titres, sous les m êm es conditions qui m ’ont 
été assurées durant m a vie, je ne saurais m e persuader que son équité et sa gran
deur d’âm e lui perm issent de le faire, sans me dédom m ager au moins des avances 
qui j’ai faites pour m ettre cette entreprise sur un pied convenable, d’autant plus 
que je ne l ’ai fa it que dans l ’espoir d’en jo’uir pendant ma vie  entière. [...]

ZAŁĄCZNIK: tłumaczenie na język francuski teks tu  układu, zawartego między Tadeuszem 
Włodkiem a ks. Karolem Malinowskim w  Warszawie 10 I 1794:

Entre Mr Thadś Włodek, com m issaire de la police de Couronne, actuel et in 
dubitable des écrits et des nouvelles publiques possesseur et propriétaire, autant en 
vertu d’un sancitum exclusionis  de la  Confédération générale de la Couronne, en  
date du 3 d’Août de 1793 lu i conféré, par lequel il  a lu i-seu l le droit de faire pu
blier toutes les nouvelles publiques, et dans tous les genres, qu’aussi en vertu du 
privilège exclusionis  signé de la  m ain du Roi, le  5 N ovem bre de 1793, d’une part —  
et Mr le  chanoine M alinowski, auteur et possesseur des écrits périodiques en vertu  
du privilège de S. M. le  Roi, qui lu i fu t accordé le 30 Decembre de 1793 (unique
m ent quant à ce qui regarde les écrits périodiques) d’une autre part; après le  pro
cès entam é par Mr de W łodek contre Mr l ’abbé M alinowski, et pour l ’am ortissem ent 
duquel, par égard à l ’interm ission de S. E. Mr le  grand m aréchal de la Couron
ne, les deux parties ont consentis à fa ire une obligation, qui doit rester im muable, 
et qu’on ne saurait changer sous aucun pretexte  qutelconque, dont la teneur [est] 
suivante:

Mr l ’abbé M alinowski avouant lu i-m êm e la  valid ité  du droit conféré à Mr de 
Włodek, et ne voulant jam ais y em piéter sous aucun pretexte, ne fera désorm ais 
publier que la seul écrit périodique, une ou deux fo is la sem aine, selon sa bonne 
volonté; mais ce ne  sera que de la m anière p résen te  aux écrits périodiques, c’est- 
-à-d ire, il ne mettra jam ais dans sa feu ille  aucune nouvelle  tant du pays que de 
l ’étranger, aucun avis n i avertissem ent, aucune ordonnance, en un mot, rien de ce 
qu’il pourrait dénoter une gazette, cachée sous une autre dénomination quelconque.

Une fois cependant, à la fin  de chaque mois, il sera permis à Mr l ’abbé Ma
linow ski de donner une entière récapitulation en analisation de toutes les matières, 
en faisant m êm e un tableau politique de l ’état du pays et de l ’Europe, en  détail
lant les circonstances les plus rem arquables; en exposant tous les événem ents et 
tous les changem ents survenus il ne pourra toutefoit le  faire à la manière pratiquée  
dans la  gazette, et com m e il avait coutum e de le faire.

Mr de W łodek de son côté tenant quitté Mr l ’abbé M alinowski du procès lui 
intenté, s ’engage à ne s’opposer jam ais à la publication de son écrit périodique 
sous les conditions c i-dessus détaillées, et promet de ne jam ais faire m ettre dans 
ses gazettes rien d’offensant contre l ’auteur des écrits périodiques et contre 
ses ouvrages. Le m êm e m énagem ent Mr l ’abbé M alinowski est tenu de garder à 
l ’égard de Mr da Włodek.

Comme cet arrangem ent am ical vient d’être conçu uniquem ent à la considéra
tion de S. E. Mr le  grand m aréchal de la Couronne, et qu’ainsi toute contestation  
fini, sans poursuivre le  procès, par cette raison les deux parties s ’engagent le  
plus so lennellem ent à ten ir  le plus strictem ent toutes les conditions, qui y sont 
dressées, et c’est sous peine de subir toute la  rigueur égalem ent décrétée dans le
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sancitum,  que dans le  privilège signé de la  m ain du Roi. En fo i de quoi cette ob li
gation est m unie des signatures des deux parties contractantes, et approuvée par 
le  grand m aréchal de la Couronne. Fait à V arsovie ce 10 de Janvier 17'94. Thadé  
Włodek. L ’abbé Malinowski .  Approbateur: M oszyńsk i  G. M. de la Couronne.

Tadeusza Włodka kom entarz do załącznika:

Cette obligation fut strictem ent observée jusqu’au jour du 17 du mois d’Avril, 
jour de la révolution de V arsovie. A  cette époque Mr de W łodek fu t obligé de sau 
ver sa v ie  en s ’en allant à pied de Vairsovie; alors Mr l ’abbé M alinow ski eut le  
champ libre de revenir à son délassem ent favori, il publia sa gazette sans aucun 
em pêchem ent, il voulait' le  faire encore à l ’entrée des trouppes russes à Varsovie, 
quand la  révolution fu t déjà entièrem ent étouffée; m ais cela n ’était plus si aisé, 
car à l ’arrivée de Mr de W łodek à V arsovie il fu t d’abord cité par devant le  gou
vernem ent d’alors, et il lui était ordonné de s’en tenir à son priv ilège et à l ’obliga
tion donné à Mr de Włodek. De nouveau Mr l ’abbé M alinowski eut recours à 
Mr de Włodek, et il lu i donna encore deux obligations écrites et signées de sa 
propre main, qui ont le  m êm e sens que ce lle -c i dont est ci-dessus la copie, et que 
Mr de W łodek les a en original. Il s’engagea par ces deux pièces de cesser entière
m ent de publier sa gazette sous titre  de „Correspondent” au .m ois  de Mai de l ’an
née passée. Toutefois Mr de W łodek ne fit  pas la  d ifficu lté  de lu i perm ettre de con
tinuer sa feu ille  jusqu’au prem ier de Janvier de la m êm e [?!] année, et approuvait 
ses prom esses par ses signatures consécutives, d’un m ois à l ’autre, à condition que  
ce term e passé, il  n ’obtiendrait plus cette permission.

Mr l ’abbé M alinowski ayant toujours la  fa ib lesse d’oublier ses engagem ents, 
reparut sur la scène à l ’entrée des trouppes prussiennes à V arsovie. Il fut dere
chef cité à la police; les titres et les preuves de deux parties y  ont é té  exam inés, 
et le  décret fut porté, dont Mr de W łodek à l ’honneur de présenter la copie. Mr 
l ’abbé M alinowski non content de tant d’efforts inutiles, cherche encore de troubler 
la tranquillité de Mr de Włodek; il fit  publier sa feu ille en vertu, à ce qu’il dit, 
d’un décret de la R egence Suprêm e et dont Mr de W łodek n ’ayant aucune connais
sance, n’étant ni averti, ni cité, et n ’en fu t inform é que par un avis de trois lignes  
de la  gazette de Mr l ’abbé M alinowski, et qui porte „qu’en vertu du décret de la 
R egence Suprêm e ém ané le  22 Mars, le »Correspondent« continuera”.

7. KARL VON HOYM DO TADEUSZA WŁODKA

W arszawa 24 IV 1796
Monsieur,
J’ai vu par le m ém oire que vous m ’avez présenté, Monsieur, en date du l ‘9 du 

courant, et par les privilèges, que vous m ’avez comm uniqués, et que je vous renvoie  
c i-jo in t en original, le droit que vous avez eu jusqu’à présent à la publication des 
gazettes à Varsovie, et c’est en conséquence que j ’ai l ’honneur de vous répondre, 
que relativem ent à vos dém êlés avec Mr le  chanoine de M alinowski les choses en  
resteront jusqu’à la prestation  d’hom m age là où elles doivent l ’être d’après le 
décret du Departem ent de la  P olice du 27 Janvier 1796..

Je ne puis cependant pas vous dissim uler, Monsieur, que sitôt l ’hom m age sera 
prêté et que l ’entière organisation  du pays aura en  lieu, Sa M ajesté m odifiera les 
privilèges accordés par le  gouvernem ent précédent, d’après les principes - adoptés 
dans ses autres états; et je  doute qu’alors la  confirm ation de votre priv ilège ait lieu, 
puisquil n ’est point du tout conform e à ces principes et qu’un te l p riv ilège exclu 
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sif, bien loin d’influer au bien public, ne  sert qu’à empêcher la publication de m ain
tes productions littéraires et à en priver par conséquent le  public. [...]

8. KARL VON HOYM DO ANTONIEGO MALINOWSKIEGO

W arszawa 24 IV 1796

[Odpowiada na list z dnia 19 IV 1796, w  którym  M alinowski przypom inał proś
bę o tym czasow e przynajm niej pozw olenie na w ydaw anie „K orespondenta”; 
w  obecnej sytuacji zm uszony jest zatw ierdzić dekret D epartam entu P o licji z dnia 
27 I 1796, ale podkreśla, że m oc jego trw ać będzie tylko do chw;ili złożenia ho
magium,]

[...] Ce mom ent n ’est cependant pas éloigné, d’ailleurs les privilèges exclusifs, 
tels qu’est celui de M onsieur de Włodek, ne sont point du tout conform es aux  
principes du dit gouvernem ent [prussien], puisque b ien  loin  d’influer au bien publie, 
un te l privilège, qui a pour but la  publication de gazettes et de feu illes périodiques, 
borne le  public à ne lire  et n ’entendre que le s  opinions partiales de l ’auteur p riv i
légié, en em pêchant tout autre hom m e d e .le ttres  de fa ire part de ses connaissan
ces et du fruit de ses travaux au public. Il est donc vraisem blable que le  privilège  
que possède Mr de W łodek perdra sa valid ité  après l ’hommage; et sitôt que les ar
rangem ents prim itifs relatifs à l ’organisation du pays seront pris, l ’on prendra  
à l’égard des gazettes et des feu illes périodiques les dispositions les plus conform es  
à l ’agrém ent et à l ’utilité du public; et .si alors M onsieur le  chanoine de M alinowski 
est intentionné de. se charger de la  rédaction d’une gazette allem ande, française, 
latine ou polonaise, sous les conditions qui seront prescrits alors, je me ferai un 
plaisir de lui être utile. [...]

9. KARL VON HOYM DO JA NA  ALBERTRANDIEGO
W arszawa 26 IV 1796

Monsieur,
L ’em pressem ent que vous avez eu la bonté de m e tém oigner, Monsieur, à la  con

tinuation de la censure des gazettes de Varsovie, m ’a infin im ent touché, puisqu'on 
envisageant les désagrém ents attachés à cet ouvrage, il m ’est une nouvelle preuve 
du plaisir, que vous trouvez à être, par votre activité, u tile  à l ’état, m êm e dans 
un travail aussi ingrat que la  censure des gazettes.

Je croirais cependant abuser de votre bonté, en acceptant l ’offre obligeante que 
vous m e faites, Monsieur, et en perm ettant qu’une partie de votre tem ps, qui doit 
être précieux à bien du m onde, soit perdu par la révision  des gazettes; et c’est 
en conséquence que j ’espère vous obliger, Monsieur, en vous dispensant pour l ’a 
venir d’un ouvrage, qui doit, surtout à votre âge, vous être bien désagréable. J’ai 
donc chargé M essieurs de W łodek et de M alinow ski d’envoyer à l’avenir et pen
dant m on séjour dans cette  v ille  les gazettes directem ent à moi, qui en ferai signer 
la  censure. [...]

10. ANTONI LESZNOWSKI DO KARLA VON HOYMA

Warszawa 27 IV 1796

[...] Je fus, il y  a an et quelqueis mois, auteur de la  „Gazette de V arsovie” et 
Mr le  général de Buxhövden, qui était alors gouverneur de cette ville , m ’accorda 
son consentem ent pour la  continuer. En attendant, Mr Włodek, qui tire à present 
le  revenue de cette feu ille  sans la  rédiger lu i-m êm e, arive à V arsovie, récherche
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la  protection du m aréchal com te de Suw orow , l’obtient et m ’oblige de lu i aban
donner le  bureau d’expédition de la  dite feu ille . [...] [Przedstawia pokrótce dzieje  
sancitum  i przyw ileju  Tadeusza Włodka z roku 1793, zwalcza tego rodzaju mono
pol jako niedopuszczalny w  now ej sytuacji politycznej i prawnej.] La v il le  de Var
sovie étant^ échue en partage à Sa  M ajesté le  Roi de Prusse, je m ’approche avec  
respect de la personne de V. E., qui en êtes le  m inistre et le  représentant, en la  
priant d’avoir la bonté de considérer, si un  pareil monopole n’est point contraire 
aux principes de la m onarchie prussienne [...] j’dse supplier V. E. de vouloir m ’ac
corder la  perm ission de publier une gazette  polonaise à Varsovie, sans préjudicier  
Mr Włodek, lequel, si te lle  sera la volonté de V. E„ pourrait toujours continuer 
la sienne, et qui, j’espère, s ’i l  a  des talents, ne craindra point un rival li t té 
raire. [...]

11. KARL VON HOYM DO ANTONIEGO LESZNOWSKIEGO

W arszawa 29 IV 1796

[Dopiero po złożeniu hom agium  będzie m ógł uw zględnić prośbę L esznow skie
go; do tego m om entu przyw ilej Włodka zachow uje sw ą m oc prawną.]

[...] S i après l ’hom m age vous vou lez vous charger de la rédaction d’une gazet
te, sous les conditions que prescrira la Chambre кдг cet objet, je m e ferai un  
plaisir de contribuer à l’accom plissem ent de vos voeux, puisque vou s m ’avez été  
recomm andé, Monsieur, com m e une personne très propre à cet ouvrage. [...]

12. NIKO ŁAJ R EPN IN  DO KARLA VON HOYMA
Grodno 9/20 V 1796

[Raz jeszcze przedstaw ia zasługi Tadeusza Włodka dla dworu rosyjskiego i pru
skiego; zdaje sobie sprawę, że utrzym anie w  m ocy jego przyw ileju jest niem ożliw e, 
ale znajduje inne w yjście:]

[...] S i Votre Efxellence] ordonne qu’on la isse  sortir librem ent Mr de Włodek, 
sa  fam ille  et ses effets, dès qu’il sera arrivé ici, je lu i donnerai une place qu i lu i 
procurera une subsistance ainsi qu’à sa fam ille , et comme il jouit des bienfaits de 
Sa M ajesté l ’Im peratrice d’une pension annuelle de trois cents ducats, on pourra  
donner les deux tiers de cette  pension pour le  payem ent des intérêts de ses dettes 
en attendant que le  rétablissem ent de ses affaires lui perm ette ,d’en acquitter les 
capitaux. Du m oins par ce m oyen les intérêts des dettes sont assurés en faveur de 
ses créanciers, et en le  retenant à V arsovie en prison ou autrem ent sans aucune  
place pour son entretient, on  n ’auraient ni les capitaux, ni les intérêts. Si Votre 
E xcellence consent à cet arrangem ent et l ’accorde à m a prière, je lu i en serai 
sensib lem ent reconnaissant. [...]

13. TADEUSZ WŁODEK DO KARLA VON HOYMA
W arszawa 3 VII 1796

[...] Mr Lubiński v ien t de m e déclarer (à ce qu’il dit) par ordre de Votre Ex
cellence, que je  ne  saurafe céder m es titres à personne, sinon à Mr Lesznowski. 
Votre E xcellence perm ettra de lu i représenter qu’il en  résulterait une perte e t  un  
embarras bien m ortifiants et bien désagréables pour moi, puisque fondé sur la  
gracieuse perm ission de Votre E xcellence je  suis déjà entré en negotiation avec  
Mr le  cham bellan P oniatow ski, qui a l ’honneur de lu i être connu, qui a les talents  
nécessaires pour remplir cette tâche, et qui possède des terres héréditaires dans
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les nouveaux états de la Prusse m éridionale. C elu i-ci [...] n ’a point balancé de 
m ’offrir 1200 ducats en or. J ’ai accepté le  prix  proposé, et j ’ai reçu à com pte 400 
ducats, le reste devant être payé lorsque j’aurais obtenu la confirm ation du pri
v ilège  en sa  faveur. Votre E xcellence peut a isem ent convenir, que ce n ’est n i la 
préférence, n i aucune partialité qui m e décida pour Mr le cham bellan de P on ia
tow ski. Il s ’agit que je  sois dédommagé, parce qu’Elle a daigné y consentir, et je 
cherche naturellem ent d’en profiter.

Mr Lesznowski, selon  que Mr L ubiński a généreusem ent prononcé, veut me 
proposer cent ducats pour tout dédomm agement. Cet effort de sa part ne m ’arrange 
nullem ent, et quoique je suis bien pressé d’avoir de l ’argent, je préférerais toute
fois de m ’en aller à pied de Varsovie, que d’accepter une pareille  proposition. Je 
sais supporter la  pauvreté, m ais jam ais l ’humiliation.

Comme je ne suis pas accoutum é à dire du m al de personne je ne cherche pas 
à nuir à Mr Lesznow ski, quoique j ’aurais à m e plaindre de lui, puisqu’il a été  peu  
délicat au fort de m es malheurs. I l est ici à sa p lace de dire à V. E. qu’avant la  
révolution Mr Lesznow ski a été chez m oi en qualité d’un des traducteurs des 
gazettes, et je lu i ai payé 15 ducats par m oi pour ses peines. Au m om ent que la  
révolution éclata, il s ’empara en chef de mon emploi, e t  sans avoir p itié au sort 
de m a fem m e et de m es enfants, qui ont été réduit à la m audieité, leur ôta  toute 
la  possibilité de se  soutenir. [. . . ] Pendant tout le  tem ps de l ’insurrection Mr L esz
nowski par ses productions littéraires gagna le  suffrage du public révolutionnaire, 
s’il est flatteur de le  gagner en com issant des injures contre les têtes couronnées, 
chose que je  ne m e perm ettrais jam ais, tant par refepeet qui leur est dû, que 
d’après m es principes dont je  fais toujours profession. Ce que je fus obligé d’avan
cer, les originaux authentiques le prouvent publiquem ent, et cela ne saurait être 
taxé  de calom nie, car corpus del ic t i  exis ti t .

Il est bien sûr que je  dois lu i céder quant au nombre, m ais non au choix  
des amis et des protecteurs. Cependant, par où a i-je  m érité cette haine? c ’est 
d’avoir servi fidèlem ent les intérêts de deux cours alliées. Les personnes qui m e  
veu illent du bien sont en si petit nombre, que je  puis m êm e les nommer. J’en  
appelle en prem ier lieu  au tém oignage de S. E. Mr de Buchholtz, com m e alors 
m inistre plénipotentiaire de S. M. Prussienne. Votre E xcellence peut égalem ent 
demander sur m a conduite soutenue à m es compatriotes, qui lu i sont con
nus, par exem ple: à S. A. Mr le  prince palatin de Radziwiłł, LL. ЕЕ. M essieurs 
Chreptowicz grand chancelier de Lithuanie, R aczyński maréchal de Couronne, 
et M oszyński grand m aréchal etc. Je ne saurais m e taire égalem ent, et j ’en suis 
fière, d’avoir m érité la bonté de S. A. Mr le  prince de Repnin, qui est mon protec
teur unique, et celle de S. E. Mr le baron d’Asch. Le reste les trois lettres ci-jo in
tes de LL. ЕЕ. M essieurs de Sievers et d’Igelstrôm  prouveront suffisam m ent. [...]

14. TADEUSZ WŁODEK DO KARLA VON HOYMA

Warszawa 9 VII 1796

Mr Lesznowski v ien t de m ’annoncer, cet aujourd’hui, que je dois lu i remettre 
le  bureau des gazettes polonaises, m oyennant le dédom m agem ent de 600 écus, qui 
est ordonné par Votre Excellence. Il m ’assùra en m êm e tem ps que son rescrit à la  
Chambre des F inances à cet égard doit suivre de près cette annonce. Il m ’était 
im possible de recevoir cette nouvelle sans en ressentir quelque peine. Je lui ai 
cependant repondu, qu’accouturhé à respecter les ordres du gouvernem ent, je les 
attends avec une entière obéissance, et je ne manquerai pas d’y satisfaire aussitôt
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qu’ils me préviendront authentiquem ent. Mais quant à la som m e de 600 écus, comm e  
c ’est tout-à-fait une autre question, je  lu i fis sentir clairement, que m algré que 
j ’ai grandem ent besoin d’argent, je n’accepterai point la som m e proposée. [...]

[...] i l  faut cependant que je cherche à repousser les attaques de m es nombreux  
ennem is, non par des calom nies que j’abhorre, mais par des preuves authentiques 
de mon innocence. La traduction de la p ièce  éloquente de Mr Lesznow ski, que j ’en
voie à Votre E xcellence avec l ’original, qui est entièrem ent le  fruit de son production, 
et dont des m illiers exem plaires im prim és sont répandue dans toute la Pologne, 
lu i prouvera suffisam m ent qu’elle ne pouvait pas m anquer d’attirer beaucoup d’élo
ges à son auteur, surtout dans l’esprit des nom breux prosélites du siècle  où nous 
vivons. Et voilà  pourquoi il  a tant d’amis, et que m oi je suis content de m e res
treindre au petit cercle des m iens. Je n ’ai aucun regret de n ’avoir à ce titre gagné 
de la réputation. L ’honneur et le  respect, dû aux têtes couronnées, ont toujours 
été  m es guides. Dans la  traduction de la  p ièce ci-jointe je n’ai pas cherché l ’elegan- 
ce  du style, n i des tournures absolum ent françaises, je l ’ai traduit littéra llem ent et 
fidèlem ent.

Pour parer d’avance les coups, qu’il est possib le qu’on m e porterait, il est de 
toute nécessité de prévenir encore Votre E xcellence sur un objet. J’ai des rapports 
que le  gouvernem ent de la Galicie, et m êm e à Grodno, on n ’est pas fort content de 
m a gazette [!]. Les hom m es offic ieux en voudraient p eu t-être  rejetter la fau te  sur 
moi. C’est pourquoi j’ai l ’honneur de dire ouvertem ent à Votre E xcellence, que  
depuis que j'aie reçu l ’ordre de sa part de ne [pas] publier la gazette  avant de la 
présenter à la censure de Mr le  conseilleur de W odziński, et depuis le  m om ent que 
Votre E xcellence m ’a déclaré que je  ne dois pas com pter sur la  confirm ation de mon 
privilège, je ne m ’en m êle  pas absolum ent, et c’est pour m e m ettre  à l ’abri de toute  
chicane qu’on pourrait m e susciter à cette  occasion. Tout ce que Mr W odziński 
perm et et ordonne, tout cela  est im prim é. L e traducteur a l ’ordre d’y obéir sans 
reserve. Pour moi, ayant la tête  préoccupée de tant d’embarras, je  ne suis pas 
m êm e en état d’y penser à present. [...]

[Do listu dołączony jest przekład na język francuski artykułu z „Gazety Wolnej 
W arszaw skiej” ('9 IX  1794), utrzym anego w  tonie  w ybitn ie  antypruskim  i m. in. w y 
szydzającego Fryderyka W ilhelm a II, który to artykuł zam ieszczony został z okazji 
odwrotu spod W arszaw y w ojsk rosyjskich i pruskich.]

15. KARL VON HOYM DO TADEUSZA WŁODKA

W arszawa 10 VII 1796
Monsieur,
J’ai déjà eu l’honneur de vous annoncer plusieurs fois, Monsieur, que des pri

vilèges exclusifs , tels que celui que vous possédez pour la „Gazette de V arsovie”, 
ne peuvent être tolérés par le gouvernem ent prussien, que dans le cas que leur but 
soit conform e aux principes qui y sont adoptés, et contribue au bien public. Ce cas 
n’ex is te  cependant pas, Monsieur, quant à votre privilège; puisqu’en excluant toute  
autre personne de la rédaction des gazettes et des feu illes périodiques, un tel privi
lège borne le  public aux  opinions m onotonnes de la personne privilégiée, et em pê
che tout hom m e lettré de lu i offrir, par le  m oyen de. te lle  feu illes, le  fru it de ses 
travaux littéraires.

Ce n ’est donc absolument qu’en considération de la recom m andation de Mr le  
prince de Repnin et de quelqu’autres personnes que j’ai tâché d’engager Mr de 
Lesznow ski à vous payer la  som m e de 200 ducats, com m e une espèce de dédomma
gem ent pour la cessation de votre privilège. S i donc, Monsieur, vous deviez persis
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ter dans le refus, que vous fa ites par vos lettres du 3 et du 9 Juillet, d’accepter  
cette  som m e, je suis obligé de vous annoncer, que je suis hors d’état de faire  
quelqu’autre chose en votre faveur, et surtout que je  n e  puis point consentir à la  
vente où la  cession de votre privilège à qui que ce soit, puisque, d’après les prin
cipes du gouvernem ent actuel, ca valid ité est exp irée depuis le  jour de l ’hommage.

C’est en conséquence que j ’ai chargé Mr de Lesznow ski d’écrire une nouvelle  
gazette polonaise, à la place de celle  dont vous avez jusqu’à présent seignée la ré
daction, sous les conditions qui lu i seront prescrites par la Chambre R oyale de Var
sovie, et vous voudrez bien, Monsieur, discontinuer dès à présent la rédaction de 
votre gazette.

Pour ce qui regarde les accusations que vous portez contre M r de Lesznowski, 
je trouve que les bons tém oignages, que cet hom m e reçoit de toutes parts, les pré
valent de beaucoup. [...]

16. KARL VON HOYM DO ANTONIEGO LESZNOWSKIEGO

W arszawa Ifl VII 1796·
Monsieur,
Le privilège exclusif, que possédait Mr de Włodek pour la „Gazette de Var

sovie”, venant de perdre sa valid ité  depuis le  jour de l'hommage, j’ai plaisir de 
vous annoncer, Monsieur, que la rédaction de cette gazette polonaise vous est 
accordée, sous la  condition que vous payerez au sieur de W łodek la  som m e de deux  
cents ducats d’indem nisation; que votre nouveau priv ilège ne se  rapportera qu’à 
la gazette polonaise, et ne  sera exclusif; et que vous vous soum ettrez à toutes les 
conditions que la  Chambre R oyale de V arsovie vous prescrira. Vous voudrez donc 
bien vous annoncer pour, cet effet à la  dite Chambre et com m encer la publication  
de votre gazette, sous la  censure de M onsieur le directeur de Wodziński, le plutôt 
possible.

17. RZĄD PRU SK I DO TADEUSZA WŁODKA

Berlin 11 IX  1796

Quoique Sa M ajesté rend toute la  justice  aux sentim ents du Sieur de W łodek  
dont les lettres originelles [!] des barons de Sievers et l ’Igelstrom , qu’il vient de 
Lui présenter par sa requête du 9 de ce mois et qu’on lu i renvoit ci-jo intes, rendent 
des tém oignages très honorables pour lui, le· Roi ne  croit pas pouvoir fa ire  attention  
à ses reclamations par rapport au privilège exclusif des gazettes de Varsovie. Ces 
sortes de privilèges étant de nature à devoir entièrem ent expirer avec un change
m ent de gouvernem ent, de sorte qu’on croit devoir lu i conseiller d’accepter l ’indem 
nité que le  m inistre d’état com te de Hoym a voulu lui procurer. S igné à Berlin le 
11 Septem bre 1796. Von .Alvensleben.  Haugwitz .


