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MEMORIAŁ BRUNONA KICIŃSKIEGO W SPRA¥/IE
„GAZETY CODZIENNEJ NARODOWEJ I OBCEJ" (1319)
Opracow ał J e r z y

Łojek

O koliczności zam knięcia redakcji „Gazety Codziennej N arodow ej ' i O bcej” oraz
opieczętow ania drukarni Brunona K icińskiego w domu przy ul. G ęsiej nr 2286, w nocy
z dnia 19 na 2 0 'maja 1819 r., są dobrze znane1. N atychm iast po tej akcji w ładz p oli
cyjnych Bruno Kiciński złożył na ręce ministra spraw w ew nętrznych i policji Tadeusza
M ostow skiego odpow iedni protest2; n azyw ał zamach na sw oje prawa „gwałtem kon
stytu cji” i dom agał się przyw rócenia prawa do „spokojnego używ ania sw ojej w ła sn o ś
ci". N a list ten odpow iedzi nie otrzym ał. Dnia 26 maja 1819 r. obaj w y d a w cy zaw ie
szonego dziennika w y sto so w a li w ięc do tego sam ego m inistra obszerniejszy memoriał,
w którym przedstaw ili m. in. w y liczen ie strat ponoszonych w skutek przestoju drukarni
i nieukazyw ania się gazety. M emoriał ten ujaw nia w ie le elem entów kalkulacji prasow o-w ydaw niczej w czasach K rólestw a K ongresow ego3.

„Gdy od Jaśnie W ielmożnego M inistra dotychczas nie odebrałem
żadnej rezolucji na przedstaw ienie moje względem zapieczętow ania mi
drukarni, a spokojne używ anie własności mojej je st mi wzbronionym,
przeto racz JW M inister przyjąć łaskaw ie likw idację strat, jakie codzien
nie ponoszę przez zapieczętowanie drukarni.
1. Jako w łaściciel drukarni »Gazety Codziennej« ponoszę na dzień
straty zł 1, gr 3, a to następującym sposobem. W artość drukarni »Gazety
Codziennej« w ynosi zł 5000. Od tej wartości, licząc tylko 10%> jako od
własności zepsuciu podlegającej, w ypada rocznie zł 500, czyli na dzień
zł 1, gr 3.
2. Jako właścicielowi domu drukarnia opłaca za najem rocznie czer
wonych złotych złotem 40, czyli zł 760, więc na dzień zł 2, gr 1.
3. Ponoszę stratę jako w ydaw ca »Gazety Codziennej«. Ile num erów
1 Por. N. G ą s i o r o w s k a , W oln ość druku w K rólestw ie K o n g re so w y m 1815— 1830,
W arszaw a 1916, s. 54 i nast.
2 AGAD, Akta Kom isji Rządowej Spraw W ew nętrznych i Policji, fasc. 7425. Tamże
mem oriał i inne cytow an e pisma.
3 N ie został w yzysk an y przez Danutę. Kam olową w pracy pt. Bruno K iciński i jego
czasopism a, „Rocznik H istorii C zasopiśm iennictw a Polskiego", t. 3, z. 1 s. 5— 27.
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do końca kwartału- opuściliśmy, tyle publiczności po skończonym kw ar
tale nagrodzić musimy.
Za napisanie 1 num eru »G. C.« trzeba zapłacić:
redaktorow i
zecerowi za złożenie
preserow i za wybicie
nadawaczowi
papier na 700 egzemplarzy dla prenum eratorów ,
rachując belę4 po zł 80
ogółem

zł 18
zł 20
zł 10
zł 6
zł 11 gr 6
zł 65 gr 6
V

Tę sumę tylokrotnie nakładać musimy, ile dni przez zapieczętow anie
drukarni »Gazeta Codzienna« wychodzić nie będzie mogła.
4. Musimy jeszcze rachować stratę, jaką ponosimy, nie zyskując nic
przez te dnie, za które najem, ludzie miesięcznie zgodzeni i pisma perio
dyczne zagraniczne oraz korespondencje zapłacone zostały. Nie w spo
mina się nic o drobnych i ulotnych obwieszczeniach, z których drukar
nia oddzielnie korzyść odnosiła.
Każdego num eru w ostatnich dniach rozchodziło się egzemplarzy
1600. Z tego dla prenum eratorów w ydaw aliśm y egzemplarzy 700, za k tó 
re już w yżej rachow ało się. Pozostałe 900 egzemplarzy przedaw ały się
po gr 8 jeden, co ogółem uczyniło na dzień zł 240.
Papieru na te 900 egzem, wyszłoby za zł 14, gr 12. Co potrąciw szy
mieliśmy czystego zysku za pracę i nakład na zł 225, gr 18 codziennie.
Teraz w szystkie straty sumujemy:
1. D rukarnia traci na dzień
zł
1 gr 3
2. N ajem w ynosi
zł
2 gr 1
3. Każdy num er zaległy kosztować nas będzie
zł 65 gr 6
4. Strata zysku na jednym numerze
zł 225 gr 18
ogółem straty codziennej
zł 293 gr 28
D rukarnia zapieczętow aną została w środę o północy. Nie liczę
czw artku i niedzieli jako świąt, ale minął od zapieczętow ania piątek,
sobota, poniedziałek, w torek i środa, a zatem mamy już. wylikwidowanych pretensji do dziś dnia za dni 5, ogółem zł 1469, gr 20.
Na przerw ie w w ydaw aniu »Gazety« nie tylko straciliśm y wyżej
w ylikw idow ane zł 1469, gr 20, ale jeszcze lękam y się, ażeby prenumeratorow ie i czytelnicy n:ie odstręczyli się od naszej »Gazety«, doznając
takich zawodów.
4
1 bela papieru = 10 ryz = 200 liber = 4800 lub 5000 arkuszy; libra papieru
drukarskiego zaw ierała zw ykle 25 arkuszy. Por. F. R o d e с к i, O braz geograíiczno-s ta ty s ty c z n y K róle stw a Polskiego, W arszaw a 1830, tabl. I.
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A rtykuł 26 ustaw y konstytucyjnej powiada: »W szelka własność ja
kiegokolw iek nazw iska i rodzaju, czyli się znajduje na powierzchni, czyli
w e w nętrznościach ziemi, do kogokolw iek bądź należąca, jest św iętą i nie
tykalną. Żadna władza nie ma praw a jej naruszyć pod jakim bądź pozo
rem. Ktokolwiek nachodzi cudzą własność, za gw ałciciela bezpieczeń
stwa publicznego uważanym i jako taki karanym będzie«. A rtykuł 27
dodaje: »Rząd wszelako ma prawo wymagać od każdego odstąpienia
własności z powodu użyteczności publicznej za sprawiedliwym i po
przednim wynagrodzeniem. Prawo oznaczy formy i przypadki, do k tó 
rych powyższe prawidło będzie się mogło stosować«.
Kiedy się więc podobało Rządowi nie dozwolić nam używ ania w łas
ności naszej, a dotychczas nie tylko nie mamy w ynagrodzenia poprzed
niego, ale naw et żadnego, upraszam y przeto JW M inistra, ażeby raczył
wskazać nam, do kogo po takowe w ynagrodzenie udać się mamy. Dlate
go zaś udajem y się do JW M inistra, ponieważ stoisz przy sterze policji
krajow ej, a używanie własności naszej zabronionym nam zostało przez
policję.
Upraszamy JW M inistra o łaskaw ą i prędką odpowiedź, ponieważ na
zwłoce mógłby stracić skarb publiczny, w przypadku gdyby od niego
w ynagrodzenie nastąpić miało.
W W arszawie, d. 26 maja 1819.
Bruno hrabia Kiciński jako w łaściciel drukarni
i w ydaw ca »Gazety Codziennej«.
Teodor M orawski, wydaw ca »Gazety Codziennej«.
M emoriał ten rów nież p ozostał bez odpow iedzi. 5 czerw ca 1819 r. Kiciński ponow 
nie alarm ował ministra, w yliczając straty za przestój już ha sumę zł 3821, gr 4 plus za
uszkodzenie sprzętu drukarni zł 52, gr 13 — razem strat do 5 czerw ca na zł 3873, gr 17.
Groził, że w braku odpow iedzi w ystąp i na drogę sądową. Zdołał w yw alczyć tyle, że 12
czerw ca Kom isja Rządowa Spraw W ew nętrznych pow ołując się na d ecyzję nam iestni
ka pozw oliła otw orzyć drukarnię przy ul. G ęsiej. Zwrotu strat K iciński i M orawski
oczyw iście nigdy się nie doczekali. 12 lipca Komisja Rządowa Spraw W ew nętrznych
definityw nie rozstrzygnęła sprawę, zaw iadam iając petenta, iż „straty, jak ie p. Kiciński
ponieść m ógł przez op ieczętow an ie drukarni, jed yn ie nieroztropnem u postępow aniu
swem u przypisać w in ien i żadnego za to w ynagrodzenia nie otrzym a”.

