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R omantyczne dziennikarstwo, sytuowane zazwyczaj na antypodach 
dziewiętnastowiecznego piśmiennictwa, otwierało ówczesnym twórcom 
drzwi do świata, na który wielu z nich spoglądało z nieufnością. N iepokoją
cy obraz prasy i je j współpracowników utrwalany bywał na kartach ówcze
snych powieści, by przywołać tylko Muzę z zaścianka H onoriusza Balzaka. 
Romantyczną koncepcję poezji i poety rozwijano zazwyczaj w opozycji do 
piśmiennictwa użytkowego, które wielu pisarzy skłonnych było wyłączać 
poza obręb literackiej rzeczywistości. W niniejszym szkicu pragnę zasta
nowić się, w jak i sposób rolę i znaczenie prasy opisywał A dam  Mickiewicz, 
przez wiele lat związany z kolegiam i redakcyjnym i licznych periodyków. 
Warto postawić pytanie, czy w ujęciu wieszcza dziennikarstwo sytuowało 
się jeszcze w obrębie literackiego świata, czy może z rozmaitych względów 
bywało ju ż  z niego wyłączone.

Romantyczni autorzy chętnie przyjmowali na siebie rolę demiurgów, 
mistrzów słowa i kreatorów nowych światów. Jednocześnie równie często 
artyście przyznawali funkcję przew odnika ludzkości, który z jedn ej strony 
angażował się w działalność społeczną, kulturalną czy polityczną, z drugiej 
zaś jak o  indywiduum obdarzone wyjątkowymi przym iotam i wyrastał po
nad sferę codzienności. Zauważyć można, iż do drugiej z przywołanych tu 
przestrzeni dostęp gwarantowała przede wszystkim uznawana za owoc ge
niuszu i natchnienia twórczość literacka. Do pierwszej z kolei kluczem sta
wała się publicystyka, którą jedn ak  -  co doskonale pokazują Balzakowskie 
Stracone złudzenia -  wielu autorów traktowało jak o  działalność wyłącznie
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zarobkową, kojarzoną często z nieetycznymi praktykami kierujących się 
kryterium zysku współpracowników prasy. Wydaje się jednak, że ten wy-
soce jednoznaczny obraz dziewiętnastowiecznego dziennikarstwa – utrwa-
lany przede wszystkim przez twórczość polskich dziewiętnastowiecznych 
prozaików, by wspomnieć tylko powieść W mętnej wodzie Józefa Ignacego 
Kraszewskiego – nie zawsze zgodny był z opiniami ówczesnych literatów. 
Wielu mistrzów pióra, jak Cyprian Kamil Norwid1, Maurycy Mochnacki2, 
Konstanty Gaszyński3, Seweryn Goszczyński4 czy Adam Mickiewicz, chęt-
nie włączało się w pracę na rzecz czasopism, a nawet zakładało własne ty-
tuły prasowe.

Romantyczne dziennikarstwo, w którego rozwój przez wiele lat 
angażował się autor Pana Tadeusza, znacząco różniło się od publicystyki 
wcześniejszej epoki. O ile oświeceniowe czasopiśmiennictwo – jak chociaż-
by słynny „Monitor” – skupiało się często wokół postaci władcy bądź za-
możnych, wpływowych mecenasów, o tyle w pierwszej połowie XIX wieku 
sytuacja polskiej prasy zaczęła ulegać znaczącej przemianie. Wpływ na to 
miały niewątpliwie wydarzenia rozgrywające się w pozostałych krajach eu-
ropejskich, w tym zaś w szczególności słynna reforma francuskiej prasy 
przeprowadzona przez dziennikarza Emila de Girardin. Założony przez 
niego w 1836 roku dziennik „La Presse” trwale oddziałał na kształt ro-
mantycznej prasy nie tylko we Francji, lecz także poza jej granicami. Prócz 
obniżenia o połowę w stosunku do cen innych gazet kosztu rocznej pre-
numeraty5 Girardin zreformował też przede wszystkim sposób myślenia 
o dziennikarstwie, które od tego czasu stopniowo zaczęło uniezależniać się 
od władzy państwowej. Miało odtąd zdecydowanie silniej podlegać pra-
wom rynku oraz zależeć od gustu społeczności czytelniczej. Założyciel „La 
Presse” spore nadzieje pokładał w ówczesnych twórcach literatury, których 
nazwiska przyciągać miały szerokie rzesze czytelników. Literaci stali się dla 
prasy kimś więcej niż tylko dostarczycielami powieści w odcinkach. Z po-
wodzeniem prowadzili osobne rubryki poświęcone krytyce teatralnej czy 
literackiej (Gérard de Nerval), regularnie pisywali felietony (Jules Janin), 
a nawet redagowali kronikę wydarzeń (pani de Girardin).

1 Poeta współpracował z „Przeglądem Warszawskim”, pisywał także do periody-
ków wydawanych w Poznańskiem. Stworzył ponadto projekt własnego czasopisma, którego 
jednak nie udało się mu powołać do istnienia.

2 Krytyk redagował między innymi „Dziennik Warszawski”.
3 Poeta wsławił się jako dziennikarz we Francji. Współpracował z „Gazette du 

midi”.
4 Autor zaistniał głównie jako współpracownik emigracyjnej „Pszonki”.
5 Zob. A. Vail lant, M.-È. Thérenty, 1836. L’an I de l’ère médiatique. Étude littéraire 

et historique du journal „La Presse” d’Émile de Girardin, Paris 2001, s. 7.
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W swej pracy Marie-Ève Thérenty oraz Allain Vaillant zauważają, iż 
aktywność Girardina na łamach prasy powinna dziś w równym stopniu 
zwrócić uwagę historyków mediów, co znawców epoki romantyzmu6. Roz-
wój „La Presse” wpłynął bowiem istotnie na uformowanie się ówczesnego 
modelu pisarza-dziennikarza. Ze względu na autorów współpracujących 
ze wspomnianym dziennikiem (do grona najbardziej uznanych zalicza-
ją się: Victor Hugo, Balzac, Gérard de Nerval i Théophile Gautier) czy 
kształtujące się na jego szpaltach gatunki dziennikarskie (by wymienić fe-
lieton, artykuł, fait divers, kronikę, krytykę artystyczną i teatralną, relacje 
z podróży) tytuł ten zainteresował romantycznych twórców, którzy – tak 
jak wielu francuskich autorów – chętnie zasilali jego redakcję bądź – jak 
Mickiewicz – oceniali i komentowali jego rozwój.

Przyjmując, że – jak głoszą współczesne definicje – dziennikarz to 
osoba czerpiąca regularnie przez dłuższy czas korzyści finansowe wyłącz-
nie z pracy redakcyjnej7, zauważyć można, iż w takim kształcie profesja ta 
istniała w Polsce już od końca wieku XVIII. Jerzy Łojek do grona pierw-
szych polskich dziennikarzy zalicza między innymi Jana Naumańskiego 
oraz księdza Stefana Łuskinę8. W XIX stuleciu powolna, choć wyraźnie 
już przecież dostrzegalna, profesjonalizacja polskiego dziennikarstwa na-
potkała liczne trudności głównie natury politycznej, które na długo za-
hamowały rozwój poszczególnych tytułów prasowych, a w efekcie prasy 
krajowej en général. Jej współpracownicy w okresie międzypowstaniowym 
rekrutowali się najczęściej spośród pisarzy, drobnych literatów, księgarzy, 
historyków, polityków, nauczycieli oraz przedsiębiorców9. Trzeba przy tym 
pamiętać, że w dobie oświecenia funkcje twórczości artystycznej i publi-
cystyki były pod pewnymi względami tożsame. Stąd o całkowitym unieza-
leżnieniu się publicystów od literatury na początku wieku XIX nie mogło 
jeszcze być mowy. Nie zmienia to oczywiście faktu, iż dziennikarstwo za-
zwyczaj sytuowano na krańcach uniwersum piśmiennictwa. Podczas gdy 
pisarzy zaliczano do grona artystów słowa, dziennikarze byli uznawani za 
rzemieślników, których teksty mają swe oparcie nie w stwarzającej nowe 
światy wyobraźni autora, ale w rzeczywistości zewnętrznej.

6 Zob. ibidem, s. 11.
7 Zob. J. Łojek, Prasa dawnej Rzeczypospolitej, [w:] J. Łojek, J. Myśl iński, W. Wła-

dyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 24.
8 Jak podkreśla w swej pracy Łojek, „chociaż więc, z uwagi na mały zasięg i nikłą 

liczebność ludzi prasy w Polsce XVIII wieku, trudno byłoby stwierdzić istotne znaczenie 
społeczne lub obyczajowe środowiska dziennikarskiego, to jednak uprawianie już wówczas 
tego zawodu jest bezsporne”; ibidem, s. 25.

9 Zob. E. Pieścikowski, „Ach! W tym Poznańskiem…”. Życie literackie XIX wieku, 
Poznań 2003, s. 12.
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Przykładem dziewiętnastowiecznego pisarza, który przez wiele lat 
na każdym niemal etapie swej drogi twórczej na rozmaite sposoby związa-
ny był z prasą, jest Mickiewicz. Współcześnie w powszechnym przeświad-
czeniu relacje wieszcza z kolegiami redakcyjnymi dziewiętnastowiecznych 
gazet i czasopism ograniczają się głównie do jego zaangażowania w pracę 
na rzecz „Pielgrzyma Polskiego” oraz „Trybuny Ludów”. Tylko nieliczni 
badacze szerzej omawiają chociażby niebagatelny wkład poety w przygoto-
wanie działaczy Towarzystwa Filomatów do studiowania pism periodycz-
nych10. Niewielu wspomina o młodzieńczych próbach zakładania przez 
poetę własnych tytułów. Współczesny obraz Mickiewicza prasoznawcy 
i Mickiewicza redaktora wydaje się nazbyt uproszczony, gdyż nie odda-
je w pełni złożonych relacji, jakie łączyły wieszcza z pismami periodycz-
nymi. Wszak romantyk już od czasów wczesnej młodości spore nadzieje 
wiązał z rynkiem czasopism – najpierw krajowych, a później – już jako 
dojrzały pisarz i artysta – także emigracyjnych. Współpracował z wieloma 
tytułami11, sam podjął się opracowania programów kilku z nich. Pozosta-
wił obszerne uwagi i komentarze dotyczące funkcji prasy, jej obowiązków 
względem jednostki i społeczeństwa. W swych wykładach, broszurach, li-
stach oraz eseistyce sporo miejsca poświęcił znaczeniu i roli drukowanego 
medium, gatunkom dziennikarskim czy związanej z prasą w sposób bezpo-
średni kwestii wolności słowa.

Współcześni badacze nie pozostają zgodni co do charakteru formu-
łowanej przez poetę oceny romantycznego dziennikarstwa. Podczas gdy 
Alina Witkowska mówi raczej o „rezerwie Mickiewicza wobec gazet i dzien-
nikarstwa”12, Janusz Ruszkowski wymienia liczne przykłady, świadczące 
o niezwykle bliskich relacjach romantyka ze środowiskiem emigracyjnych 
publicystów13. Już od lat młodzieńczych pisarz czytywał mniej lub bardziej 
regularnie kilka gazet i czasopism. Drogą pocztową otrzymywał „Dzien-
nik Warszawski”, znał dobrze „Gazetę Polską” Mochnackiego, a Franci-
szek Salezy Dmochowski polecał jego uwadze „Bibliotekę Warszawską”. 
Przebywając w Rzymie na początku lat 30., Mickiewicz regularnie śledził 
gazetowe donosy na temat sytuacji w ojczyźnie: „Stracę może u ciebie ła- 
 

10 Zob. M. Inglot, Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich w latach 1832-
1851, Warszawa 1966, s. 10.

11 Szerzej na temat związków Mickiewicza z prasą pisze Tadeusz Z. Bednarski; 
zob. T.Z. Bednarski, Adama Mickiewicza uwagi o prasie, „Zeszyty Prasoznawcze” 1978, nr 3, 
s. 85-100.

12 A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1998, s. 114.
13 Zob. J. Ruszkowski, Wstęp, [w:] Wiara i propaganda. Legion Mickiewicza 1848-

1988, wstęp i wybór tekstów J. Ruszkowski, Poznań 1999, s. 18.
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skę – wyznał w liście do Wojciecha Stattlera – kiedy się przyznam, że mnie 
mokry arkusz niemieckiej brudnej gazety więcej teraz zachwyca niż wszyst-
kie Vinci i Rafaele”14. Prasa była wówczas dla Mickiewicza podstawowym 
źródłem informacji o sytuacji w kraju. Znamienne, jak małą przywiązywał 
wówczas wagę do kształtu i charakteru poszczególnych form wypowiedzi 
prasowej, bardziej zaś doceniał jej nastawienie na aktualne wydarzenia, jej 
zwięzłość oraz precyzję.

Mickiewiczowska refleksja na temat prasy często pojawiała się w li-
stach poety. Kondycja poszczególnych dzienników, publikowane przez nie 
teksty literackie i publicystyczne niezmiennie interesowały romantycznego 
twórcę, który chętnie dzielił się swymi spostrzeżeniami prasoznawczymi 
z adresatami korespondencji. Nierzadko odnosił się przy tym także do 
aktualnych wydarzeń i sposobu ich komentowania na łamach pism pe-
riodycznych. W liście do Leonarda Chodźki z 10 lipca 1830 roku Mic-
kiewicz określił swój stosunek do paryskich czasopism oraz ich związków 
ze środowiskiem polskich emigrantów. Wieszcz zalecał, aby adresat listu 
wykorzystał swe stosunki z dziennikarzami i w ten sposób wsparł sprawę 
narodową. Pisał:

Mając w Paryżu związki z redaktorami i poświęcając się, jak się zdaje, 
pisaniu, mógłbyś niemałą zrobić przysługę rodakom, ale działając 
i pisząc stosownie do dobra ogółu, nie podług swego widzimisię15.

Swe teoretyczne rozważania poeta bardzo szybko starał się przełożyć 
na praktykę. Jeszcze w okresie filomackim zaangażował się w stworzenie 
literackiego almanachu „Hebe”, w którym miały być publikowane przede 
wszystkim bardziej udane dzieła debiutujących dopiero autorów. Mimo 
starań Mickiewicza projekt ten nigdy nie został zrealizowany. Pisarz przed-
stawił również filomatom Myśli o piśmie periodycznym i o towarzystwie sześciu, 
gdzie zaproponował, aby w roku 1819 powołać do istnienia nowy tytuł 
prasowy. Zamysł swój powtórzył rok później w Uwagach o piśmie periodycz-
nym, które stanowiły już zdecydowanie bardziej dojrzałą i uszczegółowioną 
propozycję. Młody poeta dostrzegał wówczas już w pełni siłę i znaczenie 
prasy. Tłumaczył:

W umiejętnościach ścisłych, gdzie wszystko zależy na gromadzeniu 
jak najliczniejszych prawd i wynalazków, im te prawdy i wynalazki  
 

14 A. Mickiewicz, Listy, cz. 2: 1830-1841, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, 
M. Ziel ińska, Warszawa 2003, s. 98.

15 Ibidem, s. 58-59.
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są prędzej ogłaszane, im większa masa ludzi jednocześnie o nich się 
dowiaduje, tym postęp umiejętności bywa łatwiejszy i skorszy16.

Mickiewicz precyzował także, jaki zakres tematyczny miałyby mieć 
publikowane w czasopiśmie artykuły. Pisarz deklarował, że „prawdy całą 
ludzkość obchodzące, krótko, zręcznie, dobitnie wystawione, najlepiej by 
zamiarowi pisma odpowiadały”17. Rezygnował jednocześnie z tematów 
o znaczeniu partykularnym, a także z dostarczania czytelnikom wiedzy 
czysto erudycyjnej. Prasa, inaczej niż literatura, miała opierać się na szcze-
gólnej zwięzłości i czerpać głównie z materii faktów.

Młodzieńcze projekty prasoznawcze Mickiewicza miały zostać zre-
alizowane w planowanym piśmie „Iris”, które – zgodnie z podtytułem 
– w projektach określano jako periodyk poświęcony „umiejętnościom 
i literaturze”, ukazujący się raz na miesiąc. Mimo że także i tych planów re-
dakcyjnych nie udało się wcielić w życie, Mickiewicz nie zniechęcił się i nie 
zarzucił swej kariery dziennikarskiej. W roku 1830 – jak dowiadujemy się 
z korespondencji wieszcza – otrzymał propozycję współpracy od redak-
torów „Tygodnika Petersburskiego”18. Z wielu względów nie mógł jednak 
podjąć się tego zadania. Tak wówczas tłumaczył jednemu z redaktorów 
powody swej odmowy: „Jakże chcesz, żebym w takim humorze pisał arty-
kuły do gazety, której mi nawet na pokazanie nie przysłaliście i o której nic 
nie donosicie oprócz jednego słowa: wychodzi!”19. Epizodyczny charak-
ter miało także spotkanie poety z wydawcami czasopisma „Le Polonais”20, 
w którym znajdujemy kilka przekładów tekstów literackich wieszcza.

Na emigracji Mickiewicz zaangażował się w publicystykę polityczną, 
drukował regularnie na łamach „Pielgrzyma Polskiego”. Tytuł ten od listo-
pada 1832 roku redagowany był przez Eustachego Januszkiewicza. Dorota 
Siwicka podkreśla, iż „Mickiewicz od początku pismo wspierał, podsunął 
też prawdopodobnie jego nazwę”21. Dopiero od początku kwietnia 1833 
roku faktycznie przejął redakcję, którą prowadził odtąd przy współpra-
cy z Bogdanem Jańskim. Tutaj opublikował poeta swój słynny szkic O lu-

16 A. Mickiewicz, Uwagi o piśmie periodycznym, [w:] idem, Pisma filomackie. Pisma 
polityczne z lat 1832-1834, oprac. M. Witkowski, C. Zgorzelski, przy współpr. A. Palu-
chowskiego, Warszawa 2000, s. 107.

17 Ibidem, s. 109.
18 Czytamy o tym w liście poety do Józefa Przecławskiego z 3 V 1830 roku; zob. 

A. Mickiewicz, Listy, cz. 2, s. 34.
19 Ibidem.
20 Zob. J.K. Sel l, Le Polonais. Journal des intérêts de la Pologne, „Przegląd Huma-

nistyczny” 1958, nr 5, s. 171-176.
21 D. Siwicka, „Pielgrzym Polski”, [w:] J.M. Rymkiewicz [et al.], Mickiewicz – encyk-

lopedia, Warszawa 2001, s. 395.
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dziach rozsądnych i ludziach szalonych, będący jedną z ważniejszych wypo-
wiedzi publicystycznych romantyka na tematy polityczne. Zwieńczeniem 
młodzieńczych inicjatyw dziennikarskich podejmowanych przez autora 
Pana Tadeusza było redagowanie „Trybuny Ludów”, która uznawana jest 
za swoiste przedłużenie idei legionowej. Cel, jaki przyświecał na samym 
początku Mickiewiczowi, był z gruntu pragmatyczny. Będąc głównym 
przewodnikiem Legionu, poeta potrzebował organu prasowego, który na 
bieżąco zamieszczałby ważniejsze oświadczenia i odezwy. Sztandarowymi 
hasłami „Trybuny Ludów” stały się takie postulaty jak wyzwolenie Włoch 
czy odbudowa niepodległej Polski. Główne przesłanie sprowadzało się do 
propagowania ideałów wolnościowych.

Mickiewicz nie był – co wydaje się szczególnie interesujące – pozy-
tywnie nastawiony do przemian na rynku prasowym inicjowanych przez 
Girardina. W zamieszczonym w „Trybunie” artykule Komitet z ulicy Poitiers 
i „La Presse” wieszcz negatywnie ocenił kierunek rozwoju francuskiego 
dziennika. O niepokojących skutkach działalności „La Presse” Mickie-
wicz donosił wielokrotnie. Wiele miejsca temu tytułowi poświęcił w szkicu 
O wolności słowa i zgromadzeń, gdzie w ironicznym tonie wypowiedział się 
na temat niespójnej linii programowej dziennika. „Dlaczego ta sama «La 
Presse» – pyta romantyk – która z taką zręcznością broni wszelkich swobód 
w teorii, zwalcza je tak zaciekle w zastosowaniu?”22. Główny zarzut, jaki pi-
sarz kieruje pod adresem dziennika Girardina, opiera się na założeniu, że 
tytuł ten, broniąc zasad wolności, dopomina się o nią wyłącznie dla Francji, 
zapomina zaś o Włoszech czy Polsce.

Niemal w całym okresie swej aktywności publicystycznej Mickiewicz 
dał się poznać jako zagorzały zwolennik wolności prasy. Już w 1820 roku 
w Uwagach o piśmie periodycznym notował:

[…] jakoż gazety i pisma periodyczne są w kraju wolnym na kształt 
kanałów, którymi […] krew, całe polityczne ciało ożywiająca, krąży; 
z nich jak z uderzeń pulsu badacz umie wyrozumieć stan narodu na 
drugim końcu ziemi położonego, a każdy zamach na wolność bywa 
pospolicie zrazu na pisma periodyczne wymierzony23.

Badania przeprowadzone przez Tadeusza Z. Bednarskiego wy-
kazały, iż autor Dziadów chętnie podejmował się także definiowania po-
szczególnych gatunków dziennikarskich24. W prospekcie wydawniczym 

22 A. Mickiewicz, O wolności słowa i zgromadzeń, [w:] idem, Legion Polski. „Trybuna 
Ludów”, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1997, s. 49.

23 A. Mickiewicz, Uwagi o piśmie periodycznym…, s. 107-108.
24 Zob. T.Z. Bednarski, op. cit.
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Edyta Żyrek-Horodyska

„Pielgrzyma Polskiego” romantyk wskazuje, że głównymi gatunkami, jakie 
zagoszczą na szpaltach tytułu, będą nowiny i wiadomości. Mickiewicz, wy-
soko ceniący w dziennikarstwie krótkie teksty, uznawał je za podstawowe 
formy wypowiedzi, jakie winny znaleźć się w tytule o charakterze infor-
macyjnym. Co ciekawe, rozważania na temat długości tekstów dzienni-
karskich powracały w pismach wieszcza także przy innych okazjach. Pisał 
o tym poeta przykładowo w liście do Antoniego Edwarda Odyńca z 1828 
roku:

Tylko nieszczęściem „Gazeta Polska”, jedyny organ odzywający się 
niekiedy ze zdaniem zdrowszym, jest bez planu redagowana. Jeśli 
znasz biuro gazeciarskie, wytłumacz redaktorom, ile sobie narażają 
czytelników, mieszcząc długie, o sześciu ciągach artykuły25.

W zamieszczonym na łamach „Pielgrzyma Polskiego” artykule 
O dziennikach katolickich francuskich pod względem sprawy polskiej wieszcz wy-
powiedział się szerzej na temat prasowej polemiki. Negatywnie ocenił tekst 
jednego z publicystów, który „[…] w liście swoim śród ogólnych rozpraw 
wrzucił zarzuty osobiste i obelgi niezgodne z powagą rozumowania, z du-
chem i dążeniem pisma […]”26. W ujęciu Mickiewicza polemika prasowa 
winna być zatem nie tyle wyrazem osobistych pretensji piszącego, ile raczej 
odzwierciedleniem linii programowej tytułu. Zwłaszcza w swych młodzień-
czych pismach poeta wiele miejsca poświęcił rozważaniom nad recenzjami 
prasowymi. W szkicu O krytykach i recenzentach warszawskich z 1829 roku 
młody autor wystąpił przeciwko zbytniej ingerencji gazetowych kryty-
ków w materię powstałego dzieła. Mickiewicz od recenzentów domagał 
się przede wszystkim profesjonalizmu. Przestrzegał ich przed wypowiada-
niem się na tematy, z którymi nie są wystarczająco zaznajomieni. Pełnienie 
funkcji krytyka nie daje im bowiem prawa do formułowania sądów na wy-
sokim poziomie ogólności, które tylko w niewielkim stopniu odnoszą się 
do materii dzieła.

Podsumowując, podkreślić należy, iż romantyczna prasa w świetle 
rozważań Mickiewicza nie wymagała od autorów tak szczególnych umie-
jętności i talentów, jakimi winni być obdarzeni twórcy dzieł literackich. 
Jako że romantyk w swych komentarzach prasoznawczych jednoznacznie 
rozgraniczał piśmiennictwo artystyczne od użytkowego, traktował pracę  
 

25 A. Mickiewicz, Listy, cz. 1: 1815-1829, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, 
M. Ziel ińska, Warszawa 1998, s. 484.

26 A. Mickiewicz, O dziennikach katolickich francuskich pod względem sprawy polskiej, 
[w:] idem, Pisma filomackie…, s. 220.
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dziennikarską jako aktywność silnie związaną z politycznym hic et nunc. 
Prasa – zdaniem autora Dziadów – mogła stać się rodzajem pomostu po-
między słowem a czynem. Głos wieszcza był z pewnością jedną z ważniej-
szych dziewiętnastowiecznych wypowiedzi na temat roli i miejsca pism pe-
riodycznych w ówczesnej rzeczywistości. Można zatem – jak sądzę – uznać 
go za próbę wydobycia prasy z obrzeży piśmiennictwa narodowego po-
przez jasne wyartykułowanie jej społeczno-polityczno-kulturalnej funkcji, 
opisanie podstawowych gatunków oraz wskazanie praw i swobód, jakimi 
winna się cieszyć w pierwszej połowie XIX stulecia.
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Summary

From the edge of the literary world. The concept of the press 
of Adam Mickiewicz

The main purpose of this article is to discuss Mickiewicz’s involvement in the 
development of the romantic press. I would like to present the author of Pan 
Tadeusz as an excellent example of a romantic poet-journalist. Today he is broadly 
known as a founder of romantic movement in Poland. However it is worth to 
remember that he was strongly involved in many journalistic projects as well.
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