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I

Wprowadzenie

Podejmowanie namysłu nad literacką historią romantycznego dziennikar-
stwa już w samym temacie zawiera pierwiastek paradoksalny i prowokacyj-
ny1. Chcąc bowiem opisać i zanalizować publicystykę dziewiętnastowiecznych 
pisarzy, należy najpierw zadać pytanie, czy i ewentualnie w jakim stopniu 
uprawnione jest zestawianie z sobą dzieł artystycznych oraz tekstów dzien-
nikarskich, różniących się przecież nie tylko stylistyką, lecz także funkcją, de-
finiowaniem docelowego odbiorcy i sposobem powstawania. Romantyczna 
koncepcja poezji i poety, wyrastająca z przeświadczenia o indywidualizmie 
autora2, tworzącego – jak pisał Paul Bénichou – w epoce określanej jako 

„le temps des prophètes”3, w żaden sposób nie przystaje do głównych założeń 
dziennikarstwa. Co więcej, w pierwszej połowie XIX stulecia rola wieszcza 
narodowego sytuowała się w opozycji do działalności redaktorskiej, która 
wiązała się z koniecznością kolektywnego redagowania czasopism. Z tych 
między innymi względów związki pisarzy epoki romantyzmu z ówczesnym 
dziennikarstwem to zagadnienie, które wciąż nie doczekało się szczegóło-
wego omówienia. Na kartach historii literatury nazwiska twórców pierw-
szej połowy XIX wieku najczęściej wymieniane są w kontekście rozważań 
nad ich dorobkiem artystycznym, tymczasem aktywność publicystyczna 

1 Por. M.-È. Thérenty, Pour une histoire littéraire de la presse au XIXe siècle, „Revue d’histoire 
littéraire de la France” 2003, nr 3, s. 625.

2 Maria Janion zauważa, że pojęcie romantycznego indywidualizmu, przypisywane wielu 
dziewiętnastowiecznym autorom i bohaterom dzieł literackich, pozostaje w opozycji do 
ówczesnych przemian cywilizacyjnych. Zdaniem badaczki paradoksem jest, iż „(…) wybu-
jały indywidualizm znajduje ideał w czasach, które nacechowane są ekstremalnym antyin-
dywidualizmem” (M. Janion, Romantyzm i jego media, Kraków 2001, s. 69). 

3 P. Bénichou, Le temps des prophètes. Doctrines de l’âge romantique, Paris 1977.
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romantyków zazwyczaj bywa traktowana jako działalność o marginalnym 
znaczeniu4. Dlatego też dotychczas zdecydowanie częściej interesowała ona 
historyków prasy niż literaturoznawców.

Mimo tak licznych i zasadniczych różnic pomiędzy dwiema wspomnia-
nymi formami aktywności twórczej wielu europejskich pisarzy doceniło 
potencjał rozwijającego się wówczas dziennikarstwa. W „wieku kupieckim 
i przemysłowym”5, by posłużyć się sformułowaniem Zofii Stefanowskiej, 
związki prasy, literatury i polityki były niezwykle silne, dlatego trudno było 
wówczas mówić o profesjonalizacji zawodu dziennikarza6. Rolę tę od czasów 
oświecenia odgrywali pisarze-dziennikarze7, aktywni równocześnie na polu 

4 Przeciwko takiemu postrzeganiu prasy przez literaturoznawców opowiada się Andrzej 
Zieliński, którego zdaniem „badań nad prasą nie należy traktować marginesowo, przeciw-
nie, powinny one stanowić konstytutywną część całokształtu badań historycznoliterackich, 
w wielu wypadkach – zgodnie z hierarchią potrzeb badawczych na danym odcinku – winny 
poprzedzać, torować drogę rozwiniętej, planowej działalności poznawczo-naukowej” (A. Zie-
liński, Koreferat do referatu M. Inglota, „Stan i potrzeby badań nad polską prasą literacką 
okresu romantyzmu”, [w:] Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej. 
Sympozjum historyków prasy, Warszawa – Kraków, 6–9 grudnia 1967, red. J. Skrzypek, t. 2, 
Warszawa 1968, s. 225).

5 Z. Stefanowska, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993, s. 5.
6 Alina Słomkowska zauważa, że w Polsce w XVIII wieku osoby uprawiające zawód dzien-

nikarski najczęściej określane były jako „nowiniarze” i „gazeciarze”. Nazwy te w pierwszej 
połowie XIX stulecia zaczęły ustępować miejsca „redaktorowi”. Samuel Bogumił Linde nie 
zamieszcza jeszcze w swym słowniku haseł takich jak „dziennikarz” czy „redaktor”. Dopiero 
w Encyklopedii Samuela Orgelbranda z 1866 roku znajdujemy hasło Redaktor, definiowane 
jako „wydawca i układacz dzieł periodycznych i encyklopedycznych, a w ogóle zbiorowych”. 
W pierwszej połowie XIX wieku pojawiła się także nazwa „publicysta”. Nie była ona jednak 
tożsama z określeniem „dziennikarz”, które w tym okresie odnosiło się raczej do osób prowa-
dzących dzienniki w różnego rodzaju urzędach. Zgodnie z ustaleniami Słomkowskiej nazwy 
takie jak „dziennikarz”, „dziennikarstwo” czy „profesja dziennikarska” upowszechniły się 
dopiero w okresie międzypowstaniowym na łamach prasy emigracyjnej; por. A. Słomkow-
ska, Dziennikarze warszawscy. Szkice z XIX wieku, Warszawa 1974, s. 7–8. Marian Tyro-
wicz wskazuje, iż termin „redaktor” wszedł do języka polskiego jeszcze przed powstaniem 
listopadowym. Do obowiązków redaktora zaliczano wówczas nie tylko czynności technicz-
ne i organizacyjne związane ze stworzeniem publikacji, ale także zbieranie informacji czy 
przygotowanie prospektu wydawniczego. Świadectwem przemian w nazewnictwie związa-
nym z profesją dziennikarską może być ówczesna korespondencja. Przykładowo, już w jed-
nym z listów datowanych na rok 1816 nadawca ubolewa nad trudnościami w znalezieniu 

„redaktora o literackich zamiłowaniach, pewnym zmyśle krytycznym, łatwym piórze i ruchli-
wości”. Fakt ten – zdaniem Tyrowicza – dowodzi niepopularności tego zawodu w analizo-
wanym okresie; por. M. Tyrowicz, Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772–1850. 
Studia porównawcze, Kraków 1979, s. 77–78.

7 Pojęciem tym posługuję się za francuskimi badaczami, w których wypowiedziach często po-
jawia się termin écrivains-journalistes wykorzystywany na określenie twórców łączących 
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literackim i publicystycznym. Świadectwem zainteresowania romantycznych 
autorów prasą były nie tylko liczne teksty publikowane przez twórców na 
łamach czasopism, ale także najróżniejsze inicjatywy wydawnicze piszących, 
którzy zdecydowanie chętniej niż ich osiemnastowieczni poprzednicy decy-
dowali się na zakładanie własnych periodyków. Skalę opisywanego zjawiska 
dodatkowo rozszerza fakt, iż romantycy wielokrotnie podejmowali refleksję 
teoretyczną nad charakterem ówczesnej prasy, formułowali postulaty ma-
jące wpłynąć na poprawę jej kondycji, debatowali nad ideałem publicysty, 
chętnie wypowiadali się na temat poszczególnych gatunków prasowych. 
Uwagi te były przedstawiane przez piszących w licznych rozprawach kry-
tycznych, szkicach dziennikarskich, w eseistyce, a nawet w dziełach stricte 
literackich. Zagadnienie to stanowiło więc jeden z centralnych problemów 
myśli romantycznej.

W pierwszej połowie XIX stulecia dziennikarstwo i literatura nie mia-
ły – wbrew temu, co zwykło się powszechnie podkreślać – wyłącznie cha-
rakteru antagonistycznego. Wręcz przeciwnie; za sprawą wyodrębnienia się 
grupy romantycznych literatów-dziennikarzy, którzy łączyli twórczość arty-
styczną z regularną bądź doraźną pracą dziennikarską, oba typy piśmienni-
ctwa pozostawały z sobą w rozmaitych relacjach. Romantyczna poetyka dzieł 
literackich oraz poetyka gatunków prasowych8 oddziaływały wówczas na 
siebie w sposób dwukierunkowy. Z jednej strony sztuka wysoka wpływała 
na kształt publikacji prasowych, które coraz wyraźniej zaczęły się odznaczać 
walorami literackimi, a nawet wzbogacały się o elementy fikcjonalne. Z dru-
giej zaś strony prasa kształtowała w pewnej mierze charakter ówczesnych 
powieści pisanych z myślą o publikacji na łamach periodyków.

W epoce romantyzmu twórczość dziennikarska oraz literatura stawały 
się częstokroć nośnikami tych samych idei społecznych, politycznych czy ar-
tystycznych. Pomiędzy powieściami i utworami poetyckimi poszczególnych 
autorów a tworzonymi przez nich tekstami publicystycznymi można do-
strzec wiele podobieństw (zwłaszcza tematologicznych). Dlatego też szkice 

pracę literacką z aktywnością dziennikarską; por. M.-F. Melmoux-Montaubin, L’écrivain-
-journaliste au XIXe siècle. Un mutant des Lettres, Saint-Étienne 2003, s. 7.

8 Tyrowicz wskazuje, iż termin „gatunki dziennikarskie” w XVIII wieku i w pierwszej poło-
wie wieku XIX nie był jeszcze znany. Niemniej ówcześni dziennikarze i literaci zdawali sobie 
sprawę z wielości i różnorodności form prasowej wypowiedzi. Pierwszą próbę usystema-
tyzowania gatunków dziennikarskich podjęli w latach czterdziestych XIX stulecia Henryk 
Kamieński oraz Edward Dembowski, posługujący się jeszcze terminem „artykułografia”; 
por. M. Tyrowicz, dz. cyt., s. 196.
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prasowe niejednokrotnie dają się czytać jako rodzaj komentarza bądź do-
powiedzenia do problematyki poruszanej w dziełach literackich. Wyraźne 
zależności pojawiały się równocześnie na poziomie formalnym pomiędzy 
kształtem fikcjonalnych i niefikcjonalnych gatunków wypowiedzi9.

Dotychczas we współczesnych polskich pracach literaturoznawczych 
omawiających to zagadnienie dominowało raczej ujęcie biograficzne, a o ak-
tywności prasowej romantyków zwykło się zazwyczaj wspominać na margi-
nesie monografii przedstawiających życie i twórczość poszczególnych pisarzy. 
Spojrzenie to z całą pewnością nie oddaje jednak pełnej złożoności badanego 
zjawiska, które zdecydowanie wykracza poza ograniczające je ramy biogra-
ficzne. Alain Vaillant podkreśla, że w świetle współczesnych badań nad epoką 
romantyzmu trudno już dzisiaj bronić utrwalanej przez lata hipotezy, iż dzie-
więtnastowieczna prasa była dla piszących jedynie (bądź przede wszystkim) 
miejscem publikowania tekstów literackich10. Za sprawą związanych z nią 
przemian przypadających na pierwszą połowę XIX stulecia (należy do nich 
zaliczyć przede wszystkim słynną reformę Émile’a de Girardina11) dzienni-
karstwo stało się formą aktywności, wobec której romantycy nie mogli po-
zostać obojętni. Relacje ówczesnych pisarzy z prasą miały jednak charakter 
ambiwalentny. Genezy tych związków trzeba szukać w epoce wcześniejszej, 
która utrwaliła model autora zaangażowanego w sprawy polityczne i zwią-
zanego przy tym z redakcjami określonych czasopism.

Interesującym zagadnieniem wydają się ponadto relacje kształtujące się 
pomiędzy pisarzami pierwszej połowy XIX wieku a rynkiem prasowej rekla-
my12. Ponieważ, jak zauważa Thomas McFarland, „romantyzm to prawdziwy 

9 Por. M.-È. Thérenty, La littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle, 
Paris 2007, s. 18.

10 Por. A. Vaillant, L’Histoire littéraire, Paris 2010, s. 267.
11 Powstanie Girardinowskiej „La Presse” w 1836 roku jest uznawane za moment przełomowy 

w historii dziennikarstwa. Od tego roku możemy mówić o rozwoju prasy masowej. Zbigniew 
Bajka zauważa, iż reforma francuskiego wydawcy – mimo że odbiła się wówczas głośnym 
echem – nie była pierwszą tego rodzaju inicjatywą. Piętnaście lat wcześniej, w 1821 roku, 
Bruno Kiciński, zakładając „Kurier Warszawski”, wykorzystał już wiele rozwiązań, które ko-
lejno włączył do swej pracy Girardin. „Chwaląc Girardina, czy Daya – powiada Bajka – zapo-
minamy o Kicińskim, barwnym, […] wydawcy, w dodatku świetnie wykształconym i znają-
cym kilka języków, w tym grekę i łacinę. «Kurier» spełnia wszystkie warunki, aby zaliczyć 
go do pionierów prasy masowej. Był pisany prostym, komunikatywnym językiem, jego od-
biorcami byli ludzie różnych stanów, miał niską cenę i nakład, jak na ówczesną Warszawę 
całkiem spory” (Z. Bajka, Historia mediów, Kraków 2008, s. 148).

12 Jedną z najobszerniejszych prac poświęconych tej problematyce jest książka Johna Stracha-
na, w której autor skupia się na przedstawieniu związków estetyki romantyzmu ze światem 
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początek nowoczesnego świata”13, warto spojrzeć na tę epokę jak na okres, 
w którym życie literackie w znacznej mierze podlegało rozmaitym przemianom 
kulturowym i cywilizacyjnym. Podążając niejako za tą sugestią, John Strachan 
dostrzega wpływ, jaki poetyka ówczesnych tekstów literackich miała na za-
mieszczane w prasie komunikaty promocyjne. Badacz zauważa, że kreatyw-
ność i indywidualizm były kategoriami wspólnymi dla dziewiętnastowiecznej 
literatury i ówczesnych korzeni reklamy prasowej14. W podobnym duchu wy-
powiada się także Philippe Hamon, twierdząc, że oba typy wypowiedzi zbliża-
ły się do siebie ze względu na wyraźnie ukształtowaną warstwę retoryczną15.

Dziewiętnastowieczni pisarze jako założyciele własnych tytułów praso-
wych chętnie promowali je przez prospekty wydawnicze, w których wykła-
dali główne założenia nowego pisma i zachęcali czytelników do prenumeraty 
periodyku. Doskonałym przykładem wtargnięcia reklamy na karty roman-
tycznej literatury jest Balzakowska powieść Historia wielkości i upadku Ce-
zara Birotteau, w której pisarz przedstawia mechanizmy funkcjonowania 
i rolę działań promocyjnych. O ich znaczeniu pisał także Norwid, utyskując 
przy tym w charakterystycznym dla siebie stylu na stałe obniżanie za ich 
sprawą wartości literatury:

Czytelnictwo opieszałe bywa naglonym napisami wykrzyknikowymi na 
rogach ulic: „Czytajcie to a to!!” przy czym rodzaj ręki, z palcem wska-
zującym ów nakaz, w rysunku kolosalnym… rodzaj pięści ściśniętej… 

„Czytajcież!! ten albo ów nowy romans!”16

Co ciekawe, ambiwalentnie oceniając rozwój rynku reklamowego, ro-
mantycy jednocześnie włączali jednak ten rodzaj przekazów do całokształtu 

ówczesnej reklamy. Badania literaturoznawcy ogniskują się wokół twórczości angielskich 
autorów; por. J. Strachan, Advertising and Satirical Culture in the Romantic Period, Camb-
ridge 2007. Wiele uwagi temu zagadnieniu poświęcają także współcześni badacze francu-
scy, by wspomnieć o pierwszym numerze czasopisma literaturoznawczego „Romantisme” 
z 2012 roku, w którym zostały zebrane teksty traktujące o związkach dziewiętnastowiecz-
nych twórców z rynkiem reklamowym; por. P. Hamon, Introduction. Littérature et réclame: 
le cru et le cri, „Romantisme” 2012, nr 1 (155), s. 3.

13 „Romanticism is the true beginning of our modern world” – przeł. E.Ż.H. Cyt. za: J. Strachan, 
dz. cyt., s. 12. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty podawane są w tłumaczeniu 
autorki (E.Ż.H.). 

14 Por. tamże, s. 15.
15 Por. P. Hamon, dz. cyt., s. 8.
16 C.K. Norwid, Milczenie, [w:] tegoż, Pisma wybrane, t. 4, wybrał i oprac. J.W. Gomulicki, 

Warszawa 1968, s. 286.
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piśmiennictwa epoki. Warto więc zastanowić się, w jakich relacjach ta forma 
komunikowania pozostawała – zdaniem pisarzy – w stosunku do ich twór-
czości artystycznej oraz zaangażowania dziennikarskiego.

1.1. Sceptycyzm badaczy i renesans rozważań 
nad romantycznym dziennikarstwem

Brak szerszego zainteresowania literaturoznawców publicystyką romantycz-
nych autorów można tłumaczyć rozmaicie. Przede wszystkim rolę tej dzia-
łalności postrzegano zazwyczaj jako marginalną i niekorespondującą z tak 
zwanym duchem epoki. To przecież na kartach dzieł literackich rozprawiano 
o wielkich problemach tamtego okresu, za ich pośrednictwem kształtowa-
no gust czytelnika i poszerzano jego wiedzę o świecie. Jak zauważa Karine 
Taveaux-Grandpierre, ówcześnie gazety i czasopisma uznawano za rodzaj 
medium przynależącego do rozprzestrzeniającej się na coraz większą skalę 
kultury masowej17. W podobnych kategoriach postrzegano powieść w od-
cinkach, która była „produkowana” zgodnie z wymogami edytorskimi we-
dług ściśle określonego wzorca.

Do upowszechnienia negatywnego obrazu opisywanego zjawiska po-
średnio przyczynili się Theodor Adorno i Max Horkheimer. Przedstawiciele 
szkoły frankfurckiej, występujący z projektem krytyki oświecenia, zauwa-
żyli, że głoszone w tej epoce ideały rozwoju technologicznego, racjonalności 
i ludzkiej wolności bardzo szybko przemieniły się w swoje zaprzeczenie18. 
Jürgen Habermas zwracał z kolei uwagę, iż ukształtowana w XVIII stuleciu 
sfera publiczna, będąca swoistą przestrzenią krytycznej dyskusji prowa-
dzonej za pośrednictwem gazet, kawiarni czy lóż, upadła wraz z dziewięt-
nastowiecznym rozwojem mediów masowych. W rezultacie przemiany te 
przyczyniły się do przekształcenia twórczo i samodzielnie myślących oby-
wateli w biernych konsumentów19. Te i inne krytyczne głosy pod adresem 

17 Por. K. Taveaux-Grandpierre, La presse au XIXe siècle. Les modes de diffusion d’une indu-
strie culturelle, [w:] Presse et plumes. Journalisme et littérature au XIXe siècle, ed. M.-È. 
Thérenty et A. Vaillant, Paris 2004, s. 205.

18 Por. T. Adorno, The Culture Industry, ed. with an introduction by J.M. Bernstein, London 
1991, s. 92.

19 Por. J. Habermas, Krytyka rozumu instrumentalnego, [w:] tegoż, Teoria działania komuni-
kacyjnego, przeł. A.M. Kaniowski, t. 1, Warszawa 1999, s. 591–651.
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dziennikarstwa wpłynęły na wykluczenie go z kręgu zainteresowań litera-
turoznawców, którzy niechętnie konfrontowali literaturę wysoką z adreso-
wanymi do masowego czytelnika publikacjami prasowymi.

Od kilkunastu lat, chcąc na nowo odczytać znaczenie romantycznego 
dziennikarstwa i wskrzesić wśród badaczy zainteresowanie tą problematyką, 
środowisko akademickie francuskiego Université Paul Valéry III w Montpel-
lier prowadzi pod kierunkiem Marie-Ève Thérenty badania nad związkami 
dziewiętnastowiecznej prasy i literatury. Stanowią one pierwszy zakrojony 
na tak szeroką skalę projekt łączący dokonania medioznawców i literatu-
roznawców zainteresowanych francuskim romantyzmem. Przedmiotem 
analiz montpellierowskiego ośrodka stały się już związki z prasą między 
innymi takich pisarzy jak Théophile Gautier, George Sand, Honoriusz Bal-
zak czy Aleksander Dumas. Pod auspicjami badaczy działa także strona in-
ternetowa medias19.org20, na której publikowane są artykuły poświęcone 
relacjom literatury i dziennikarstwa w XIX stuleciu21. Jako że przedmiotem 
zainteresowań francuskich badaczy jest przede wszystkim ich literatura na-
rodowa, warto – jak sądzę – rozszerzyć to spojrzenie o perspektywę kompa-
ratystyczną, która choć szkicowo pozwoli nakreślić różnice i podobieństwa 
pomiędzy działalnością romantycznych literatów-dziennikarzy na obszarze 
kilku krajów.

1.2. Przedmiot, zakres i zasięg czasowy analiz

Niełatwo dziś wskazać nazwiska europejskich pisarzy pierwszej połowy 
XIX stulecia, którzy na żadnym etapie swej twórczej aktywności nie zetknęli-
by się z prasą. Ponieważ związki z dziennikarstwem niektórych autorów (by 
wymienić przykładowo chociażby Johna Keatsa czy Juliusza Słowackiego22) 

20 Celem przedsięwzięcia jest podejmowanie badań, propagowanie i udostępnianie wyników 
analiz prowadzonych nad dziewiętnastowiecznym dziennikarstwem, rozważanym na tle 
ówczesnej literatury; por. http://www.medias19.org/ (dostęp: 5 kwietnia 2013).

21 Z inicjatywy francuskich badaczy w 2013 roku rozpoczęto publikowanie międzynarodowego 
czasopisma „Sur le journalisme”, które jest wydawane w trzech językach: francuskim, an-
gielskim oraz portugalskim; por. http://surlejournalisme.com/rev/index.php/slj (dostęp: 
6 kwietnia 2013).

22 Trudno dziś wskazać romantyka, który pozostałby całkowicie obojętny na przemiany ów-
czesnej prasy. Nawet wspomniany tu Słowacki pozostawił – co prawda nieliczne – komenta-
rze na temat dziennikarstwa. Pisarz sporadycznie publikował między innymi w „Tygodniku 
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ograniczały się do incydentalnego publikowania własnych utworów na ła-
mach czasopism, pisarzom tym nie poświęcę większej uwagi. Interesować 
mnie będą ci twórcy, dla których zaangażowanie dziennikarskie stanowiło 
stałe źródło dochodu bądź prowokowało ich do sformułowania szerszej re-
fleksji teoretycznej. Przedmiotem badań czynię więc działalność romanty-
ków, którzy stworzyli (zrealizowany albo nie) projekt własnego periodyku 
lub przez dłuższy okres współpracowali z którymś z tytułów jako publicyści 
i pozostawili obszerne komentarze dotyczące statusu oraz roli romantycz-
nego dziennikarza. Swe badania zawężam do omówienia przedstawicieli 
pięciu krajów: Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec23 i Hiszpanii. Wy-
bór ten, co pragnę podkreślić, nie jest przypadkowy, gdyż pozwoli spojrzeć 
na wskazany problem z perspektywy kilku różnych literatur narodowych, 
kształtujących się pod wpływem odmiennych uwarunkowań politycznych, 
prawnych oraz ekonomicznych. Analizie zostaną poddane teksty literackie 
i publicystyczne takich autorów, jak Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Nor-
wid, Henryk Rzewuski, Józef Ignacy Kraszewski, Samuel Taylor Coleridge, 
Percy Bysshe Shelley, Leigh Hunt, Wiktor Hugo, Honoriusz Balzak, Franço-
is René Chateaubriand, Gérard de Nerval, Mariano José de Larra, Heinrich 
Heine oraz Heinrich von Kleist.

Tak stosunkowo obszerny zestaw nazwisk prowokuje jednocześnie 
do zapytania o ramy czasowe analizowanego zjawiska. Wiele spośród 

Literackim” oraz w czasopiśmie „Trzeci Maj”. Jedne z najbardziej znanych opinii poświę-
conych prasie poeta nakreślił we fragmentach Beniowskiego, by zacytować fragment pieś-
ni III: „Beniowski spłonął na twarzy jak róża, / Chciałby iść w ogień – ale mówiąc szcze-
rze, / Trochę go piękna ta dziwiła burza, / Nad którą barskie się łyskały krzyże. / I tak, co 
miałby wystąpić jak aktor, / Stał jak tchórz albo gazety redaktor” (J. Słowacki, Pisma, t. 4, 
Lipsk 1864, s. 54). Myśląc o literackich wypowiedziach wieszcza na temat prasy, warto 
wspomnieć też o komedii satyrycznej Krytyka krytyki i literatury, przesłanej przez Sło-
wackiego w 1841 roku redaktorom „Orędownika”. W sztuce tej pojawiają się Panowie Tyg. 
oraz Or., komentujący w satyrycznym tonie twórczość Poety – Szekspira. „Mimo że – jak 
powiada Mirosław Strzyżewski – reprezentują poróżnione ze sobą (oczywiście z powodów 
politycznych) periodyki, domagają się od poety tworzenia literatury narodowej. Ale Szeks-
pir – jak sądzą – tego warunku nie spełnia. Obaj redaktorzy uznają go więc za twórcę nie-
narodowego, który, co gorsza, nie odkrywa nowej drogi poetyckiej” (M. Strzyżewski, Mi-
ckiewicz wśród krytyków. Studia o przemianach i formach romantycznej krytyki w Polsce, 
Toruń 2001, s. 219).

23 Mając świadomość przemian politycznych, jakim był poddawany naród niemiecki aż do po-
wstania II Rzeszy Niemieckiej w 1871 roku, nazwą „Niemcy” posługuję się umownie w od-
niesieniu najpierw do Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, kolejno zaś 
do Związku Niemieckiego.
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ważnych inicjatyw wydawniczych zapoczątkowanych przez przywoła-
nych tu autorów romantycznych datowanych jest na okres przypada-
jący na drugą połowę XIX stulecia. Nie znaczy to jednak, że nie zostały 
one zrealizowane jeszcze w duchu romantycznym, zgodnie z obowią-
zującym ówcześnie na terenie poszczególnych krajów paradygmatem 
estetycznym. Dodatkowy problem pojawia się w związku z ustaleniem 
początkowego momentu, od którego można by mówić o ukształtowaniu 
się romantycznej koncepcji literata-dziennikarza. W każdym z pięciu 
zajmujących mnie krajów inny rok zwykło się bowiem przyjmować za 
datę rozpoczynającą romantyzm24. Trudności wiążą się w końcu także 
z samym terminem określającym badaną przeze mnie epokę. Jak pisa-
ła już w 1824 roku Claire de Duras, „romantyzm niejako z definicji jest 
niedefiniowalny”25. Zwracał na to uwagę również Henri Peyre, który nie-
możność zdefiniowania granic romantyzmu upatrywał między innymi 
w heterogenicznym charakterze tej epoki:

Wymagać, żeby każdy, kto używa tego terminu, dokładnie go zdefi-
niował, byłoby narzucaniem przeciętnym śmiertelnikom obowiąz-
ku nadludzkiego, niemniej to właśnie biorą na swoje barki history-
cy i teoretycy literatury. Każdy z nich znajduje sobie własny punkt 
wyjścia i usiłuje dać względnie nową interpretację romantyzmu, tak 
jak go rozumie26.

W podobnym duchu wypowiadał się również Władysław Tatarkiewicz 
w szkicu o sugestywnym tytule Romantyzm, czyli rozpacz semantyka27. 
Arthur O. Lovejoy w swej rozprawie On the Discrimination of Romanti-
cism stwierdza z kolei, iż „słowo «romantyczny» przywodzi na myśl tak 

24 Za początek romantyzmu w Polsce uznawany jest rok 1822. W Anglii jako datę graniczną 
między oświeceniem a romantyzmem umownie zwykło się przyjmować rok 1800, gdy po-
jawiło się drugie wydanie Ballad lirycznych. W Niemczech początki epoki wiązane są z la-
tami dziewięćdziesiątymi XVIII wieku, kiedy na literacki parnas wkroczyli Kleist i Novalis. 
We Francji wskazuje się na pierwsze lata XIX stulecia, w Hiszpanii zaś na drugie dziesię-
ciolecie XIX wieku.

25 „La définition du romantisme c’est d’être indéfinissable” (cyt. za: R. Baschet, E.-J. Delécluze. 
Témoin de son temps 1781–1863, Paris 1942, s. 176).

26 H. Peyre, Słowo „romantyczny” i chronologia dyskusji o romantyzmie we Francji, [w:] te-
goż, Co to jest romantyzm?, przeł. M. Żurowski, Warszawa 1987, s. 82–83.

27 Por. W. Tatarkiewicz, Romantyzm, czyli rozpacz semantyka, „Pamiętnik Literacki” 1971, 
z. 4, s. 3.
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wiele rzeczy, iż w istocie nie znaczy nic”28. Zgodnie z tym założeniem ba-
dacz postuluje, by nie mówić już dzisiaj o romantyzmie, lecz raczej o ro-
mantyzmach, co – jak sądzę – szczególne znaczenie może mieć dla badań 
porównawczych.

Przytoczone wyżej głosy to oczywiście tylko nieliczne spośród wielu wy-
powiedzi badaczy starających się stworzyć najbardziej adekwatną definicję 
epoki bądź – przeciwnie – nawołujących do całkowitej rezygnacji z tego ro-
dzaju zamierzeń. Istnieją liczne trudności w jednoznacznym nakreśleniu 
ram czasowych i zwięzłej definicji romantyzmu. Problemu nie rozwiązuje 
także wyznaczenie granic tego okresu przez zestaw koniecznych i wystar-
czających29 cech przynależących do romantycznego paradygmatu. Pojęcie 

„tekstów romantycznych” będę więc rozumieć szeroko, nie wskazując jed-
noznacznie dat granicznych, które byłyby wyznacznikiem „romantyczności” 
poszczególnych dzieł. Analizom zostaną poddane zarówno prace datowane 
na koniec XVIII stulecia, jak i dzieła powstałe po 1850 roku, przy założeniu, 
iż odzwierciedlają one idee istotne z punktu widzenia przedstawicieli po-
szczególnych romantyzmów narodowych.

1.3. Podstawowe pojęcia

Pojęciem prasy określa się dziś ogół ukazujących się w badanym okresie 
dzienników i czasopism. Semantyka wspomnianego terminu30 w XIX stu-
leciu nie odbiegała znacząco od współczesnego jego znaczenia, choć jeszcze 
Słownik warszawski w pierwszej kolejności pojęcie to definiuje jako „przy-
rząd do wywierania znacznych ciśnień na ciała”31, dopiero później wspomi-

28 „The word «romantic» has come to mean so many things that, by itself, it means nothing” 
(A.O. Lovejoy, On the Discrimination of Romanticism, [w:] tegoż, Essays on the History of 
Ideas, Baltimore 1948, s. 232).

29 Van Tieghem sugeruje, że łatwiej byłoby zdefiniować romantyzm przez określenie idei, prze-
ciwko którym się on opowiada; por. P. van Tieghem, Le romantisme dans la littérature eu-
ropéenne, Paris 1969, s. 18–19.

30 W XVIII wieku słowo „prasa” definiowano zdecydowanie obszerniej niż dzisiaj. Pod poję-
ciem tym – jak podkreśla Jacques Proust – rozumiano „(…) wszystkie przedmioty drukowa-
ne” [„(…) tous les produits de l’imprimerie”]; por. J. Proust, Avertissement au lecteur, [w:] 
D. Diderot, Sur la liberté de la presse, texte partiel établi, présenté et annoté par J. Proust, 
Paris 1964, s. 6.

31 Słownik języka polskiego, red. A. Kryński, W. Niedźwiecki, t. 4, Warszawa 1908, s. 973.
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nając o publikacjach periodycznych. W epoce romantyzmu pisma ulotne 
i zbiory nowin w Anglii, Hiszpanii, Polsce, Niemczech i we Francji na dobre 
zastąpiono już regularnie ukazującymi się tytułami32, wśród których znaj-
dowały się między innymi dzienniki, tygodniki, miesięczniki, pisma seme-
stralne, magazyny uczone zamieszczające teksty o tematyce naukowej oraz 
literackiej, czasopisma moralne, przeglądy literackie i teatralne, gazety skie-
rowane do kobiet oraz pisma ogłoszeniowe.

W powszechnym użyciu był wówczas termin „gazeta”33 (fr. gazette), któ-
rego zdefiniowania w 1756 roku podjął się na kartach swego Dictionnaire 
philosophique Wolter34. Pojęciem tym – w świetle ustaleń autora Kandy-
da – „nazywano te broszury, które ukazywały się raz w tygodniu”35. Utoż-
samiając gazetę z tygodnikiem, myśliciel zakreślił jednocześnie jej zasięg 
tematyczny. Stwierdził, iż przedmiotem zainteresowania periodyku jest „re-
lacjonowanie spraw publicznych”36. W redagowanym sześć lat później Dic-
tionnaire de l’Academie française czytamy z kolei, że gazeta to „druk ulotny 
oferowany publiczności kilka razy w tygodniu, który zawiera informacje 
z różnych krajów”37. W obu definicjach zostało zaakcentowane głównie na-
stawienie gazety na bieżące wydarzenia. Nie inaczej jej funkcję widział Igna cy 

32 Nastąpiło to już w XVII wieku. „Pierwsze gazety wydawane periodycznie – zdaniem Łoj-
ka – pojawiły się w Holandii około 1605 roku, w Niemczech w 1609, w Anglii około 1620, 
we Francji w 1631 (…), w Szwecji w 1645, w Polsce w 1661” (tegoż, Prasa dawnej Rzeczy-
pospolitej, [w:] J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, 
s. 10).

33 Władysław Wolert wskazuje na kilka możliwych źródłosłowów leksemu „gazeta”. Po pierw-
sze, „gazzetta” w języku włoskim w epoce średniowiecza oznaczała drobną monetę, za 
którą można było zakupić w Wenecji zbiór wiadomości. Druga teoria sugeruje, że „gazeta” 
wywodzi się od słowa „gaza”, czyli ptak (sroka), który często był umieszczany w nagłówku 
włoskich nowin. Wolert podkreśla, iż sroka przez wiele wieków była kojarzona z dostarcza-
niem informacji, czego świadectwem jest chociażby fragment sielanki Kołacze autorstwa 
Szymona Szymonowica: „Sroczka krzecze na płocie; będą goście nowi! / Sroczka czasem 
omyli, czasem prawdę powi”. Po trzecie, część badaczy słowo „gazeta” wywodzi od hebraj-
skiego „izgard” oznaczającego gońca, zwiastuna, herolda; por. W. Wolert, Szkice z dziejów 
prasy światowej, Kraków 2005, s. 51–52. 

34 Pod hasłem „gazeta” znajdujemy opis jej genezy. Wolter zajmuje stanowisko, iż nazwa ta 
wywodzi się od weneckiej monety. Myśliciel kreśli także początki prasy we Francji, w Chi-
nach oraz w Anglii, a także dokonuje jej ogólnej typologizacji; por. Oeuvres complètes de 
Voltaire, t. 7 – seconde partie, Paris 1817, s. 1075–1076.

35 „On appela ces feuilles, qu’on donnait une fois par semaine” (tamże, s. 1075).
36 „Relation des affaires publiques” (tamże).
37 „Feuille volante, qu’on donne au Public certains jours de la semaine et qui contient des nou-

velles de divers pays” (cyt. za: Histoire générale de la presse française, publiée sous la direc-
tion de C. Bellanger, J. Godechot, P. Guiral et F. Terrou, t. 1, Paris 1969, s. 169).
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Krasicki, jeśli głos pana Podstolego moglibyśmy utożsamić z opiniami jego 
twórcy. W powieści czytamy:

Że leżały na stoliku gazety, jęliśmy się do ich czytania; co gdy się stało, 
rzekł Pan Podstoli: Wynalazek gazet winniśmy późniejszym wiekom. Ga-
zeta z istoty swojej jest list powszechny, obwieszczający to, co się i u nas, 
i w inszych krajach dzieje38.

Nieco odmiennie niż dzisiaj do lat siedemdziesiątych XVIII39 wieku defi-
niowano „dziennik”. W opinii Diderota pod tym pojęciem (fr. journal) należy 
rozumieć „dzieło periodyczne, które zawiera fragmenty z nowo wydruko-
wanych książek, wraz z informacjami na temat odkryć, które zostały poczy-
nione w sztuce i nauce”40. Autor Kubusia fatalisty nie wiąże tego rodzaju 
publikacji z nastawieniem na sprawy bieżące, jak będą to czynić romantycy, 
lecz raczej z zagadnieniami nauki i literatury. Znamienne, iż jako przykład 
Diderot wskazuje właśnie „Journal des Savants”. Analogicznie dziennik został 
zdefiniowany na kartach Dictionnaire universel, gdzie czytamy, że tego ro-
dzaju publikacja zawiera „relacje z tego, co nowego dzieje się w nauce, bądź 
fragmenty nowo wydrukowanych książek”41. O ile zatem gazeta z definicji 
miała charakter informacyjny, o tyle dziennik skupiał się na przedstawia-
niu ważnych odkryć naukowych i literackich. W tym ujęciu jego znaczenie 
pokrywało się ze znaczeniem przeglądu (fr. revue).

W XVIII stuleciu i w wiekach wcześniejszych nie istniało tak wyraźne jak 
dzisiaj rozgraniczenie twórczości artystycznej i użytkowej:

literaturą piękną była (…) cała publicystyka polityczna, społeczna, kul-
turalna (np. w Polsce teksty Piotra Skargi, Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego, Stanisława Staszica, Hugona Kołłątaja, Jana Śniadeckiego), choć 

38 I. Krasicki, Pan Podstoli, Kraków 1860, s. 143.
39 Leksem „journal” w tytule organu prasowego we Francji po raz pierwszy pojawił się do-

piero w 1777 roku, mimo że już wcześniej istniały gazety codzienne (nazywane do lat sie-
demdziesiątych gazettes); por. Histoire générale de la presse française…, dz. cyt., t. 1, Paris 
1969, s. 177.

40 „Ouvrage périodique, qui contient les extraits des livres nouvellement imprimés, avec un 
détail des découvertes que l’on fait tous les jours dans les arts et dans les sciences” (cyt. za: 
tamże, s. 168).

41 „Relations de ce qui se fait de nouveau dans les sciences ou des extraits de livres nouvelle-
ment imprimés” (cyt. za: tamże, s. 169).
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z dzisiejszego punktu widzenia są to właśnie początki ważnych gatun-
ków dziennikarskich lub artykuły naukowe42.

Klasyczny, arystotelesowski podział na gatunki i rodzaje, w ramach któ-
rego do początku nowożytności starano się umiejscawiać teksty prasowe, 
dopiero w XIX wieku, między innymi za sprawą dynamicznego rozwoju 
prasy, zaczęto postrzegać jako archaiczny43. Zauważono bowiem, że wiele 
tekstów nie mieści się w utrwalonej dotychczas siatce głównych form wy-
powiedzi pisemnej.

Polskie oświecenie nie znało jeszcze terminu „publicystyka”44. Co cieka-
we, nie odnotowuje go również słownik Lindego. Zbigniew Goliński pierw-
sze wzmianki na temat tego pojęcia odnalazł dopiero w Słowniku warszaw-
skim, gdzie publicystyka definiowana jest w sposób lakoniczny jako wynik 
działalności publicysty45. W latach siedemdziesiątych XX stulecia Michał 
Szulczewski pisał, że publicystyka to „aktualne, publiczne, intencjonalne 
oświetlanie wszelkich zagadnień społecznych”46. Wskazywał, że publicysta 
odgrywa niezwykle istotną rolę „przewodnika po współczesności”47. Dziś 
badacze niechętnie posługują się pojęciem publicystyki w odniesieniu do 
epok wcześniejszych i skłonni są pisać raczej o „literaturze broszurowej” 
wychodzącej spod piór współpracowników prasy, pisarzy politycznych czy 
mówców sejmowych48. Terminu „publicystyka” używać będę w rozumie-
niu zbliżonym do współczesnego, zgodnie z którym bywa ona definiowana 
jako niebeletrystyczna, pisana prozą wypowiedź, podejmująca aktualną te-
matykę, przedstawianą z punktu widzenia określonego autora bądź forma-
cji polityczno-społecznej49.

42 K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, 
język, Warszawa 2006, s. 21. 

43 Por. tamże.
44 Do dzisiaj nie ma prostego tłumaczenia tego terminu na język hiszpański, angielski czy 

francuski. Hiszpanie wolą posługiwać się pojęciem periodismo de opinión, podobnie zresz-
tą jak Brytyjczycy (ang. opinion journalism). Jak wskazuje Goliński, polskie słowo nawiązu-
je raczej do niemieckiego „Publizistik”, pochodzącego od łacińskiego „publicus” – społeczny, 
powszechny. W XVII i XVIII wieku w Niemczech oznaczało ono naukę prawa i gospodarki 
państwowej; por. Z. Goliński, Publicystyka, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, 
red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław, Warszawa, Kraków 2006, s. 489.

45 Por. tamże.
46 M. Szulczewski, Publicystyka. Problemy teorii i praktyki, Warszawa 1976, s. 24.
47 Tamże, s. 8.
48 Por. tamże.
49 Por. tamże.
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Ograniczę się do omówienia dzieł o charakterze społeczno-politycznym, 
a także prac definiujących rolę i status literata-publicysty, pomijając jedno-
cześnie teksty prasowe mające charakter recenzji literackich lub teatralnych. 
Spośród niezwykle licznych tekstów dziennikarskich romantyków będą mnie 
interesowały głównie szkice publicystyczne, a w zdecydowanie mniejszym 
zakresie informacyjne. Podział ten, szczególnie w odniesieniu do tekstów 
dziewiętnastowiecznych, nie zawsze wydaje się jednak jasny i precyzyjny. 
Dodatkowo klasyfikację tę komplikuje fakt, iż część badaczy nie traktuje 
publicystyki jako aktywności stricte dziennikarskiej, wyodrębniając ją jako 
osobny typ piśmiennictwa50. W takim ujęciu – jak sądzę – można ją postrze-
gać jako rodzaj twórczości pogranicznej, zbliżającej się pod wieloma wzglę-
dami zarówno do dziennikarstwa, jak i do literatury51.

1.4. Pisarz – dziennikarz – autor

Tak powszechne wśród twórców pierwszej połowy XIX wieku zainteresowa-
nie prasą wynikało paradoksalnie między innymi ze sposobu, w jaki wów-
czas były definiowane rola i obowiązki poety. Romantyzm to, jak zauważa 
Janina Kamionkowa,

(…) jedyna epoka, w której pomiędzy biografią działacza politycznego 
a biografią pisarza istnieją zasadnicze podobieństwa (…), gdyż najważ-
niejszym narzędziem oddziaływania, jakim mógł dysponować ówczesny 
przywódca polityczny, było pióro52.

50 W Słowniku terminów literackich publicystyka została wydzielona z obrębu dziennikarstwa. 
Słownik dzieli piśmiennictwo na: literaturę piękną, piśmiennictwo naukowe, popularyzację 
wiedzy, literaturę dydaktyczną, publicystykę, dziennikarstwo, piśmiennictwo propagandowo-

-polityczne, piśmiennictwo praktyczno-użytkowe, dokumenty życia społecznego. Zaskakują-
ce wydaje się potraktowanie publicystyki i dziennikarstwa jako dwóch niezależnych typów; 
por. K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, dz. cyt., s. 21–22.

51 Michał Głowiński pisze, iż publicystyka, choć istniała przed pojawieniem się mediów ma-
sowych w postaci traktatów politycznych, w pełni ukształtowała się dopiero w momencie 
rozwoju prasy. Obok tradycyjnej publicystyki prasowej, radiowej czy telewizyjnej należy 
wyodrębnić publicystykę literacką, która stawia sobie za cel oddziaływanie na życie litera-
ckie danego okresu; por. M. Głowiński, Publicystyka, [w:] Słownik terminów literackich, 
red. J. Sławiński, Wrocław, Warszawa, Kraków 2000, s. 455.

52 J. Kamionkowa, Rola poety w społeczeństwie i jego wizerunek własny, [w:] tejże, Życie li-
terackie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1970, s. 380. 
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Fakt ten pozostał z pewnością nie bez wpływu na formowanie się gru-
py literatów-dziennikarzy, którzy za pośrednictwem prasy zyskiwali moż-
liwość realnego oddziaływania na bieżące wydarzenia polityczne. Ma-
ria Janion zaznacza, że choć już od czasów oświecenia kształtowało się 
swoiste polityczno-literackie continuum, to jednak dopiero od XIX wieku 

„poecie były przypisywane, a nawet wymuszane takie funkcje i role, które 
zaprzeczały jego wyspecjalizowanemu autorytetowi – jako poety i tylko 
poety właśnie”53.

Współpraca z prasą podejmowana przez romantyków miała też – o czym 
zapomnieć nie sposób – swój wymiar praktyczny. Dawała bowiem możliwość 
zatrudnienia ludziom pióra, których liczba w pierwszej połowie XIX wieku 
znacząco się zwiększyła. Paul Gerbod notuje, że we Francji w 1816 roku 
aktyw nych zawodowo było około 700 twórców. W Rosji w 1820 roku publi-
kowało 350–400 autorów. Na terytorium niemieckim w 1827 roku zajęciem 
tym trudniło się aż 12 800 osób, dlatego spory odsetek piszących znajdował 
pracę wyłącznie przy redagowaniu broszur ulotnych i almanachów54. Ze 
względu na stale rosnącą liczbę autorów wielu z nich żyło i tworzyło w sytu-
acji skrajnego ubóstwa. Doskonale obrazuje to książka Le Roman expérimen-
tal Emila Zoli, która – mimo że traktuje o nieco późniejszym okresie – kreśli 
wysoce niepokojący obraz sytuacji ekonomicznej i społecznej dziewiętna-
stowiecznych twórców. W odróżnieniu od swych osiemnastowiecznych po-
przedników, zdanych zazwyczaj na łaskę zamożnych mecenasów, romantycy 
sami musieli zdobywać środki finansowe na swe utrzymanie, czerpiąc zyski 
ze sprzedaży książek czy pracy dziennikarskiej55. W tym okresie „dzienni-
karstwo – powiada Gerbod – i teatr są jeszcze jedynymi obszarami literatu-
ry, na których można zbić majątek”56.

Za sprawą podejmowania różnorakich aktywności społecz-
nych romantyczni twórcy stawali przed ważnym dylematem. „Sa-
motny czy solidarny”57? – pyta Vaillant – wskazując, iż paradoksalnie 

53 M. Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, s. 38.
54 Por. P. Gerbod, La vie littéraire en Europe au XIXe siècle, Paris 2003, s. 13–18.
55 Nie były to wszakże jedyne źródła ich utrzymania. Część z nich, jak Chateaubriand, Krasiń-

ski czy Byron, odziedziczyła spore majątki. Inni, jak Mickiewicz, trudnili się pracą akade-
micką. O zagadnieniu tym szerzej traktuje książka Les écrivains et l’argent; por. O. Larizza, 
Les écrivains et l’argent, Paris 2012.

56 „Le journalisme – powiada Gerbod – et le théâtre sont encore les seuls secteurs de la litté-
rature où il est possible de faire fortune” (P. Gerbod, dz. cyt., s. 33).

57 „Solitaire ou solidaire” (A. Vaillant, La crise de la littérature. Romantisme et modernité, Gre-
noble 2005, s. 61).
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dziewiętnastowieczny poeta-indywidualista w rezultacie stałego poszerza-
nia pola swojej działalności i kompetencji został włączony w obszar proble-
mów społecznych. Proces ten dokonał się także ze względu na zaangażowa-
nie się piszących w rozwój prasy. Podobnego zdania był Paul van Tieghem, 
twierdząc, że formowanie się wokół poszczególnych tytułów prasowych 
określonych grup towarzyskich jest cechą konstytutywną epoki romantycz-
nej58. W pierwszej połowie XIX wieku zakładane przez pisarzy tytuły praso-
we miały być więc narzędziem służącym rozprzestrzenianiu nowych myśli 
artystycznych. Zainicjowały jednak powstanie nowych grup społecznych 
i ważnych środowisk intelektualnych. Taką rolę odgrywały między innymi: 
w Niemczech „Athenäum”, w Hiszpanii „Europeo”, „Gids” w Holandii czy 

„Le Globe” i „La Muse française” we Francji.

1.5. Kompozycja książki

Niniejszą książkę tworzą dwie komplementarne w stosunku do siebie części. 
Pierwsza, mająca charakter teoretyczny, przynosi ogólne rozważania doty-
czące koncepcji romantycznego literata-publicysty. Z kolei w następującej 
po niej części analitycznej omawiam w perspektywie komparatystycznej 
najważniejsze dokonania romantycznych autorów. Jak wskazuje Luís Al-
bert Chillón, badania nad relacjami dziennikarstwa i twórczości artystycz-
nej powinny być włączone w obręb komparatystyki na równych prawach 
z analizami związków literatury z muzyką, tańcem czy sztukami plastyczny-
mi59. Podążając za sugestią badacza, należałoby stwierdzić, iż wiele już przez 
literaturoznawców zostało na ten temat powiedziane. Konieczne wydaje się 
jednak uzupełnienie istniejących już badań o rozważania nad tekstami pisa-
nymi w różnych językach i w odmiennej sytuacji politycznej, ekonomicznej 
czy kulturowej. Tego rodzaju analizy mogą bowiem zdecydowanie rozsze-
rzyć dotychczasowe perspektywy badawcze.

W drugim rozdziale, poprzedzonym krótkim szkicem wprowadzającym, 
przedstawiam zarys metodologiczny. Zaprezentowałam w nim między in-
nymi propozycję Chillóna, który – postulując już w 1989 roku włączenie 

58 Por. P. van Tieghem, Le romantisme dans la littérature…, dz. cyt., s. 119.
59 Por. L.A. Chillón, Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas, Valencia 

1993, s. 395.
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dziennikarstwa w obręb zainteresowań komparatystyki60 – daje jednocześ-
nie precyzyjne wskazówki, w jaki sposób tego rodzaju badania powinny być 
przeprowadzane. Powołując się na definicję komparatystyki zaproponowa-
ną przez Henry’ego Remaka, kataloński badacz wskazuje, że w obręb sze-
rokich zainteresowań comparatismo intermediático powinno się włączyć 
także refleksję nad związkami prasy i literatury61. Celem tak rozumiane-
go CPL (Comparatismo Periodístico-Literario) jest ukazanie „zespołu re-
lacji i powiązań diachronicznych oraz synchronicznych pomiędzy kulturą 
dziennikarską a kulturą literacką”62. Propozycja Chillóna nie jest oczywi-
ście głosem odosobnionym. Już van Tieghem apelował bowiem do kom-
paratystów o zwrócenie szczególnej uwagi na prasę badanej epoki63. Jego 
zdaniem w kontekście analiz komparatystycznych użyteczna jest „lektu-
ra autorów drugo- i trzeciorzędnych”64 związanych z pismami literackimi 
epoki, gdyż w szczególny sposób oddaje ona klimat intelektualny badane-
go okresu. W rozdziale metodologicznym nakreśliłam własną propozycję 
badań porównawczych, ogniskujących się wokół prowadzenia paralelnych 
analiz na tekstach literackich z jednej, a publicystycznych z drugiej strony. 
Interesującym rozwiązaniem umożliwiającym zestawienie z sobą tak róż-
nych przecież pod wieloma względami prac okazuje się spojrzenie na nie 
przez pryzmat określonych idei, wyrażanych przez romantycznych auto-
rów jednocześnie w dziełach artystycznych (fikcjonalnych) i tekstach pra-
sowych. Warto również zwrócić uwagę na znamienną dla pierwszej poło-
wy XIX wieku rozmaitość gatunków literackich i publicystycznych, które 
w tym okresie, za sprawą między innymi literatów-dziennikarzy, podda-
wane były wzajemnym wpływom.

W trzecim rozdziale przedstawiłam dotychczasowy stan badań nad 
tytułowym zagadnieniem. Spośród licznych tekstów naukowych przywo-
łałam szkice i rozprawy wnoszące szczególnie istotny wykład w badania 
nad aktywnością publicystyczną twórców pierwszej połowy XIX wieku, 

60 Por. F. López Pan, Aportaciones de la investigación periodística española y nuevos desafíos. 
Periodística y nuevas generaciones, [w:] Investigar sobre periodismo II, ed. X. López García, 
X. Pereira Fariña, X. Villanueva Rey, Santiago de Compostela 2005, s. 82.

61 Por. L.A. Chillón, La urdimbre mitopoética de la cultura mediática, „Anàlisi” 2000, nr 24, 
s. 138.

62 „El conjunto de relationes y conexiones diacrónicas y sincrónicas, entre la cultura periodís-
tica y la cultura literaria” (L.A. Chillón, Literatura y periodismo…, dz. cyt., s. 404).

63 P. van Tieghem, La littérature comparée, Paris 1931, s. 63. 
64 „La lecture de quantité d’auteurs de second ou troisième ordre” (tamże, s. 63–64).
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mające charakter pionierski bądź w całości poświęcone analizowanej 
problematyce.

Czwarty rozdział przynosi omówienie rozwoju prasy europejskiej 
w XVIII i XIX wieku. Zebrane w nim fakty mają stanowić kontekst dla 
opisanych w kolejnych rozdziałach szczegółowych analiz, ogniskujących 
się wokół wielu form życia literackiego w epoce romantyzmu. Ogólne 
nakreślenie historii oświeceniowej i romantycznej prasy w Polsce, Wiel-
kiej Brytanii, we Francji, w Hiszpanii i na terytorium Niemiec wydaje 
się konieczne dla znalezienia odpowiedzi na pytanie, pod wpływem ja-
kich czynników zewnętrznych formowała się koncepcja dziewiętnasto-
wiecznych literatów-dziennikarzy. Synchroniczne i diachroniczne (ewo-
lucyjne) ujęcie pozwoli wskazać zarówno czasowe, jak i przestrzenne 
uwarunkowania wpływające na charakter tego modelu, kształtującego 
się w okresie świetności brytyjskiego „Spectatora” oraz jego naśladow-
ców w poszczególnych krajach. Dla uzyskania pełniejszego obrazu ba-
danego zjawiska warto choć pokrótce omówić istniejące w państwach 
poddanych naukowemu oglądowi warunki profesjonalizacji dziennikar-
skiego rzemiosła, które w epoce romantyzmu stanowiło jeszcze domenę 
autorów dzieł literackich.

Kończący pierwszą część rozdział piąty poświęcony jest scharakteryzo-
waniu szczegółowych relacji pomiędzy romantyczną prasą a literaturą tego 
okresu. Przedstawiłam tu między innymi skalę badanego zjawiska w każdym 
z pięciu zajmujących mnie w niniejszej pracy krajów. W tym celu omówiłam 
wkład w rozwój europejskiej publicystyki tych romantyków, którym nie po-
święciłam więcej uwagi w części analitycznej rozprawy. Konieczne wydaje 
się ponadto wspomnienie o licznych tekstach literackich epoki podejmują-
cych tematykę szeroko rozumianego dziennikarstwa. W rozdziale tym ze-
brałam najistotniejsze tematy i zagadnienia, które w okresie romantyzmu 
były dyskutowane przez piszących niejako paralelnie na kartach ich szkiców 
dziennikarskich oraz tekstów artystycznych. W tym kontekście omówiłam 
pokrótce również najpopularniejsze gatunki prasowe, szczególnie uprzywi-
lejowane przez literatów-dziennikarzy.

W szóstym rozdziale, mającym charakter analityczno-interpretacyj-
ny, zestawiłam działalność publicystyczną Mickiewicza, Chateaubrianda, 
Coleridge’a oraz Kleista, przynależących do generacji prekursorów myśli 
romantycznej w poszczególnych krajach. W przypadku tych twórców szcze-
gólnie interesowały mnie idee polityczne, jakie pojawiały się jednocześnie 
w ich wypowiedziach prasowych oraz w dziełach literackich. Wspomniani 
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autorzy w okresie formowania się założeń estetyki romantyzmu dali się 
poznać nie tylko jako utalentowani pisarze, ale również jako zaangażowa-
ni komentatorzy sytuacji politycznej, w jakiej znajdowały się ówcześnie ich 
ojczyzny. Mickiewicz, Chateaubriand, Coleridge i Kleist dzięki swym związ-
kom z dziennikarstwem i powołaniu do istnienia własnych tytułów praso-
wych stworzyli niejako podwaliny pod rozwój modelu literata-dziennikarza 
w poszczególnych krajach.

Siódmy rozdział przynosi omówienie związków z prasą młodszej genera-
cji romantycznych autorów. Zostały w nim zestawione wybrane prace Nor-
wida, Nervala oraz Shelleya, którzy swój program artystyczny formułowali 
nierzadko w odniesieniu do pierwszego pokolenia pisarzy. Twórczość lite-
racka wspomnianych romantyków bywała już z sobą konfrontowana głów-
nie z dwóch względów: pierwszym z nich jest osobne miejsce, jakie zajmu-
ją oni w historii romantycznej literatury, drugim z kolei ich ukłon w stronę 
nowoczesności.

W ósmym rozdziale, traktującym o romantycznej literaturze w służbie 
publicystyki, porównałam dwóch ważnych twórców epoki romantycznej 
znanych z wyjątkowo silnego zaangażowania społecznego: Hugo oraz Rze-
wuskiego. Obaj autorzy chętnie podejmowali współpracę z redakcjami cza-
sopism, przy czym swe poglądy na temat ówczesnego społeczeństwa ma-
nifestowali jednocześnie na łamach prasy oraz na kartach swoich utworów 
literackich. Pisarze dali się poznać jako myśliciele i aktywiści polityczni, któ-
rych teksty – bez względu na ich pierwotny cel – w znacznym stopniu sta-
wały się narzędziem służącym wyrażaniu określonych idei.

Działalność publicystyczną dwóch wielkich prozaików epoki – Kraszew-
skiego i Balzaka – omówiłam w rozdziale dziewiątym. Jako że obaj twórcy 
zapisali się na kartach historii mediów jako założyciele własnych tytułów 
prasowych, wnikliwi obserwatorzy i teoretycy prasy, przedmiotem mojego 
zainteresowania stały się pozostawione przez nich komentarze dotyczące 
romantycznego dziennikarstwa. Myśl prasoznawcza obu pisarzy była silnie 
zakorzeniona w ich długoletniej praktyce redaktorskiej. Dokonywana przez 
Balzaka i Kraszewskiego z perspektywy połowy wieku XIX analiza funkcjo-
nowania organów prasowych stanowi ważny głos w toczącej się wówczas 
dyskusji nad profesjonalizacją dziennikarstwa.

Ostatni, dziesiąty rozdział traktuje o romantycznej publicystyce sa-
tyrycznej, jaka wyszła spod pióra Larry, Heinego oraz Hunta. Z szero-
kiego zakresu tematycznego prac wspomnianych tu autorów intereso-
wały mnie głównie te ich szkice, które swym kształtem nawiązują do 
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idei osiemnastowiecznego „Spectatora”65. Trzej wymienieni pisarze, 
idąc w ślady swych osiemnastowiecznych poprzedników, chętnie ko-
mentowali w satyrycznym tonie wady i słabości dziewiętnastowieczne-
go społeczeństwa en général, a także wytykali błędy i przewinienia po-
szczególnym jego przedstawicielom. Tym, co łączyło przedstawionych 
tu romantyków, jest przekonanie, iż literatura i publicystyka to rodzaj 
narzędzia służącego „poprawieniu świata”.

65 Zależności pomiędzy angielskim tytułem a polskim „Monitorem” zostały już szczegółowo 
nakreślone w pracy Zofii Sinko; por. Z. Sinko, „Monitor” wobec angielskiego „Spectatora”, 
Wrocław 1956. Interesującą kwestią wydaje się dziś zbadanie wpływu, jaki „Spectator” wy-
warł na prasę wieku XIX. Halina Czernianin, analizując założony przez Joachima Lelewela 

„Tygodnik Wileński”, powiada, że „w czasopiśmiennictwie pierwszego dwudziestopięciole-
cia XIX wieku wciąż jeszcze odwoływano się do osiemnastowiecznej eseistyki angielskiej, 
a przede wszystkim do «Spectatora». (…) «Tygodnik» nigdy jednak nie stał się dla Wilna 
tym, czym był «Spectator» dla Londynu.”; W. Czernianin, H. Czernianin, Wokół „Tygodni-
ka Wileńskiego” 1815–1822. Studia i szkice, Wrocław 2011, s. 85. 



II

Między prasą a literaturą
Poszukiwanie metody

Ze względu na interdyscyplinarny charakter badań nad relacjami prasy 
i dziennikarstwa – powiada Thérenty – w trakcie przeprowadzania tego 
rodzaju analiz konieczne staje się sięgnięcie po narzędzia zarezerwowane 
dla kilku dziedzin: „poetyki, historii mediów, socjologii literackiej i historii 
kulturowej”1. Wymienione przez literaturoznawczynię możliwe perspektywy 
patrzenia na związki twórczości artystycznej i dziennikarstwa warto także 
rozszerzyć o ustalenia badaczy zajmujących się historią idei, która okazać się 
może pomostem łączącym tak odmienne przecież pod wieloma względami 
rodzaje piśmiennictwa. Badania idei pozwalają przynajmniej w niewielkim 
stopniu ominąć liczne niebezpieczeństwa rodzące się w momencie zesta-
wienia z sobą prac fikcjonalnych i niefikcjonalnych – trudnych do porów-
nania chociażby ze względu na różnice w zakresie funkcji, stylistyki, zało-
żeń estetycznych czy roli i miejsca autora w przestrzeni tekstu. Historia idei 
pomoże odkryć nie tylko spójność myślową danego twórcy, lecz także – co 
również mają na celu analizy historycznoliterackie – jej brak. „(…) Wątki 
poboczne, załamania, niekoherencje i nieścisłości wypowiedzi artystycznej”2 
pomiędzy różnymi rodzajami twórczości też wchodzą bowiem w obszar jej 
zainteresowań.

1 „De la poétique des textes, de l’histoire des médias, de la sociologie littéraire et de l’histoire 
culturelle (M.-È. Thérenty, Pour une histoire littéraire de la presse au XIXe siècle, „Revue 
d’histoire littéraire de la France” 2003, nr 3, s. 635).

2 J. Tomkowski, Historia idei w badaniach literackich, [w:] Słownik literatury polskiej XX wie-
ku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, Wroc-
ław, Warszawa, Kraków 1992, s. 388.
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2.1. Publicystyka jako przedmiot zainteresowań 
komparatysty

Włączenie w obręb analiz literaturoznawczych publikacji prasowych: arty-
kułów, felietonów, reportaży czy w końcu nie zawsze najwyższych lotów ro-
mantycznych powieści w odcinkach, jest w pewnym stopniu odejściem od 
koncepcji literatury arcydzieł. Warto przypomnieć, iż postulat ten nie stoi 
w opozycji do założeń literatury porównawczej. Już René Wellek oraz Aus-
tin Warren w rozdziale swojej Theory of Literature poświęconym kompara-
tystyce przekonywali, że główną rolę w obrębie badanej dyscypliny powin-
ny odgrywać utwory folklorystyczne oraz prace będące zapisem twórczości 
oralnej, znajdujące się zazwyczaj na marginesie działalności artystycznej, 
a stojące nierzadko u jej początków3. Tymczasem w praktyce badacze zda-
ją się nie zauważać korzyści płynących z analizy tekstów użytkowych. Ne-
gatywnie dzisiejszą sytuację4 ocenia Marius-Français Guyard, twierdząc, że 
komparatysta powinien sięgać po teksty prasowe romantyków ze szczegól-
nym zainteresowaniem, badając nie tylko wypowiedzi krytyczne twórców 
i ich uwagi skupiające się wokół literatury, ale także szkice o zgoła odmien-
nym charakterze5. Jako przykład Guyard wskazuje związki Alfreda de Mus-
set i George Sand z „Revue des Deux Mondes”, które warto poddać wnikli-
wemu oglądowi6.

Jednym z ważniejszych studiów komparatystycznych nad prasą jest pra-
ca van Tieghema „L’année littéraire” (1754–1790) comme intermédiaire en 
France des littératures étrangères. Jej autor stawia sobie za cel zdiagnozo-
wanie roli, jaką wspomniany tytuł odegrał we Francji w procesie rozpo-
wszechniania obcych literatur. Przez wielu badaczy pozycja van Tieghema 
nadal jest wskazywana jako jedno z pierwszych komparatystycznych stu-
diów portretujących związki literatury i dziennikarstwa.

3 Por. R. Wellek, A. Warren, La théorie littéraire, trad. J.-P. Audigier et J. Gattégno, Paris 1997, 
s. 64.

4 Jak mogliśmy przeczytać już w raporcie Charlesa Bernheimera, „przestrzeń aktywności 
komparatystycznej obejmuje dzisiaj porównania wytworów artystycznych analizowanych 
przez różnorodne dyscypliny; rozmaitych kulturowych konstrukcji stojących za nimi; tra-
dycji kultury zachodniej (tak wysokiej, jak i popularnej) oraz kultur niezachodnich” (Raport 
Bernheimera, 1993. Komparatystyka na przełomie wieku, przeł. M. Wzorek, [w:] Niewspół-
mierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 
2010, s. 140).

5 Por. M.-F. Guyard, La littérature comparée, Paris 1997, s. 28.
6 Por. tamże, s. 29.
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Postulat włączenia prasy w obręb zainteresowań literatury porównaw-
czej formułują także Pierre Brunel, Claude Pichois oraz André-Michel Rous-
seau, pisząc: „konieczne jest przestudiowanie przeglądów skierowanych do 
szerszej publiczności oraz prasy informacyjnej (tygodników, dzienników)”7. 
Materiał dziennikarski dostarcza komparatyście interesujących danych na 
temat wpływu poszczególnych pisarzy na literaturę narodową czy chociaż-
by recepcji zagranicznych dzieł w poszczególnych krajach.

Z kolei Yves Chevrel w swych postulatach idzie jeszcze dalej. Domagając 
się włączenia badań nad prasą w pole zainteresowań literatury porównaw-
czej, wskazuje, iż tego rodzaju interpretacje nie mogą się sprowadzać wyłącz-
nie do diagnozowania sposobu recepcji poszczególnych autorów w obcych 
krajach. Analizy komparatystyczne muszą wykroczyć poza proste wylicze-
nie nazwisk i utworów zagranicznych twórców wspominanych na szpaltach 
popularnych gazet czy czasopism. Równie istotny co sama obecność pisarzy 
na łamach prasy wydaje się bowiem zdaniem Chevrela kontekst, w jakim 
pojawiają się poświęcone im teksty: charakter rubryki, typografia, dobór 
ilustracji, orientacja polityczna pisma etc.8

Tym, co w obrębie badań komparatystycznych łączy romantyczne prace 
literackie i publicystyczne, jest przede wszystkim otoczenie społeczne, do 
jakiego w pewnym stopniu się odwołują. Brunel i Chevrel, analizując związ-
ki literatury porównawczej z naukami społecznymi, wychodzą z założenia, 
że „sztuka to aktywność społeczna”9. Wobec tego literatura porównawcza 
w naturalny sposób wiąże się z kwestiami społecznymi, gdyż, oscylując po-
między dorobkiem intelektualnym rozmaitych państw i narodów, wskazu-
je na stereotypy narodowe utrwalone w najróżniejszych tekstach kultury. 
Co za tym idzie, funkcja dzieł literackich znacząco zbliża się do funkcji wy-
powiedzi prasowych, które również – zgodnie z duchem epoki – prezen-
tują i utrwalają określony obraz społeczeństwa. W podobnym duchu już 
w 1802 roku na łamach „Mercure de France” pisał Louis de Bonald, twier-
dząc, że „literatura jest wyrazem społeczeństwa”10. Z analogicznego założenia 
wychodziła dwa lata wcześniej również Madame de Staël w De la littérature 

7 „Il est (…) nécessaire d’étudier les revues destinées au grand public et la presse d’informa-
tion (hebdomadaires, quotidiens)” (P. Brunel, C. Pichois, A.-M. Rousseau, Qu’est-ce que la 
littérature comparée?, Paris 1983, s. 50).

8 Por. Y. Chevrel, La littérature comparée, Paris 2009, s. 40.
9 „L’art est une activité sociale” (Précis de littérature comparée, ed. P. Brunel, V. Chevrel, Pa-

ris 1989, s. 105).
10 „La littérature est l’expression de la société” (tamże, s. 113).
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considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, dostrzegając jed-
noczesny wpływ twórczości artystycznej na religię, prawo i obyczaje oraz 
oddziaływanie trzech ostatnich na literaturę11. Także w tym ujęciu działal-
ność romantycznych pisarzy zbliża się więc do aktywności twórców teks-
tów publicystycznych.

2.2. Prasa i literatura – w poszukiwaniu metody

Interdyscyplinarny charakter badań nad tekstami fikcjonalnymi i niefikcjo-
nalnymi wyklucza – co oczywiste – możliwość posługiwania się wyłącznie 
narzędziami wypracowanymi na gruncie nauk medioznawczych. Z pew-
nością jedno z najpopularniejszych – metoda analizy zawartości prasy, ro-
zumiana jako „(…) technika badawcza służąca obiektywnemu, systematycz-
nemu i ilościowemu opisowi jawnej zawartości komunikacji”12 – okazuje się 
niewystarczające i mało funkcjonalne w przypadku refleksji nad tekstami 
prasowymi romantycznych twórców. W przedsięwziętych badaniach kwe-
stią o priorytetowym znaczeniu staje się bowiem nie tyle określenie, na jaką 
skalę była zakrojona współpraca autorów z poszczególnymi tytułami praso-
wymi, ile raczej zwrócenie uwagi na niektóre problemy i idee niedające się 
uchwycić za pomocą narzędzi statystycznych.

Jednym z możliwych sposobów paralelnego odczytywania tekstów lite-
rackich i prasowych jest spojrzenie na nie jak na szczególny rodzaj komu-
nikatów słownych, przekazywanych odbiorcom przez nadawcę w okre-
ślonym celu. Propozycja ta – jak przestrzega Vaillant – ma jednak liczne 
ograniczenia. Główną jej słabością jest marginalizowanie różnic wynika-
jących z autoteliczności dzieła literackiego, które nie pozwalają na równi 
traktować tekstów artystycznych i użytkowych. Chociaż obie formy wypo-
wiedzi uznać można za rodzaj komunikatu sygnowanego nazwiskiem tego 
samego autora, odróżnia je od siebie także kwestia aktualności13. Z punk-
tu widzenia literaturoznawcy konieczne staje się podjęcie trudu podzie-
lenia przekazów dziennikarskich na teksty publicystyczne o charakterze 

11 Por. tamże.
12 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studenta, Kraków 2004, 

s. 13.
13 Por. A. Vaillant, La crise de la littérature. Romantisme et modernité, Grenoble 2005, s. 117.
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ponadczasowym oraz na doraźne wypowiedzi informacyjne, które szybko 
ulegają dezaktualizacji.

Ważnym pomostem pomiędzy obydwoma wskazanymi wyżej rodzajami 
twórczości może się także okazać socjologia literatury. Umożliwi ona spraw-
dzenie, czy w obrębie romantycznego „pola literackiego”, by posłużyć się po-
jęciem Pierre’a Bourdieu14, pisarze i publicyści zajmowali analogiczną pozycję. 
Według socjologa w XIX stuleciu prasa stanowiła nową, nie do końca akcep-
towaną formę władzy, oddziałującą zazwyczaj negatywnie na ówczesne ży-
cie literackie (Bourdieu wskazuje między innymi na słabej jakości felietony, 
cenzurę, nadmierne upolitycznienie publikacji). Niebagatelnie wpływała ona 
jednak na formowanie się i autonomizację pola literackiego. Tego rodzaju 
analizy, opierające się na koncepcji francuskiego myśliciela – gdyby tylko na 
nich poprzestać – mają jednak charakter silnie ograniczający. Pojawia się 
pytanie, w jaki sposób można pogodzić indywidualność dzieła artystyczne-
go z ogólnością analizy socjologicznej. Ponadto wskazana tu perspektywa 
wydaje się niewystarczająca dla dostrzeżenia w tekście literackim tych ele-
mentów, które stanowią o jego niepowtarzalnym charakterze.

Ciekawą propozycję badań komparatystycznych skupiających się wokół 
prasy sformułował Chillón, który zauważył, iż dotychczasowe próby włącze-
nia prac dziennikarskich w obręb zainteresowań literatury porównawczej 
kończyły się niepowodzeniem głównie za sprawą panującego powszech-
nie przeświadczenia o niskiej wartości artystycznej tekstów prasowych15. 
Tymczasem, zdaniem literaturoznawcy, analiza szkiców publicystycznych 
powinna stanowić ważne wyzwanie właśnie dla współczesnej komparaty-
styki, jako że dyscyplina ta – co podkreślał już Remak – niejako z założenia 
ma się otwierać także na inne niż literatura przejawy ludzkiej aktywności16.

Istnieje oczywiście wskazywana przez autora szkicu Literatura porów-
nawcza – jej definicja i funkcja wyraźna różnica pomiędzy komparatysty-
ką amerykańską, definiującą bardzo szeroko przedmiot swoich zaintereso-
wań, a francuskim modelem uprawiania tej nauki, skupiającym się głównie 
na dziełach literackich. Postulowane przez Chillóna prowadzenie badań 

14 Por. B. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, 
Kraków 2007.

15 Por. L.A. Chillón, Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas, Valencia 
1993; tenże, La urdimbre mitopoética de la cultura mediática, „Anàlisi” 2000, nr 24.

16 Por. H. Remak, Literatura porównawcza – jej definicja i funkcja, przeł. W. Tuka, [w:] Anto-
logia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. H. Janaszek-Ivaničková, Warszawa 1997, 
s. 25.
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w obrębie CPL miałoby mieć przede wszystkim charakter interdyscyplinar-
ny i w tym ujęciu zbliżałoby się do modelu amerykańskiego. Analizom tym 
udałoby się jednak uniknąć niebezpieczeństw związanych z koniecznością 
przekładu intermedialnego. Przedmiotem zainteresowań CPL byłyby bo-
wiem co prawda dzieła pod względem stylistyczno-językowym odmienne, 
lecz skonstruowane z tej samej materii słowa. Zdaniem Chillóna w tego ro-
dzaju badaniach kwestią kluczową staje się zwrócenie uwagi na synchro-
niczne oraz diachroniczne związki pomiędzy kulturą literacką a kulturą me-
dialną danego okresu17, które miałyby być opisywane za pomocą narzędzi 
wypracowanych już wcześniej na gruncie teorii literatury, językoznawstwa 
oraz nauki o komunikowaniu.

W swojej książce badacz wskazał i opisał szczegółowo cztery jego zda-
niem możliwe metody pozwalające komparatyście w paralelny sposób in-
terpretować i analizować teksty literackie oraz prasowe. Propozycje te okre-
ślił kolejno jako:

 ʩ estudio histórico (CPL historiológico y de relaciones),
 ʩ estudio de los temas, argumentos y motivos (CPL tematológico),
 ʩ estudio de las modalidades de estilo y composición (CPL morfológico),
 ʩ estudio de los géneros y formatos (CPL genológico)18.

CPL historiológico zajmuje się badaniem historycznych związków po-
między prasą a literaturą. Podejmując tego rodzaju analizy, komparatysta 
porusza się na pograniczu literaturoznawstwa, medioznawstwa, komu-
nikacji społecznej oraz badań nad recepcją. Zdaniem Chillóna w ramach 
CPL historio lógico podejmowane mogą być między innymi takie problemy 
badawcze jak wpływ romantycznych relacji z podróży Heinego, Goethe-
go czy Byrona na kształt współczesnego reportażu w poszczególnych kra-
jach czy związki osiemnastowiecznej eseistyki prasowej z ówczesną litera-
turą angielską, hiszpańską i francuską19.

CPL tematológico rozwija się w dwóch kierunkach. Pierwsze z ujęć do-
tyczy interpretowania powtarzających się od wieków w poszczególnych 
tekstach tematów, toposów, symboli, alegorii etc. Komparatystów może 
więc zajmować śledzenie obrazu Edypa, Fausta czy Prometeusza tudzież 
tematów takich jak miłość, śmierć lub samotność na kartach różnego ro-
dzaju tekstów: literackich i prasowych. Drugi z kierunków, o zdecydowanie 

17 Por. L.A. Chillón, Literatura y periodismo…, dz. cyt., s. 400.
18 Por. tamże, s. 404.
19 Por. tamże.
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krótszej historii, skupia się na kategoryzowaniu pewnych aktualnych te-
matów kulturowych i przedstawianiu ich za pośrednictwem środków ma-
sowego przekazu. Badane są na przykład medialne wizerunki określonych 
zjawisk czy problemów, takich jak idee olimpijskie bądź terroryzm. Chil-
lón wylicza kilka zagadnień, które mogą być źródłem inspiracji dla kom-
paratystów zainteresowanych CPL tematológico. Wśród nich znalazła się 
przykładowo refleksja nad podobieństwami i różnicami występującymi 
w sposobie przedstawiania tego samego tematu lub motywu przez prasę 
i literaturę danego okresu.

CPL morfológico opiera się przede wszystkim na analizowaniu formy 
poszczególnych przekazów literackich i publicystycznych, sposobów ich 
konstruowania oraz stylistyki. Badania te korzystają głównie z ustaleń ję-
zykoznawców. W znacznej mierze dotyczą także warstwy semiotycznej 
i ukształtowania retorycznego poszczególnych typów wypowiedzi20. Wśród 
zagadnień podejmowanych w obrębie CPL morfológico znalazły się: prob-
lematyka intertekstualności czy analiza związków między konstrukcją re-
portażu a kształtem jego poprzedniczki – noweli. Interesujące jest także 
zwrócenie uwagi na sposób budowania dialogów czy opisów postaci, które 
wielokrotnie stanowią o literackości gatunków prasowych.

CPL genológico koncentruje się wokół badania związków pomiędzy ga-
tunkami literackimi a gatunkami dziennikarskimi zarówno w perspektywie 
diachronicznej, jak i synchronicznej. Trzeba bowiem pamiętać, iż formy wy-
powiedzi prasowych kształtowały się także pod wpływem przemian, jakie 
zachodziły w kolejnych poetykach normatywnych, pisanych przecież – co 
warto podkreślić – z myślą o literaturze21.

Przedstawiona tu, w sposób nazbyt może skrótowy, propozycja Chillóna 
warta jest jednak odnotowania jako jeden z nielicznych głosów precyzyjnie 
wykładających sposoby włączenia prasy w obręb zainteresowań kompa-
ratystyki. Każde z czterech omówionych przez badacza ujęć, znanych już 
przecież skądinąd (w nieco bardziej zawężonym kształcie) komparatysty-
ce literackiej, pociąga za sobą pewne ograniczenia. Przede wszystkim ana-
liza porównawcza tekstów artystycznych i publikacji periodycznych często 
musi się opierać na założeniu tożsamości autora i podmiotu mówiącego. 
Stawiając hipotezę, iż powieść czy utwór liryczny jest powtórzeniem pew-
nych założeń manifestowanych przez autora zewnętrznego w jego tekstach 

20 Por. tamże.
21 Por. tamże, s. 37.
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dyskursywnych, należy postawić znak równości pomiędzy pisarzem a nar-
ratorem bądź którymś z bohaterów utworu. Co więcej, trzeba pamiętać, iż 
paralelne badanie literatury i tekstów prasowych jest w istocie zderzeniem 
z sobą dwóch odmiennych kodów estetycznych. Każdorazowo tego rodzaju 

„przekład” literatury na język gatunków prasowych wiąże się ze stratą tego, 
co w dziełach artystycznych „nieprzekładalne”.

Zaproponowana w tej książce metodologia sytuuje się na skrzyżowaniu 
dwóch obszarów: historii idei oraz poetyki historycznej. Ta dualna perspek-
tywa umożliwia jednoczesne zwrócenie uwagi na treść badanych przeka-
zów oraz na ich aspekt formalny, wiążący się chociażby z wyborem przez 
piszących poszczególnych gatunków oraz z przekształceniami tychże form 
w dobie romantyzmu. Historia idei, której główne założenia sformułował 
Arthur O. Lovejoy w szkicu Wstęp: studia z historii idei, otwierającym jego 
opus magnum pod tytułem Wielki łańcuch bytu22, dostarcza najbardziej 
adekwatnych narzędzi do badania tak zróżnicowanych pod względem ga-
tunkowym i funkcjonalnym tekstów. Z wielu względów, powiada Andrzej 
Borowski, propozycja wspomnianego badacza to „najwłaściwszy paradyg-
mat dla komparatystyki literackiej”23.

2.2.1. W stronę historii idei

Wydane w 1936 roku dzieło amerykańskiego myśliciela było – jak odnoto-
wuje jeden z nielicznych jego polskich komentatorów Jerzy Cabaj – „(…) ob-
szernym rozwinięciem tez wcześniej sformułowanych, zapisem dyskusji 
filozoficznej, jaka toczyła się w myśli europejskiej na temat możliwości bu-
dowania racjonalnej koncepcji świata”24. Opublikowanie Wielkiego łańcucha 
bytu to nie tyle konkretny moment, od którego w powszechnej świadomości 
zaistniała metoda związana z historią idei, ile raczej wynik syntezy wcześ-
niejszych przemyśleń filozofa25.

Jak czytamy w Dictionary of Concepts in History, obszar zaintereso-
wań historii idei w znacznej mierze pokrywa się z zakresem badań historii 

22 Por. A.O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu. Studium z dziejów idei, przeł. A. Przybysławski, War-
szawa 1999.

23 A. Borowski, Europejskość jako problem historyka idei, [w:] Spotkania Klubu Historii Idei 
1996–2004, red. A. Śnieżyńska-Stolot, Kraków 2005, s. 23.

24 J. Cabaj, Arthura O. Lovejoya filozofia i koncepcja historii idei, Lublin 1989, s. 44.
25 Por. tamże, s. 80.
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intelektualnej, nie jest z nią jednak tożsamy26. O ile ta druga prócz idei wy-
rażonych explicite zajmuje się także takimi zagadnieniami, jak opinie, uczu-
cia czy stany umysłu27, o tyle pierwsza ma zdecydowanie węższy przedmiot 
zainteresowań i skupia się głównie na obszarze filozofii, myśli politycznej 
czy literatury. Już filozofowie doby oświecenia przyznawali ogromną rolę 
rozważaniom nad znaczeniem idei w życiu społecznym czy kulturowym. 
Przykładem może być Wolterowski Essai sur les moeurs et l’esprit des na-
tions z 1756 roku, w którym autor Kandyda podkreślał wkład myślicieli 
w śledzenie wpływu intelektu jednostek na sztukę, nauki ścisłe czy filozo-
fię28. Na podobnych zasadach podejmowane były przez oświeconych próby 
zdefiniowania tak zwanego esprit du siècle, spirit of the times czy Zeitgeist. 
Myśl tę, jako spadek po wieku XVIII, przejęli kolejno dziewiętnastowieczni 
historiografowie, by wymienić tylko Leopolda von Ranke czy Juliusza Mi-
cheleta. Istotny wkład w rozwój historii idei wniósł także Wilhelm Dilthey, 
nazywany „ojcem historii idei”29.

Lovejoy konstatował, iż obowiązkiem badacza wykorzystującego dorobek 
historii idei jest takie rozszerzenie perspektywy, jakie pozwoli dowieść, iż 
analizowane – pozornie tylko odległe od siebie – teksty kultury mają z sobą 
o wiele więcej wspólnego, niż pierwotnie zakładano:

(…) każdą ideę elementarną, którą historyk w ten sposób wyróżni, pró-
buje następnie zbadać w więcej niż jednej, a ostatecznie wręcz we wszyst-
kich dziedzinach historii, w których figuruje ona na ważnej pozycji, bez 
względu na to, czy dziedziny te określono mianem filozofii, nauki, lite-
ratury, sztuki, religii czy polityki30.

W zaproponowanym spojrzeniu interdyscyplinarnym możliwe będzie 
uniknięcie niebezpiecznego wartościowania badanych tekstów. Lovejoy pod-
kreśla bowiem, że dla historyka idei „ów pomniejszy pisarz jest równie waż-
ny – a z tego punktu widzenia często nawet ważniejszy – niż autorzy uzna-
nych obecnie arcydzieł”31. O ile ci drudzy zwykle wykraczają poza swój czas, 

26 Por. H. Ritter, Dictionary of Concepts in History, Westport, Connecticut 1986, s. 235.
27 Por. tamże, s. 232.
28 Por. tamże, s. 233.
29 Por. tamże.
30 A.O. Lovejoy, Wstęp: studia z historii idei, [w:] tegoż, Wielki łańcuch bytu. Studium z dzie-

jów idei, przeł. A. Przybysławski, Warszawa 1999, s. 20.
31 Tamże, s. 25.
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łącząc przeszłość z przyszłością, o tyle pierwsi najlepiej oddają tendencje 
własnej epoki. Niejako per analogiam założyć można, że prawidłowość ta 
daje się rozszerzyć też na teksty literackie i publicystyczne, które w takim 
ujęciu mogą być analizowane na równych prawach jako utwory będące noś-
nikami określonych idei.

Zaproponowana przez Lovejoya metoda, głównie ze względu na swój 
analityczny charakter, wiąże się z licznymi ograniczeniami, prowadzącymi 
nierzadko do poważnych nadużyć. Po pierwsze, model ten zakłada zesta-
wianie tekstów, które „często pozornie nie łączą się”32, czego skutkiem może 
się okazać nadmierne uogólnienie wniosków wynikających z interpretacji 
określonego zjawiska. Po wtóre, zauważyć należy, iż historyk idei zmuszo-
ny jest do jednoczesnego poruszania się w obrębie kilku dyscyplin nauko-
wych, w wyniku czego ze względu na swój status „niespecjalisty”33 bywa 
narażony na popełnianie rozmaitych błędów. „Bariera kompetencji” – jak 
ją nazywa Cabaj – stanowiła swego czasu jedną z głównych osi krytyki kie-
rowanej pod adresem amerykańskiego myśliciela34. By skutecznie sprostać 
opisanym wyzwaniom, Lovejoy akcentował konieczność nawiązania współ-
pracy pomiędzy specjalistami różnych dziedzin. Z jego inicjatywy w 1923 
roku powstał Klub Historii Idei, działający przy Johns Hopkins University. 
Doświadczenie to okazało się ogromnym sukcesem i pokazało, że owocna 
współpraca badaczy zajmujących się nierzadko tak różnymi dziedzinami, jak 
literaturoznawstwo, biologia czy filozofia, jest możliwa. Kontynuacją tego 
projektu było założenie w 1940 roku czasopisma „Journal of the History of 
Ideas”, będącego platformą wymiany myśli przedstawicieli różnych środo-
wisk intelektualnych35.

Z licznych zarzutów odnoszących się do zaproponowanej przez ame-
rykańskiego myśliciela metody warto przypomnieć szczególnie krytycznie 
oceniany ruch interpretacyjny od części do całości36. Tak prowadzony pro-
ces badawczy wiąże się z niebezpieczeństwem pominięcia ogólniejszych 
sensów, wynikających z panoramicznego spojrzenia na określony prob-
lem bądź zagadnienie. Poważne zastrzeżenia wśród komentatorów budziło 
także marginalizowanie relacji pomiędzy analizowanymi elementami. Co 

32 Tamże, s. 26.
33 Por. tamże. 
34 Por. J. Cabaj, dz. cyt., s. 95–96.
35 Por. tamże, s. 100.
36 Por. A.O. Lovejoy, Wstęp: studia z historii idei, dz. cyt., s. 27.
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więcej, pojawiały się również głosy, iż badania samych tylko idei są w ogó-
le niemożliwe do zrealizowania. Podstawową jednostką interpretacji mogą 
być dopiero ich zespoły. Proces twórczy ma bowiem charakter zdecydowa-
nie bardziej złożony, dlatego nie można sprowadzać go do konstruowania 
dzieła z jednego tylko budulca37.

W uwagach komentatorów przewija się ponadto sygnalizowany wie-
lokrotnie przez Lovejoya problem w definiowaniu poszczególnych idei, 
które – jak przykładowo rozmaite „-zmy” – w zależności od przyjętej per-
spektywy badawczej mogą istotnie różnić się swoim znaczeniem. Dlate-
go takie pojęcia, jak „idealizm, romantyzm, racjonalizm, transcendenta-
lizm, pragmatyzm”38 Lovejoy proponuje uznać raczej za „kompleks, a nie 
jednostkę”39. Owa niejednoznaczność w sposobie definiowania unit-ideas 
była – jak powiada Cabaj – jednym z ważniejszych zarzutów przeciwko te-
orii amerykańskiego myśliciela. Prowadziła ona nawet do chęci całkowitego 
podważenia naukowości historii idei. Z postulatem tym wyszedł Armand 
Mauer, wskazując, iż analizy Amerykanina, nakreślone w kolejnych rozdzia-
łach Wielkiego łańcucha bytu, w wielu miejscach są błędne i dowodzą cał-
kowitej nieskuteczności zaproponowanej metody40.

Mając na uwadze liczne ograniczenia, jakie wiążą się z powyższą pro-
pozycją, należy się zastanowić, czy i w jakim stopniu może się ona oka-
zać adekwatna z punktu widzenia badań porównawczych. Timothy Bah-
ti podkreśla, iż „Lovejoy był jednym z pierwszych orędowników literatury 
porównawczej”41, dlatego też jego metoda ma doniosłe znaczenie dla prac 
komparatystów. Sam zresztą poruszał się w obrębie wielu literatur, omawia-
jąc teksty Dantego i Johna Miltona czy Johanna Wolfganga Goethego i Wik-
tora Hugo42. Niewątpliwie warsztat narzędziowy wypracowany na gruncie 
historii idei pozwala komparatyście wyselekcjonować interesującą go jed-
nostkę analizy z bogatego tekstowego uniwersum. Zmusza przy tym bada-
cza do lawirowania pomiędzy wieloma dziedzinami.

37 Zauważył on, że działalność artystyczna jest czymś więcej niż tylko mechanicznym łącze-
niem określonych idei; por. J. Cabaj, dz. cyt., s. 107.

38 A.O. Lovejoy, dz. cyt., s. 11.
39 Tamże.
40 Por. J. Cabaj, dz. cyt., s. 105.
41 „Lovejoy was an early advocate of comparative literature” (T. Bahti, Literary Criticism and 

the History of Ideas, [w:] The Cambridge History of Literary Criticism, ed. Ch. Knellwolf, 
Ch. Norris, t. 9, Cambridge 2001, s. 32).

42 Por. tamże.
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Brunel, Pichois oraz Rousseau wskazują, że na użytek badań komparaty-
stycznych pojęcie „idei” definiowane jest bardzo ogólnie43. Literaturoznaw-
com powszechnie znane są już idee filozoficzne Shelleya, polityczne Goethego 
czy religijne Gottholda Ephraima Lessinga. W licznych pracach naukowych 
zdefiniowania doczekały się także idee literackie związane z określonymi ru-
chami, doktrynami czy szkołami44. Prawdziwy problem pojawia się dopiero 
w momencie zawężenia analiz komparatystycznych do czystych badań filo-
logicznych, skupiających się li tylko na warstwie językowej tekstu. Brunel, Pi-
chois i Rousseau wymieniają kilka podstawowych typów idei, które powinny 
zwrócić wyjątkowo baczną uwagę komparatystów. Po pierwsze sugerują, by 
analiza porównawcza, korzystająca z ustaleń Lovejoyowskiej teorii, otworzyła 
się na badanie idei filozoficznych i etycznych45. Podczas gdy filozofowie tacy 
jak Henri Bergson czy Jean-Paul Sartre chętnie podejmowali się analizowa-
nia tekstów literackich, komparatyści ciągle raczej stronią od interpretowa-
nia prac filozoficznych. Tymczasem myśl wielu pisarzy (jak Alexander Pope, 
Coleridge czy Goethe) jest bardzo silnie osadzona w kontekście filozoficz-
nym. Drugą perspektywą wyróżnioną przez teoretyków jest badanie idei re-
ligijnych46. Kwestie te stanowiły centralny element dzieł takich autorów jak 
Chateaubriand, Dante czy William Blake. Trzecią kategorię stanowią idee na-
ukowe, które swą obecność zaznaczyły w pracach twórców fascynujących się 
nowinkami technicznymi czy przyrodniczymi. W tym ujęciu przedmiotem 
zainteresowań komparatystów mogą się stać dociekania geologiczne Woltera 
oraz Goethego bądź rozważania na temat astronomii i medycyny pojawiają-
ce się w tekstach pisarzy renesansowych. Do grupy czwartej przynależą idee 
polityczne. Ich obecność w utworach literackich doby romantyzmu Brunel, 
Pichois i Rousseau tłumaczą między innymi obserwowanym wówczas na 
dużą skalę angażowaniem się poetów w pracę dziennikarską.

Jeszcze inny podział idei proponuje w swej pracy Guyard. Polemizując 
niejako z ustaleniami Lovejoya, podkreśla, iż istnieje grupa zagadnień, któ-
re powinny być rozważane wyłącznie przez specjalistów z danej dziedziny. 
Przykładowo, „(…) wpływ Kanta bądź Lutra we Francji może być rzetel-
nie zbadany jedynie przez filozofa lub przez historyka religii”47. W opinii 

43 Por. P. Brunel, C. Pichois, A.-M. Rousseau, dz. cyt., s. 85.
44 Por. tamże.
45 Por. tamże, s. 86–87.
46 Por. tamże, s. 88.
47 „(…) l’influence de Kant ou de Luther en France ne peut être sérieusement étudiée que par 

un philosophe ou par un historien des religions” (M.-F. Guyard, dz. cyt., s. 97).
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Guyarda obok idei wymagających uwagi specjalistów istnieje jeszcze inna 
grupa, mająca niejako charakter pograniczny. Tego rodzaju idee dotykają 
bowiem zagadnienia łączącego z sobą dorobek myślowy kilku dyscyplin. 
W takim i tylko w takim przypadku „filozofowie i komparatyści mają jed-
nakowe prawa”48.

2.2.2. W stronę poetyki historycznej

Janion określa poetykę historyczną mianem gałęzi historii literatury stawia-
jącej sobie za cel opis dziejów poszczególnych gatunków literackich49. Sła-
wiński w swej pracy wskazuje z kolei na związki między socjologią literatury 
a poetyką historyczną, twierdząc, że „(…) dzieło jest układem notorycznie 
«otwartym», że jego cechą istotną pozostaje zawsze «bycie» dla kogoś; że 
żyje ono o tyle, o ile jest współkonstytuowane przez aktywność interpre-
tacyjną tych, którzy je odbierają”50. Przemianom w sposobie społecznego 
konceptualizowania roli pisarza i publicysty towarzyszyły niejako paralel-
nie przemiany w literackich i prasowych gatunkach wypowiedzi. Skoro, jak 
twierdzi Michał Głowiński, „gatunek jest (…) znakiem literackości, sygna-
łem, że przedmiot, o którym się mówi, należy do sfery zjawisk literackich”51, 
trzeba się zastanowić, jak w tym ujęciu można interpretować dziewiętnasto-
wieczny rozwój form dziennikarskich, takich jak kronika, felieton czy fait di-
vers. Co więcej, zakładając, że gatunki nie są czymś „danym” odgórnie, lecz 
raczej wytworem języka i określonych okoliczności historycznych52, należy 
zbadać, w jakiej zależności pozostawały z sobą formy literackie i dzienni-
karskie w pierwszej połowie XIX wieku.

Głowiński sygnalizuje bardzo istotną różnicę w sposobie definiowania 
gatunków przez poetykę opisową i historyczną. O ile dla tej pierwszej wspo-
mniane kategorie służą przede wszystkim wprowadzeniu określonego po-
rządku przez zaklasyfikowanie poszczególnych tekstów do odpowiednich 
grup, o tyle przez tę drugą rozumiane są one zdecydowanie ogólniej:

48 „Philosophes et comparatistes ont des droits égaux” (tamże).
49 Por. M. Janion, Humanistyka: poznanie i terapia, Warszawa 1974.
50 J. Sławiński, Socjologia literatury i poetyka historyczna, [w:] Problemy socjologii literatury, 

red. J. Sławiński, Wrocław 1971, s. 57.
51 M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, [w:] Proces historyczny 

w literaturze i sztuce, red. M. Janion, A. Piorunowa, Warszawa 1987, s. 31.
52 Por. tamże.
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Chodzi (…) o zrekonstruowanie, jak dane sposoby organizowania dzieła 
literackiego funkcjonowały w określonej sytuacji historycznoliterackiej. 
Krytyk nie może już – tak jak mógł w poetyce opisowej – izolować ich 
od innego kręgu spraw. Przede wszystkim nie może ich izolować od 
funkcjonujących w danej epoce teorii gatunkowych, czyli – od jej świa-
domości literackiej53.

W świetle powyższych uwag wybór form gatunkowych jawi się jako ślad 
autorskiej świadomości. Badaniu podlegają więc nie tylko specyficzne cechy, 
lecz także określona „sytuacja gatunku”54. W ujęciu Głowińskiego analizy 
prowadzone z perspektywy poetyki historycznej są głównie „grą konieczno-
ści i możliwości”55. Prawa, które rządzą kształtem poszczególnych tekstów, 
nie mają bowiem charakteru bezwzględnego i zależą od rozmaitych czyn-
ników zewnętrznych. Tak rozumiana poetyka historyczna zajmowałaby się 
zwłaszcza badaniem określonych „konwencji literackich” wpływających na 
kształt dzieł kolejnych epok.

Edward Balcerzan wskazuje na aspekt komunikacyjny gatunków, których 
zidentyfikowanie pozwala piszącemu i czytelnikowi w pewien sposób dookre-
ślić sens dzieła. Zdaniem badacza „(…) gatunek stanowi ułatwienie odbioru, 
gwarantuje «zrozumialstwo»”56. Zastosowanie określonej formy wypowiedzi 
pozwala ukierunkować lekturę czytelnika (dotyczy to zwłaszcza tekstów nie-
fikcjonalnych), który, zaznajomiony z określoną konwencją, wie, że szkic felie-
tonowy wymaga od niego zupełnie innego rodzaju uwagi niż publicystyka po-
lityczna. Jak powiada Aleksandra Okopień-Sławińska57, dzięki gatunkom tekst 
zaczynamy postrzegać już nie w kategoriach indywidualnych, lecz jako część 
większej całości. Koncentrujemy się na tych jego elementach, które świadczą 
o przynależności do określonego nurtu czy szkoły literackiej58.

Ważną sugestią Głowińskiego jest wskazanie na gatunek jako na formę 
w pewnej mierze dziś już redundantną59. W podobnym duchu wypowiada 

53 Tamże, s. 41.
54 Tamże, s. 43.
55 Tamże, s. 45.
56 E. Balcerzan, Sytuacja gatunków, [w:] tegoż, Przez znaki, Poznań 1972, s. 142.
57 Por. A. Okopień-Sławińska, Rola konwencji w procesie historycznoliterackim, [w:] Proces 

historyczny w literaturze i sztuce. Materiały konferencji naukowej, red. M. Janion, A. Pio-
runowa, Warszawa 1967, s. 61.

58 Por. tamże, s. 62.
59 Por. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy…, s. 48.
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się Stanisław Balbus, pisząc o „zagładzie gatunków”60, jednak nie tyle 
w odniesieniu do samych dzieł, ile raczej teorii, za pomocą której próbuje 
się je opisać. Współcześni literaturoznawcy podkreślają, że przynależąca 
do kultury wysokiej poezja w znacznej mierze wyzwoliła się z ograniczeń 
gatunkowych. Jako że gatunek służy przede wszystkim „sygnalizowaniu 
odbiorcy tego, czego ma po danej wypowiedzi oczekiwać”61, różnorodne 
zastosowanie zyskuje „w tych dziedzinach literatury, które mają bardzo 
rozległy adres społeczny, które – inaczej mówiąc – stają się elementem 
kultury masowej”62. Nie dziwi zatem, że dziś na tak dużą skalę rozwijają 
się badania nad genologią dziennikarską. Spojrzenie pod tym kątem na 
rozwój dziewiętnastowiecznych gatunków prasowych wydaje się więc 
szczególnie uzasadnione.

Interesującym dopowiedzeniem do uwag Głowińskiego są spostrzeżenia 
Balcerzana, który przyznaje trzem gatunkom: reportażowi, esejowi i felie-
tonowi, uprzywilejowaną pozycję pograniczną. „Są to – powiada literatu-
roznawca – formy pochodzące z pogranicza sztuki i niesztuki”63, powstałe 
u początków epoki nowożytnej i regularnie pojawiające się zarówno w twór-
czości wysokiej, jak też na kartach piśmiennictwa użytkowego. Badacz za-
uważa, że kategorie takie jak felietonowość, eseistyczność czy reportażowość 
nie powinny być uznawane wyłącznie za dominantę prac dziennikarskich. 
Pewne założenia estetyczne, na których się one opierają, z powodzeniem 
przenikają bowiem także do innych rodzajów twórczości.

Jednym z kluczowych pojęć dla tak realizowanych badań jest „tradycja 
literacka”, którą Głowiński rozumie jako „swoistą formę istnienia elemen-
tów przeszłości literackiej w czasach współczesnych”64. Gatunki jawią się 
tu jako systemy współtworzące określoną strukturę, która jest kształtowa-
na przez oddziaływanie poszczególnych prądów literackich. W podobnym 
duchu wypowiadał się Czesław Zgorzelski, sugerując, że „nie ma gatunku 
literackiego w sensie czegoś stałego, niezmiennego. (…) Jest to pojęcie dy-
namiczne, ulegające nieustannym zmianom”65. Współcześnie poetyka histo-
ryczna oddala się od historii literatury, zmierzając raczej w stronę „sztuki 

60 S. Balbus, Zagłada gatunków, „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 25.
61 M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy…, dz. cyt., s. 48.
62 Tamże.
63 E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej, „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 20.
64 M. Głowiński, Tradycja literacka, [w:] Problemy teorii literatury, wybór H. Markiewicz, 

Wrocław 1987, s. 342.
65 C. Zgorzelski, Duma poprzedniczka ballady, Toruń 1949, s. 4–5.
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interpretacji”66. Ważny staje się teraz kontekst oraz historyczne wpływy 
określonych czynników na kształt dzieła. Założyć więc można, że formo-
wanie się gatunków prasowych i wypowiedzi literackich w pierwszej po-
łowie XIX wieku nie było wyłącznie skutkiem przyjmowania określonych 
konwencji. Obie formy znacząco oddziaływały na swój kształt, podlegając 
jednocześnie zewnętrznym wpływom epoki.

Przyjęta przeze mnie podwójna perspektywa, skupiająca się wokół hi-
storii idei z jednej i poetyki historycznej z drugiej strony, ma na celu uchwy-
cenie i opisanie relacji pomiędzy prasą a literaturą w okresie romantyzmu. 
Dodatkowo, ujęcie porównawcze pozwoli – jak sądzę – dostrzec określone 
zależności pomiędzy badanym zjawiskiem występującym na obszarach in-
teresujących mnie w niniejszej pracy krajów. Takie spojrzenie nie narusza 
dogmatu o nierozerwalności formy i treści w poszczególnych formach prze-
kazu. Z powodzeniem może więc zostać zaaplikowane do piśmiennictwa ar-
tystycznego i użytkowego badanej epoki.

66 D. Pawelec, Jak możliwa jest dziś poetyka historyczna?, „Teksty Drugie” 1994, nr 4–6, s. 140.
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Jak dotąd publicystyka dziewiętnastowiecznych autorów doczekała się naj-
bardziej dogłębnego omówienia na gruncie francuskim. Przyczyn stale 
wzrastającego w ostatnich latach tak silnego zainteresowania tamtejszych 
badaczy wspomnianym zagadnieniem należy szukać między innymi w spe-
cyfice francuskiego romantyzmu. W XIX stuleciu w ojczyźnie Chateau-
brianda niemal każdy znaczący pisarz angażował się bowiem w działal-
ność redakcyjną. Dokumentujące jej przebieg studia i rozprawy, mimo że 
koncentrują się niemal wyłącznie wokół aktywności prasowej francuskich 
autorów, mogą stanowić istotny wzór i cenne źródło inspiracji dla literatu-
roznawców zainteresowanych twórczością romantyków pozostałych kra-
jów europejskich.

W Polsce, w Niemczech oraz w Hiszpanii badania nad pracą redakcyjną 
pisarzy pierwszej połowy XIX wieku wciąż są traktowane niemal wyłącz-
nie jako uzupełnienie tradycyjnych studiów poświęconych literaturze. Zde-
cydowanie więcej miejsca poświęcają temu zagadnieniu Brytyjczycy, choć 
zarówno liczba, jak i różnorodność publikowanych przez nich analiz bez-
dyskusyjnie ustępuje dorobkowi naukowemu Francuzów. Specyfiką badań 
anglojęzycznych jest znamienne rozszerzanie perspektywy i szczególnie 
wyraźne akcentowanie genezy formowania się związków dziennikarstwa 
i literatury, datowanych już na epokę oświecenia.
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3.1. Rekapitulacja najważniejszych zagadnień badawczych

Największy wkład w rozwój omawianej tu problematyki wniosła Thérenty. 
Wyniki jej badań zostały zebrane w książkach La littérature au quotidien. 
Poétiques journalistiques au XIXe siècle1 oraz Mosaïques. Être écrivain entre 
presse et roman (1829–1836)2. Dużą wartość poznawczą mają też wnioski 
francuskich badaczy przedstawione we współredagowanym przez litera-
turoznawczynię tomie Presse et plumes. Journalisme et littérature au XIXe 
siècle…3. Wyszczególnione tu pozycje w istotny sposób porządkują relacje 
pomiędzy francuską prasą a literaturą okresu romantyzmu. Thérenty, po-
ruszając się głównie po obszarze poetyki historycznej, konsekwentnie bro-
ni hipotezy o związkach form literackich i prasowych w pierwszej połowie 
XIX stulecia4.

W dorobku naukowym Thérenty można ponadto znaleźć liczne mniej 
obszerne szkice, w których autorka z rozmaitych perspektyw spogląda na 
analizowane zagadnienie. Warta uwagi wydaje się praca Les „boutiques 
d’esprit”. Sociabilités journalistiques et production littéraire (1830–1870)5 
opisująca najważniejsze towarzystwa dziennikarsko-literackie dziewiętna-
stowiecznej Francji. Thérenty wspomina między innymi o salonach, zgro-
madzeniach, kawiarniach, piwiarniach i ulicach, gdzie najchętniej spotykali 
się współpracownicy i czytelnicy określonych gazet oraz czasopism. Uwagi 
badaczki mogą stanowić ważny kontekst dla badań z zakresu socjologii lite-
ratury. Interesującym uzupełnieniem analiz nakreślonych przez Thérenty jest 
praca Geneviève Bianquis6 poświęcona romantycznym Niemcom, w której 
autorka opisuje ówczesne towarzystwa, koła i salony, wskazując przy tym 
na ich kulturotwórczą rolę7. Podobną historyczno-socjologiczną perspek-
tywę przyjmuje w swym artykule Leonore O’Boyle, zajmująca się obrazem 
współpracowników prasy we Francji, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii 

1 Por. M.-È. Thérenty, La littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle, 
Paris 2007, s. 18.

2 Por. M.-È. Thérenty, Mosaïques. Être écrivain entre presse et roman (1829–1836), Paris 2003.
3 Por. Presse et plumes. Journalisme et littérature au XIXe siècle, ed. M.-È. Thérenty et A. Vail-

lant, Paris 2004.
4 Por. M.-È. Thérenty, La littérature au quotidien…, dz. cyt., s. 18.
5 Por. M.-È. Thérenty, Les „boutiques d’esprit”. Sociabilités journalistiques et production lit-

téraire (1830–1870), „Revue d’histoire littéraire de la France” 2010, nr 3, s. 589–604.
6 Por. G. Bianquis, La vie quotidienne en allemagne à l’époque romantique (1795–1830), Paris 

1962.
7 Por. tamże, s. 206–220.
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w latach 1815–1848. Jej praca dokładnie opisuje przebieg profesjonalizacji 
zawodu dziennikarza w badanych krajach oraz dowodzi wpływu, jaki wy-
wierali na niego autorzy dzieł literackich8.

Formowanie się dziewiętnastowiecznej koncepcji literata-publicysty 
obszernie charakteryzuje Marie-Françoise Melmoux-Montaubin w swej 
rozprawie L’écrivain-journaliste au XIXe siècle. Un mutant des lettres9. Ba-
daczka podejmuje próbę zdefiniowania roli społecznej ówczesnego publicy-
sty oraz wskazuje te cechy, które odróżniają go od dziennikarzy i artystów 
epok wcześniejszych. Na gruncie brytyjskim przed analogicznym wyzwa-
niem stanęła Nikki Hessell, autorka licznych książek i artykułów poświęco-
nych związkom prasy i literatury tego okresu10. W szkicu The Opposite of 
News: Rethinking the 1800. „Lyrical Ballads” and the Mass Media11 badaczka 
trafnie zauważa, że angielskich pisarzy łączył z dziennikarstwem nie tylko 
fakt rzeczywistej współpracy z poszczególnymi redakcjami, lecz także – jak 
w przypadku Williama Wordswortha – akceptowanie uproszczonego, zna-
nego dotychczas głównie z gazet stylu wypowiedzi oraz podejmowanie te-
matów inspirowanych (podobnie zresztą jak media) życiem codziennym12.

Ważną kategorię współtworzą pozycje syntetyzujące wiedzę na temat 
dziewiętnastowiecznej prasy, pisane jednak nie z medioznawczego, lecz 
z literaturoznawczego punktu widzenia. Wśród nich wyróżnia się obszerna 
praca zbiorowa La civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire 
de la presse au XIXe siècle13. Jednym z prymarnych celów wspomnianej 
publikacji jest wykazanie, iż romantyczne media należy traktować jako 
swoisty klucz interpretacyjny służący do odczytania złożoności kultury 

8 Por. L. O’Boyle, The Image of the Journalist in France, Germany, and England, 1815–1848, 
„Comparative Studies in Society and History” 1968, nr 3, s. 290–317.

9 Por. M.-F. Melmoux-Montaubin, L’écrivain-journaliste au XIXe siècle. Un mutant des lettres, 
Saint-Étienne 2003.

10 Por. N. Hessell, Literary Authors, Parliamentary Reporters: Johnson, Coleridge, Hazlitt, 
Dickens, Cambridge 2012; N. Hessell, William Hazlitt’s „The Fight” and Sports Journalism, 
[w:] Running, Writing, Robinson, ed. D. Carnegie, P. Millar, D. Norton, H. Ricketts, Wel-
lington 2011, s. 276–288; N. Hessell, Jailhouse Journalism. Leigh Hunt and the „Examiner”, 
1813–1815, „Keats-Shelley Journal” 2005, nr 54, s. 79–92; N. Hessell, „Desultory Fragments’” 
or „Printed Works”? Coleridge’s Changing Attitude to Newspaper Journalism, „Papers on 
Language and Literature” 2007, nr 43.1, s. 24–44.

11 Por. N. Hessell, The Opposite of News. Rethinking the 1800. „Lyrical Ballads” and the Mass 
Media, „Studies in Romanticism” 2006, nr 3, s. 331–355.

12 Por. tamże, s. 331.
13 Por. La civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe 

siècle, sous la dir. de D. Kalifa, P. Régnier, M.-È. Thérenty, Paris 2011.
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XIX wieku, w tym ówczesnej literatury. Podobne ambicje mieli autorzy 
książki 1836. L’an I de l’ère médiatique. Analyse littéraire et historique de 
„La Presse” de Girardin14. Przedmiotem oglądu Thérenty oraz Vaillanta 
staje się w niej dziennik, który – jak argumentują badacze – w niebaga-
telny sposób przyczynił się do przemian w sposobie redagowania euro-
pejskich czasopism.

Udaną kontynuacją powyższego projektu jest książka Presse, nations et 
mondialisation au XIXe siècle15, która rozszerza francuską perspektywę także 
na inne kraje, wskazując, jak ważną rolę odegrała prasa w procesie kształto-
wania się dziewiętnastowiecznej kultury europejskiej. Na gruncie polskim 
z kolei jako przyczynek do zainicjowania badań nad związkami prasy i litera-
tury należy uznać pracę Hermana Budzisławskiego Pisarze a dziennikarze16. 
Szkic ten z racji swej objętości nie pretenduje oczywiście do miana pełnego 
studium. Badacz argumentuje w nim, iż w Polsce

(…) pisarze nie odczuwali swojej działalności w prasie jako rozproszenia, 
jako odwrócenia się od sztuki, a więc jako czegoś poniżającego. Prze-
ciwnie, działalność dziennikarska dostarczała im wielu bodźców i pod-
niet, pozwalając dojrzewać w ich umysłach sprawom, które owocowały 
potem w utworach poetyckich17.

Budzisławski zajmuje jednoznaczne stanowisko, zgodnie z którym teks-
ty literackie mogą odzwierciedlać problemy wcześniej sygnalizowane przez 
piszących w ich pracach publicystycznych.

Ważny głos w dyskusji nad romantycznym dziennikarstwem należy do 
prasoznawców omawiających specyfikę narodowego czasopiśmiennictwa 
w poszczególnych krajach. Warto w tym miejscu przywołać rozpoznania 
Edwarda Pieścikowskiego, śledzącego rozwój prasy poznańskiej oraz jej 
kontakty z ówczesnym życiem literackim18. W znacznej mierze analogiczny 
charakter mają badania Bartłomieja Golki, który w swej książce kreśli po-
krótce obraz współpracy z prasą między innymi takich autorów jak Denis 

14 Por. A. Vaillant, M.-È. Thérenty, 1836. L’an I de l’ère médiatique. Analyse littéraire et histo-
rique de „La Presse” de Girardin, Paris 2001.

15 Por. Presse, nations et mondialisation au XIXe siècle, sous la dir. de M.-È. Thérenty, A. Vail-
lant, Paris 2010.

16 Por. H. Budzisławski, Pisarze a dziennikarze, „Kwartalnik Prasoznawczy” 1957, nr 1, s. 48– 56.
17 Tamże, s. 51.
18 Por. E. Pieścikowski, „Ach! W tym Poznańskiem…”. Życie literackie XIX wieku, Poznań 2003.
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Diderot, Wolter, Brodziński czy Kraszewski19. W podobnym duchu, acz sku-
piając się wyłącznie na dziennikarstwie Królestwa Polskiego w latach 1815–
1830, wypowiada się Jerzy Łojek20. Kluczowym elementem jego dociekań 
wydaje się próba sklasyfikowania ówczesnych polskich gazet literackich oraz 
wskazanie związków, jakie miały one ze społecznością pisarzy. Także Cecy-
lia Gajkowska podejmuje namysł nad inicjatywami prasowymi tego okresu. 
Literaturoznawczyni ogranicza się głównie do przedstawienia pism krajo-
wych, wyłącznie na marginesie wspominając o emigracyjnych21. Zagadnie-
nie to rozwija z kolei Ludwik Gocel, który charakteryzuje polskie czasopis-
ma Wielkiej Emigracji, niejako w tle snując rozważania nad aktywnością 
dziennikarską Adama Mickiewicza, Michała Podczaszyńskiego, Eustachego 
Januszkiewicza czy Bohdana Jańskiego22.

Również w hiszpańskim medioznawstwie powiedziano już wiele na 
temat rozwoju romantycznej prasy na Półwyspie Iberyjskim. Obszerny 
rozdział poświęca jej w swej książce Vicente Lloréns, zadający sobie trud 
scharakteryzowania najistotniejszych tytułów tego okresu23. Autor rozpra-
wy akcentuje rolę pisarzy oraz ich wpływ na kształtowanie się linii progra-
mowej wielu ówczesnych czasopism. Co znamienne, przedmiotem jego za-
interesowania pozostają niestety wyłącznie rozmaite przeglądy literackie. 
Zdecydowanie szerzej problem ten ujmuje szkic Modelos franceses y neo-
clasicismo en la prensa española de principios del siglo XIX (1801–1805)24. 
Została w nim omówiona recepcja francuskiej literatury na łamach hi-
szpańskich czasopism początku wieku. Autor pracy dowodzi, jak ogromny 
wpływ na kulturę tego okresu mieli pisarze i teorie literackie kształtujące 
się w ojczyźnie Chateaubrianda. Podkreśla też szczególną rolę prasy jako 
nośnika i dostarczyciela nowych idei, przekraczających za sprawą dru-
kowanego medium granice państw narodowych. Niemieckie czasopisma 
doby romantyzmu stały się z kolei przedmiotem zainteresowania Philippe’a 

19 Por. B. Golka, Kształtowanie się wiedzy o prasie w Polsce w XIX wieku, Warszawa 1969.
20 Por. J. Łojek, Studia nad prasą i opinią publiczną w Królestwie Polskim (1815–1830), War-

szawa 1966.
21 Por. C. Gajkowska, Czasopisma literackie XIX wieku, [w:] Słownik literatury polskiej XIX 

wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław, Warszawa, Kraków 1994, s. 144–156.
22 Por. L. Gocel, Początki prasy Wielkiej Emigracji i jej kryptograficzny charakter, „Kwartalnik 

Prasoznawczy” 1957, nr 2, s. 9–30.
23 Por. V. Lloréns, El romanticismo español, Madrid 1989, s. 257–294.
24 Por. J.Ch. Beltrán, Modelos franceses y neoclasicismo en la prensa española de principios del 

siglo XIX (1801–1805), „Bulletin Hispanique” 2009, nr 1 (111), s. 141–164.
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Boyera25. Autor ten jest zdania, że w ojczyźnie Goethego w kolegiach re-
dakcyjnych także – wzorem Hiszpanii – zasiadali najczęściej najwybitniejsi 
pisarze tego okresu.

Kondycję dziennikarstwa w romantycznej Francji kreśli w pierwszej 
części swej rozprawy Christopher Charle26. Badacz broni tezy o kluczowym 
znaczeniu roku 1830 w rozwoju francuskiego prasoznawstwa. Intuicję lite-
raturoznawcy potwierdzają Dominique Kalifa i Vaillant, w swym artykule 
idący jednak nieco dalej. Postulują, by znacząco rozszerzyć dotychczasowy 
sposób pisania i mówienia o prasie pierwszej połowy XIX stulecia. Domagają 
się, aby skoncentrować się dziś głównie na badaniach, których przedmiotem 
byłaby „kulturowa historia prasy”27. W przeświadczeniu Kalify i Vaillanta 
romantyczne dziennikarstwo powinno bowiem stać się kluczem do pełne-
go zrozumienia ówczesnej kultury.

Wielokrotnie inspiracją do prowadzenia badań nad dziewiętnastowieczną 
publicystyką stawały się – obok nazwisk najwybitniejszych współpracow-
ników gazet – także poszczególne tytuły prasowe. Liczne spośród najbar-
dziej poczytnych wówczas periodyków, jak chociażby „La Muse française”28, 

„La Décade”29, „Le Globe”30, czy Dumasowski „Le Mousquetaire”31, doczekały 
się już obszernych monografii. Bez wątpienia jedną z ważniejszych jest po-
zycja autorstwa Nelly Furman „La Revue des Deux Mondes” et le romantis-
me (1831–1848)32. Badaczka dokumentuje w niej wpływ, jaki przegląd ten 
wywarł na literaturę i sztukę francuskiego romantyzmu głównie za sprawą 
współpracujących z redakcją piór: Dumasa, Balzaka, Hugo, Eugeniu sza Sue 
czy Alfreda de Vigny’ego33. Autorkę książki szczególnie interesują związki 
czasopisma z poezją liryczną oraz z tak zwaną littérature industrielle (lite-
ratura przemysłowa)34. Dzięki tej podwójnej perspektywie Furman udaje 

25 Por. P. Boyer, Le romantisme allemand, Paris 1985, s. 169–178.
26 Por. Ch. Charle, Le siècle de la presse (1830–1939), Paris 2004.
27 „Histoire culturelle de la presse” (por. D. Kalifa, A. Vaillant, Pour une histoire culturelle et lit-

téraire de la presse française au XIXe siècle, „Le Temps des Médias” 2004, nr 2, s. 197–214).
28 Por. J. Marsan, Introduction, [w:] „La Muse française” 1823–1824, éd. critique publ. par 

J. Marsan, t. 1, Paris 1907.
29 Por. J. Kitchin, Un journal „philosophique”: „La Décade” (1794–1807), Paris 1965.
30 Por. J.-J. Goblot, „Le Globe” 1824–1830, Paris 1993.
31 Por. Entre presse et littérature. „Le Mousquetaire”, journal de M. Alexandre Dumas (1853–

1857), éd. par P. Durand, S. Mombert, Genève 2009.
32 Por. N. Furman, „La Revue des Deux Mondes” et le romantisme (1831–1848), Genève 1975.
33 Por. tamże, s. 39.
34 Por. tamże, s. 113.
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się pokazać szerokie spektrum oddziaływania tytułu na całokształt życia 
artystycznego epoki.

Literaturoznawcy chętnie przyglądali się dotychczas publicystyce roman-
tyków przez pryzmat najpopularniejszych form i gatunków. Najogólniejszym 
wprowadzeniem do tej problematyki jest szkic Corinne Saminadayar-Perrin 
Stratégies génériques dans l’écriture journalistique du XIXe siècle35, gdzie zo-
stał omówiony między innymi sposób formowania się dziewiętnastowiecz-
nych gatunków prasowych. To właśnie literatom badaczka przyznaje rolę 
głównych inicjatorów w tym procesie. Na marginesie Saminadayar-Perrin 
podejmuje interesującą refleksję nad sposobem, w jaki teksty prasowe wpły-
wały na jakość sąsiadującej z nimi na łamach dzienników literatury36. Z po-
dobnym problemem stara się zmierzyć autorka wstępu do książki La querel-
le du roman-feuilleton. Littérature, presse et politique, un débat précurseur 
(1836–1848)37, gromadzącej najważniejsze głosy dziewiętnastowiecznych 
autorów na temat obecności literatury na łamach romantycznych czaso-
pism. Lise Dumasy wiele miejsca poświęca omówieniu powieści w odcin-
kach oraz jej związków z rozwijającym się wówczas felietonem. W szkicu tym 
działalność romantycznych literatów została sportretowana jako aktywność 
podporządkowana prawom rynku, na której kształt wpływają trzy elemen-
ty: „uprzemysłowienie produkcji literackiej, mediatyzacja kultury (…) oraz 
umasowienie publiczności”38. W nurt genologicznych ustaleń wpisuje się 
ponadto praca Thérenty LA chronique et LE reportage. Du „genre” (gender) 
des genres journalistiques39, której autorka koncentruje się na przedstawie-
niu kroniki prasowej jako gatunku inspirującego szczególnie dziewiętnasto-
wieczne pisarki. Na uwagę zasługuje zwłaszcza docenienie wkładu Delphine 
de Girardin w rozwój prasy i literatury lat trzydziestych XIX wieku.

Asumptem do podjęcia refleksji nad związkami mediów i literatury stawa-
ła się również określona tematyka, która w romantyzmie była jednocześnie 
dyskutowana w publikacjach książkowych i periodycznych. Podążając tym 

35 Por. C. Saminadayar-Perrin, Stratégies génériques dans l’écriture journalistique du XIXe 
siècle, „Romantisme” 2010, nr 1, s. 121–134.

36 Por. tamże, s. 125.
37 Por. L. Dumasy, Introduction, [w:] La querelle du roman-feuilleton. Littérature, presse et 

politique, un débat précurseur (1836–1848), textes réunis et présentés par L. Dumasy, Gre-
noble 1999, s. 5–21.

38 „Industrialisation de la production littéraire, médiatisation de la culture (…) et massification 
du public” (tamże, s. 21).

39 Por. M.-È. Thérenty, LA chronique et LE reportage. Du „genre” (gender) des genres journa-
listiques, „Études littéraires” 2009, nr 3, s. 115–125.
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tropem, Sylvain Venayre w artykule Le voyage, le journal et les journalistes 
au XIXe siècle40 pokazuje, że idea romantycznej Grand Tour pojawiała się 
paralelnie na kartach tekstów literackich oraz na szpaltach prasy. Badacz 
polemizuje przy tym ze stwierdzeniem Chateaubrianda, w którego przeko-
naniu dziewiętnastowieczny podróżnik pozostawał głównie historykiem41. 
Venayre udowadnia tymczasem, że w pierwszej połowie XIX stulecia był on 
przede wszystkim dziennikarzem-reportażystą42, jak chociażby Stendhal 
w Promenades dans Rome.

Tematyka publikacji prasowych romantyków interesowała też Filipa Ke-
kusa, który w szkicu Du canard romantique. Enjeux de la mystification pour 
la génération de 183043 tłumaczył szczególną skłonność pisarzy badanego 
okresu do tworzenia tak zwanych dziennikarskich „kaczek”. Badacz przy tej 
okazji wiele miejsca poświęcił analizie Nervalowskiej Histoire véridique du 
canard oraz komentarzom na temat dziewiętnastowiecznych canards za-
wartym w Balzakowskiej Monographie de la presse parisienne.

Związki prasy, literatury i polityki to kolejne ważne zagadnienie znajdujące 
swe rozwinięcie na kartach rozpraw literaturoznawczych. Interesujące spojrze-
nie na tę kwestię prezentuje William M. Reddy w szkicu Condottieri of the Pen. 
Journalists and the Public Sphere in Postrevolutionary France (1815–1850)44. 
Autor precyzuje, jakie czynniki w zajmującym go okresie wpływały na pracę 
dziennikarzy. Wspomina o strategiach politycznych stosowanych przez ów-
czesnych twórców, walczących (również na łamach czasopism) o swą litera-
cką niezależność. Reddy wiele miejsca poświęca także omówieniu pamfletu 
Jules’a Janina Le journaliste45. Nora E. Hudson z kolei przedmiot swoich analiz 
zdecydowanie zawęża, skupiając się na scharakteryzowaniu wyłącznie francu-
skich czasopism ultrarojalistycznych46. Jej praca stanowi tym samym ważne 

40 Por. S. Venayre, Le voyage, le journal et les journalistes au XIXe siècle, „Le Temps des Mé-
dias” 2007, nr 8, s. 46–56.

41 Por. tamże, s. 50.
42 Venayre wskazuje, iż Stendhal był jednym z pierwszych autorów, który zaczął używać sło-

wa „reporter” na określenie współpracownika prasy, dostarczającego jej relacji z podróży 
(por. tamże, s. 53).

43 Por. F. Kekus, Du canard romantique. Enjeux de la mystification pour la génération de 1830, 
„Romantisme” 2012, nr 2, s. 39–51.

44 Por. W.M. Reddy, Condottieri of the Pen. Journalists and the Public Sphere in Postrevolutio-
nary France (1815–1850), „American Historical Review” 1994, nr 99, s. 1546–1570.

45 Por. tamże, s. 1562.
46 Por. N.E. Hudson, The Circulation of the Ultra-Royalist Press under the French Restoration, 

„The English Historical Review” 1934, nr 196, s. 687–697.
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tło rozważań na temat kondycji konserwatywnego dziennikarstwa we Francji 
w pierwszej połowie XIX wieku. Warto też wspomnieć o rozprawach diagno-
zujących wpływ romantycznej publicystyki na kształtowanie się tożsamości 
narodowej. Philip Flynn w artykule Early „Blackwood’s” and Scottish Iden-
tities47 dowodzi, że dziewiętnastowieczni autorzy zdecydowanie bardziej niż 
ich osiemnastowieczni poprzednicy oddziaływali na społeczeństwo za pomo-
cą tekstów prasowych. Zależności te na gruncie niemieckim omawia Jacques 
Droz48, który we wstępie do zbioru artykułów politycznych notuje, iż pisarze 
wypowiadający się na łamach prasy byli wielokrotnie inicjatorami ważnych 
społecznych i politycznych przewrotów.

Uwagę badaczy często zwracało ukształtowanie retoryczne i stylistycz-
ne wypowiedzi prasowych. Najistotniejszą pracą rozwijającą to zagadnienie 
jest książka wspomnianej już Saminadayar-Perrin Les discours du journal. 
Rhétorique des médias au XIXe siècle (1836–1885)49. Autorka dowodzi w niej, 
że publicystykę wychodzącą spod pióra najczęściej dobrze wykształconych, 
znających zasady antycznej retoryki literatów-dziennikarzy charakteryzowa-
ła wyraźnie dostrzegalna maniera stylistyczna50. Saminadayar-Perrin wska-
zuje jednocześnie, iż dziennikarstwo pozwoliło romantycznym pisarzom po-
wrócić do zaniechanych w literaturze zasad retoryki51. Podobnego zadania 
jak francuska badaczka podejmuje się na gruncie polskim Olga Wolińska, 
analizująca język dziewiętnastowiecznych wiadomości prasowych52. W jej 
rozpoznaniach na uwagę zasługują przede wszystkim rozważania dotyczące 
nowatorskiego (także pod względem stylistyki) charakteru przedsięwzięcia 
prasowego Henryka Rzewuskiego.

Znaczący wkład do naukowej refleksji na temat relacji literatury i dzienni-
karstwa wnoszą prace poświęcone rozwojowi drukowanego medium w XVIII 
wieku53. Wielu uczonych traktuje oświecenie jako epokę, w której pisarze nad 
wyraz chętnie angażowali się w pracę redakcyjną. Zjawisko to starał się ukazać 

47 Por. P. Flynn, Early „Blackwood’s” and Scottish Identities, „Studies in Romanticism” 2007, 
nr 1, s. 43–56.

48 Por. Le romantisme politique en allemagne, textes choisis et présentés par J. Droz, Paris 1963.
49 Por. C. Saminadayar-Perrin, Les discours du journal. Rhétorique et médias au XIXe siècle 

(1836–1885), Saint-Étienne 2007.
50 Por. tamże, s. 7.
51 Por. tamże, s. 97.
52 Por. O. Wolińska, Język XIX-wiecznych wiadomości prasowych, Katowice 1987.
53 Por. A. Bony, L’élaboration de l’auteur supposé dans l’essai périodique: Swift, Defoe, Steele 

et Addison, [w:] Le journalisme d’Ancien Régime. Questions et propositions, avant-propos 
et synthèse des discussions P. Rétat, H. Duranton, Lyon 1982, s. 333–334.
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François Moureau w książce La plume et le plomb. Espaces de l’imprimé et du 
manuscrit au siècle des Lumières54. Badacz dokonał typologizacji działalno-
ści oświeceniowych literatów, osobno omawiając ich zaangażowanie w pub-
licystykę literacką, teatralną czy „spectatorową”. Część spośród nakreślonych 
przez niego analiz ma charakter komparatystyczny. Moureau zasadniczo jest 
zainteresowany obecnością francuskich literatów na łamach niemieckiej pra-
sy55, a także sposobem funkcjonowania niemieckich korespondentów w Pary-
żu56. Problematykę relacji oświeceniowego dziennikarstwa i literatury podej-
mują ponadto redaktorzy tomu Journalisme et fiction au 18e siècle57. Jako że 
skoncentrowani są głównie na śledzeniu elementów fikcji w oświeceniowych 
tekstach dziennikarskich, ich uwagi wielokrotnie dotykają również kwestii 
literackich. Z kolei na gruncie brytyjskim osiemnastowieczną prasę opisuje 
Peter Howell w szkicu Burke, Paine, and the Newspapers. An „Archeology” of 
Political Knowledge 1789–9358, akcentujący szczególną rolę, jaką w ojczyź-
nie Coleridge’a odgrywały dziennikarskie sprawozdania z obrad sejmowych. 
Hiszpańskiej prasie tego okresu uwagę poświęcili między innymi Paul J. Gu-
inard59 oraz José Escobar60.

Osobną subkategorię w obrębie prac omawiających zaangażowanie dzien-
nikarskie oświeconych stanowią publikacje poświęcone pismom moralnym. 
Namysł nad tym zagadnieniem podejmują między innymi: Peter Smithers61, 
Reginald Brimley Johnson62, Lewis Gibbs63 oraz Alain Bony64. Ostatni z przy-
wołanych tu badaczy zauważa, że osiemnastowieczne czasopisma moral-
ne były w rzeczywistości zbiorem tekstów quasi-literackich, świadomie 

54 Por. F. Moureau, La plume et le plomb. Espaces de l’imprimé et du manuscrit au siècle des 
Lumières, Paris 2006.

55 Por. tamże, s. 411.
56 Por. tamże, s. 427.
57 Por. Journalisme et fiction au 18e siècle, dir. M. Cook, A. Jourdan, Bern, New York, Paris 1999.
58 Por. P. Howell, Burke, Paine, and the Newspapers. An „Archeology” of Political Knowledge 

1789–93, „Studies in Romanticism” 2004, nr 3, s. 357–398.
59 Por. P.-J. Guinard, La presse espagnole de 1737 à 1791. Formation et signification d’un gen-

re, Paris 1973.
60 Por. J. Escobar, El ensayo en las revistas españolas del siglo XVIII. Espíritu crítico y caracte-

rización del autor, [w:] Actas del IV Congreso Internacional de Hispanistas, coord. E. Bus-
tos Tovar, t. 1, Salamanca 1982, s. 483–490.

61 Por. P. Smithers, The Life of Joseph Addison, Oxford 1954.
62 Por. The Letters of Richard Steele, selected and collated, with an introduction by R. Brimley 

Johnson, London 1927.
63 Por. R. Steele, „The Tatler”, ed. L. Gibbs, London 1953.
64 Por. A. Bony, Joseph Addison, Richard Steele. „The Spectator” et l’essai périodique, Paris 1999.
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wykorzystujących fikcję i środki zarezerwowane dotąd dla twórczości po-
wieściowej65. Na sukces tego rodzaju prasy – zdaniem badacza – składały się 
dwa elementy. Z jednej strony Josephowi Addisonowi i Richardowi Steele’owi 
powodzenie zapewniło zaangażowanie w projekt najwybitniejszych ludzi 
pióra, z drugiej zaś ich zamierzeniom sprzyjała liberalizacja prawa.

Doniosły wkład w badania porównawcze wniosły ponadto pozycje 
analizujące rozprzestrzenianie się angielskiej idei czasopism moralnych 
w pozostałych krajach Europy. Jednym z ważniejszych głosów jest praca 
Davida J. Culpina Journalisme et fiction dans „Le Spectateur français” de 
Marivaux66, w której autor omawia specyfikę francuskiego czasopisma, 
uwzględniając jego zależność od angielskiego pierwowzoru. Niejako roz-
szerzeniem perspektywy przyjętej przez badacza jest książka The Addi-
sonian Tradition in France67, pokazująca, w jaki sposób brytyjski „Specta-
tor” „wywołał poruszenie i stworzył tradycję literacką zarówno w Anglii, 
jak i we Francji”68.

Już tylko dla porządku trzeba jeszcze wspomnieć o obszernych słowniko-
wych bądź encyklopedycznych pozycjach, w których zostały zasygnalizowa-
ne kwestie dziennikarskiego zaangażowania pisarzy doby romantyzmu. Na 
szczególne docenienie zasługuje brytyjski Dictionary of Nineteenth-Century 
Journalism69 jako zakrojone na bardzo dużą skalę przedsięwzięcie badawcze, 
w którym przeczytać można nie tylko o historii powstania poszczególnych 
romantycznych organów prasowych, lecz także o dziennikarskich karierach 
twórców70. Z kolei wśród pozycji francuskojęzycznych wyróżniają się – po-
święcone co prawda czasom wcześniejszym – dwutomowy Dictionnaire des 
journalistes (1600–1789)71 oraz komplementarny w stosunku do niego Dic-
tionnaire des journaux (1600–1789)72.

65 Por. tamże, s. 9.
66 Por. D.J. Culpin, Journalisme et fiction dans „Le Spectateur français” de Marivaux, [w:] Jour-

nalisme et fiction au 18e siècle…, dz. cyt., s. 113–121.
67 Por. R.A. Nablow, The Addisonian Tradition in France. Passion and Objectivity in Social Ob-

servation, London, Toronto 1990.
68 „(…) caused a stir and created a literary tradition both in England and in France” (tamże, 

s. 15).
69 Por. Dictionary of Nineteenth-Century Journalism, ed. L. Brake, M. Demoor, London 2009.
70 We wspomnianym słowniku możemy znaleźć omówienie związków z dziewiętnastowieczną 

prasą takich autorów, jak Shelley, Coleridge, Hunt, Hazlitt czy Wordsworth.
71 Por. Dictionnaire des journalistes (1600–1789), sous la dir. J. Sgard, t. 1 Grenoble 1976, 

t. 2 Oxford 1999.
72 Por. Dictionnaire des journaux (1600–1789), sous la dir. J. Sgard, Paris 1991.
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3.2. Szkice i rozprawy poświęcone zaangażowaniu 
dziennikarskiemu poszczególnych romantyków

3.2.1. Francja

We francuskojęzycznej literaturze przedmiotu można znaleźć wiele ważnych 
pozycji traktujących o zaangażowaniu dziennikarskim twórców romantycz-
nych. Szerokim zainteresowaniem wśród badaczy cieszyła się dotąd zwłasz-
cza publicystyka Balzaka, Nervala, Hugo, Chateaubrianda, a także Stendha-
la73, Gautiera74, Dumasa75, Sand76 i Madame de Girardin77.

Honoriusz Balzak

Bez wątpienia największy wkład w rozwój wiedzy na temat pracy redakcyj-
nej Balzaka wniósł Roland Chollet jako autor obszernej monografii Balzac 
journaliste. Le tournant de 183078. Książka ta jest kompletnym, utrzyma-
nym w porządku chronologicznym studium na temat związków francu-
skiego pisarza z prasą. Punktem wyjścia do rozważań badacza staje się 
życie twórcy, nie zaś poszczególne teksty publicystyczne. Rolę interesu-
jącej glosy do uwag nakreślonych w książce odgrywa artykuł Balzac et le 

„feuilleton littéraire”79, w którym Chollet omawia z kolei wkład romantyka 
w rozwój twórczości felietonowej. Problematykę genologiczną podejmuje 

73 Por. Stendhal, journaliste anglais, études réunies par P. Berthier et P.-L. Rey, Paris 2001; 
B. Díaz, Stendhal face à presse de son temps, [w:] Presse et plumes…, dz. cyt., s. 17–29.

74 Por. G. Bellati, C. Rizza, Théophile Gautier. Journaliste à „La Presse”. Point de vue sur une 
esthétique théâtrale, Paris 2008; P. Berthier, Gautier journaliste, [w:] Relire Théophile Gau-
tier. Le plaisir du texte, études réunies et présentées par F.G. Henry, Amsterdam, Atlanta 
1998, s. 49–70; P. Berthier, Théophile Gautier journaliste. De quelques pratiques d’écriture, 
[w:] Presse et plumes…, dz. cyt., s. 443–455; A. Guyot, „Les vacances du lundi, tableaux de 
montagnes” de Théophile Gautier ou comment le journal fit tomber le récit de voyage dans 
la poesie, „Recherches et travaux” 2005, nr 65 Poésie et journalisme au XIXe siècle en Fran-
ce et en Italie, s. 55–66.

75 Por. Entre presse et littérature. „Le Mousquetaire”…, dz. cyt.; S. Mombert, Alexandre Dumas. 
Le journal, kaléidoscope du moi écrivant, „Études littéraires” 2009, nr 3, s. 87–100.

76 Por. George Sand journaliste, sous la dir. de M.-È. Thérenty, Saint-Étienne 2011.
77 Por. C. Nesci, Feuilletons sans frontières? Le „Monde” selon Delphine de Girardin, „Études 

littéraires” 2009, nr 3, s. 61–72.
78 Por. R. Chollet, Balzac journaliste. Le tournant de 1830, Paris 1983.
79 Por. R. Chollet, Balzac et le „feuilleton littéraire”, „L’Année Balzacienne” 1984, s. 71–106.
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również René Guise80, którego zajmują jednak przede wszystkim publiko-
wane przez Balzaka na łamach prasy powieści w odcinkach.

Dwie ważne prace poświęcił Francuzowi José-Luis Díaz. W szkicu Balzac 
analyste du journalisme. Selon la „Monographie de la presse parisienne”81 
oraz w książce „Illusions perdues” d’Honoré de Balzac82 literaturoznawcę 
interesuje głównie podwójna perspektywa, z jakiej romantyk spoglądał na 
prasę, wypowiadając się o niej i w rozprawie dyskursywnej, i na kartach po-
wieści. O dziennikarskich wątkach powieści Stracone złudzenia pisali także: 
Patrick Berthier83, Antoine Adam84 oraz Franc Schuerewegen85.

W literaturze przedmiotu znajdziemy wiele prac ogniskujących się wokół 
związków autora Jaszczura z poszczególnymi tytułami prasowymi. Thérenty 
przynależy do grupy tych nielicznych badaczy, którzy nie powielają przyję-
tego dotychczas sposobu oglądu prac romantyka, lecz starają się patrzeć na 
nie z nieco szerszej perspektywy. W jednym ze swych szkiców komentuje za-
angażowanie pisarza w rozwój „La Revue Parisienne” i wskazuje na związki 
pomiędzy problematyką Komedii ludzkiej a artykułami pisarza, przedruko-
wanymi na szpaltach tego tytułu86. Pierre Laubriet przedstawia współpracę 
Balzaka z redakcją „Le Siècle”87, Patricia Baudouin odtwarza natomiast wkład 
prozaika w rozwój „Chronique de Paris”88 oraz innych czasopism, określając 
autora mianem modernizatora ówczesnego rynku prasowego89. Guise tym-
czasem w swych badaniach niejako odwraca dotychczasową perspektywę. 
Przedstawia bowiem Balzaka jako przedmiot zainteresowań prasy, starając 

80 Por. R. Guise, Balzac et le roman feuilleton, „L’Année Balzacienne” 1964, s. 283–338.
81 Por. J.-L. Díaz, Balzac analyste du journalisme. Selon la „Monographie de la presse pari-

sienne”, „L’Année Balzacienne” 2006, s. 215–235.
82 Por. J.-L. Díaz, „Illusions” perdues d’Honoré de Balzac, Paris 2001.
83 Por. P. Berthier, Le thème du „grand homme de province à Paris” dans la presse parisienne 

au lendemain de 1830, [w:] „Illusions perdues”. Actes du colloque de la Sorbone des 1er et 
2 décembre 2003, dir. J.-L. Díaz, A. Guyaux, Paris 2003, s. 25–50.

84 Por. A. Adam, Introduction, [w:] H. Balzac, Illusions perdues, introduction, notes et relevé 
de variantes par A. Adam, Paris 1961, s. I–XXXIII.

85 Por. F. Schuerewegen, Balzac contre Balzac. Les cartes du lecteur, Paris 1990, s. 33–54.
86 Por. M.-È. Thérenty, Critiquer dans les marges du grand oeuvre de quelques paradoxes au-

tour de „La Revue parisienne” de Balzac, [w:] Paratextes Balzaciens. „La Comédie Humaine” 
en ses marges, études réunies par R. Le Huenen i A. Oliver, Toronto 2007, s. 154–165.

87 Por. P. Laubriet, Balzac et „Le Siècle”. À propos du „Furne corrigé”, „L’Année Balzacienne” 
1961, s. 297–302.

88 Por. P. Baudouin, Balzac directeur de la „Chronique de Paris”. L’indépendance problématique 
du journal des „intelligentiels”, „L’Année Balzacienne” 2006, s. 237–256.

89 Por. P. Baudouin, Balzac, médium de son temps. Les entreprises d’un directeur de presse 
atypique, „Le Temps des Médias” 2010, nr 14, s. 193–205.
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się dociec, w jaki sposób romantyczne dzienniki i czasopisma oceniały jego 
twórczość i aktywność dziennikarską90.

Gérard de Nerval

Jak dotąd najważniejszą opublikowaną pracą poświęconą dorobkowi publi-
cystycznemu Nervala pozostaje monografia Michela Brixa Nerval journaliste 
(1826–1851)91, nieustępująca swym rozmachem i obszernością wspomnia-
nej wcześniej rozprawie Cholleta. Książka ta ma jednak nieco inny charak-
ter. Autor rozprawy – nie bez szkody dla całości wywodu – konsekwentnie 
unika analizowania poszczególnych wypowiedzi prasowych Nervala. Co 
więcej, teksty literackie romantyka także wspomina wyłącznie na margine-
sie swoich dociekań. Porządek rozważań literaturoznawcy jest kształtowa-
ny raczej wokół poszczególnych tytułów prasowych, z którymi współpra-
cował twórca Aurelii. Monografia ta, mimo że pozbawiona szczegółowych 
interpretacji, których punktem wyjścia byłyby teksty pisarza, może jednak 
stanowić inspirację do przeprowadzenia bardziej szczegółowych analiz wy-
kraczających poza proste dane faktograficzne. Obszerniejszych komentarzy 
czytelnik nie znajdzie też we współredagowanym przez Brixa Dictionnaire 
Nerval, powielającym w dużej mierze zawartość rozprawy92.

W Nervalowskiej bibliografii przedmiotu znajdzie się także wiele tekstów 
oscylujących wyłącznie wokół wybranego fragmentu biografii pisarza. Jac-
ques Bony rekonstruuje związki autora Aurelii z „Le Monde Dramatique”93, 
wnikliwie śledząc poszczególne etapy pracy nad czasopismem. Charaktery-
zuje też główne cele, jakie przyświecały powstaniu tytułu. Obszerny rozdział 
poświęcony temu czasopismu został ponadto włączony do monografii Gérard 
de Nerval94. Mniej znany wątek z życia francuskiego pisarza rozwija z kolei 
Jérôme Vercruysse, koncentrujący się na tym etapie kariery zawodowej arty-
sty, który wiąże się z jego pracą w charakterze sprawozdawcy z sali sądowej95.

90 Por. R. Guise, Balzac et la presse de son temps, „L’Année Balzacienne” 1982, s. 7.
91 Por. M. Brix, Nerval journaliste (1826–1851). Problématique. Méthodes d’attribution, Namur 

1989.
92 Por. C. Pichois, M. Brix, Dictionnaire Nerval, Tusson 2006. Odnajdziemy tu rozwinięcie ta-

kich haseł jak: „Monde dramatique”, „Carrousel” czy „Presse”.
93 Por. J. Bony, Aspects de Nerval. Histoire – esthétique – fantaisie, Paris 2006, s. 71.
94 Por. C. Pichois, M. Brix, Gérard de Nerval, Paris 1995, s. 121–132.
95 Por. J. Vercruysse, Gérard de Nerval chroniqueur judiciaire, [w:] Cahiers de l’Herne. Gérard 

de Nerval, Paris 1980, s. 361–366.
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Uwadze badaczy nie uszły również spory, w jakie wikłał się Nerval, bro-
niąc swej wizji dziennikarstwa. Jedną z tych polemik dokumentuje Hisashi 
Mizuno96, wspominając o nieporozumieniach narastających pomiędzy Nerva-
lem a „Revue des Deux Mondes”. Jednakże największe zainteresowanie wśród 
literaturoznawców zajmujących się aktywnością prasoznawczą romantyka 
wzbudza niewątpliwie Histoire veridique du canard. Wiele miejsca, prócz 
wspomnianego już Kekusa97, poświęca jej Jean-Pierre Seguin98, nazywając 
ów szkic jednym z najważniejszych tekstów romantycznych, traktujących 
o zagadnieniu prawdy w tekstach prasowych.

Wiktor Hugo

Kariera dziennikarska Hugo, w odróżnieniu od aktywności wcześniej omó-
wionych francuskich autorów, nie doczekała się jeszcze osobnej monografii. 
Fakt ten może dziwić, tym bardziej że wielu badaczy sygnalizowało już do-
niosłe znaczenie tej problematyki w całokształcie dorobku piśmienniczego 
twórcy Nędzników. W świadomości literaturoznawców Hugo wciąż pozo-
staje w pierwszej kolejności artystą, następnie myślicielem i działaczem 
politycznym99, na końcu zaś dopiero aktywnym publicystą swojej epoki. 
O jego związkach z prasą pisał już Pierre de Lacretelle w książce wydanej 
na początku XX wieku, sytuując je głównie w kontekście działalności poli-
tycznej romantyka100. Badacz skupił się przede wszystkim na przedstawie-
niu roli, jaką w biografii pisarza odgrywało czasopismo „L’Événement”. De 
Lacretelle nie ma jednak ambicji całościowego uporządkowania wiedzy na 
ten temat. Dlatego ważnym uzupełnieniem powyższych rozważań wydają 
się rozpoznania Huberta Juina. Literaturoznawca wiele miejsca poświęca 
wyłożeniu koncepcji redagowanego przez Hugo czasopisma „Le Conser-
vateur Littéraire”101. Omówienia głównych założeń przeglądu podejmuje 

96 Por. H. Mizuno, „Sylvie” de Gérard de Nerval et la „Revue des Deux Mondes”, [w:] Gérard 
de Nerval et l’esthétique de la modernité, publiés sous la dir. de J. Bony, G. Chamarat-Ma-
landain et H. Mizuno, Paris 2010, s. 209–223.

97 Por. F. Kekus, dz. cyt.
98 Por. J.-P. Seguin, Nouvelles à sensation. Canards du XIXe siècle, Paris 1959.
99 Por. M. Stein, „Je resterai indépendant dussé-je rester isolé”. Victor Hugo et les partis poli-

tiques sous la Seconde République, [w:] Hugo politique, dir. J.-C. Caron, A. Stora-Lamarre, 
Besançon 2004, s. 27–40; M. Stein, Victor Hugo orateur politique (1846–1880), Paris 2007.

100 Por. P. de Lacretelle, Vie politique de Victor Hugo, Paris 1928, s. 79–103.
101 Por. H. Juin, Victor Hugo 1802–1843, Paris 1980, s. 319–342.
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się ponadto Jules Marsan we wstępie do książkowego wydania artykułów 
Hugo z 1922 roku102.

W literaturze przedmiotu można także znaleźć wiele szkiców, których 
autorzy komentują związki Hugo z mniej istotnymi czasopismami bądź jego 
krótkotrwałe relacje z jednym z ważniejszych paryskich tytułów. Badacze 
wspominają o „La Muse française”103 czy o „La Revue des Deux Mondes”104. 
Znaczącym głodem dotyczącycm więzi pisarza z prasą francuską jest ar-
tykuł Jacques’a Seebachera przedstawiający skomplikowane relacje Hugo 
z Girardinem105. Badacz sugeruje, iż autor Nędzników był jednym z auto-
rów prospektu „La Presse”, odpowiedzialnym za poruszane w piśmie kwe-
stie socjalne106.

Znawcy twórczości Hugo kilkakrotnie już podejmowali namysł nad pub-
licystycznym wymiarem tekstów literackich romantyka. Szczególnie chęt-
nie przyglądano się Nędznikom, których Véronique Dufief-Sanchez nazywa 
dziełem będącym ucieleśnieniem politycznych ideałów jego autora107. Do 
podobnego wniosku dochodzi Pierre Laforgue, akcentujący w rozprawie 
Penser la misère, écrire „Les Misérables” publicystyczny i głęboko prospo-
łeczny wydźwięk powieści108. Myriam Roman i Marie-Christine Bellosta za-
uważają, że romantyk za pośrednictwem swego dzieła daje się poznać jako 

„przewodnik współczesnej ludzkości”, „myśliciel, człowiek wpływowy, czło-
wiek akcji, człowiek polityki”109. Guy Rosa z kolei ów publicystyczny wy-
dźwięk powieści Hugo rozumie jako rodzaj więzi, łączącej literacką fikcję 
oraz świat zewnętrzny110.

102 Por. J. Marsan, Introduction, [w:] „Le conservateur littéraire”1819–1821, édition critique 
J. Marsan, t. 1, Paris 1926, s. V–XLVI. 

103 Por. J.-M. Hovasse, Victor Hugo, t. 1, Avant l’exil 1802–1851, Paris 2001, s. 268.
104 Por. tamże, s. 380.
105 Por. J. Seebacher, Le problème Girardin, [w:] Hugo politique…, dz. cyt., s. 131–141.
106 Por. tamże, s. 132.
107 Por. V. Dufief-Sanchez, Éduquer l’imaginaire. Quelques aspects de la pédagogie poétique de 

Hugo dans la première partie des „Misérables”, „Recherches et travaux” 2003, nr 62 Hugo 
et la chimère, s. 85. 

108 Por. P. Laforgue, Penser la misère, écrire „Les Misérables”, [w:] La pensée du paradoxe. Ap-
proches du romantisme. Hommage à Michel Crouzet, dir. F. Bercegol et D. Philippot, Paris 
2006, s. 165–174.

109 „Guide de l’humanité moderne”, „penseur, homme d’influence et d’action, homme politique” 
(M. Roman, M.-Ch. Bellosta, „Les Misérables”, roman pensif, Paris 1995, s. 19).

110 Por. G. Rosa, Le vaisseau, la mine, l’égout. Images de la société dans „Les Misérables”, [w:] 
Victor Hugo. „Les Misérables”. La preuve par les abîmes, textes réunis par J.-L. Díaz, Paris 
1994, s. 91–102.
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François-René Chateaubriand

Najobszerniejszym studium poświęconym pracy dziennikarskiej autora 
Podróży z Paryża do Jerozolimy do dzisiaj pozostaje wydana w 1973 roku 
książka Chateaubriand et „Le Conservateur” autorstwa Pierre’a Reboula111. 
Czytelnik odnajdzie w niej szczegółową genezę założenia czasopisma oraz 
precyzyjnie nakreślony polityczny i społeczny kontekst towarzyszący poja-
wieniu się tytułu. Powstanie „Le Conservateur” za moment zwrotny w karie-
rze pisarza uznaje też Jean-Claude Berchet112. Z kolei dla Colina Smethursta113 
rozważania nad czasopismem stają się pretekstem do szerszego przyjrzenia 
się politycznej prawicy z roku 1818. Badacz sytuuje tytuł głównie w kontek-
ście politycznych rozpraw dyskursywnych Chateaubrianda, takich jak De la 
Monarchie selon la Charte.

Osobną kategorię stanowią opracowania o charakterze ogólnym, zbie-
rające najistotniejsze fakty z biografii pisarza korespondujące z jego pracą 
dziennikarską. Jean-Claude Bonnet114, prześledziwszy stosunek romantyka 
do pracowników dziewiętnastowiecznych redakcji, skupia się na zrekonstruo-
waniu obrazu prasy utrwalonego na kartach Mémoires d’outre-tombe. Pierre 
Clarc z kolei w szkicu Le pamphlétaire et le journaliste115 zajmuje się między 
innymi przedstawieniem Chateaubrianda jako dziennikarza i krytyka prasy, 
który – dopominając się stale o zwiększenie jej swobód – dał się poznać jako 
zwolennik idei wolnościowych. Szerszą wykładnię powyższej problematy-
ki znajdujemy też w książce Politique de Chateaubriand116. Pozycja ta zbiera 
najistotniejsze wypowiedzi pisarza formułowane w obronie dziennikarskiej 
wolności słowa, publikowane głównie na łamach czasopism. Ważnym szki-
cem rozwijającym powyższe zagadnienie jest także artykuł Smethursta po-
święcony współpracy pisarza z Société des Amis de la Liberté de la Presse117. 

111 Por. P. Reboul, Chateaubriand et „Le Conservateur”, Lille 1973.
112 Por. J.-C. Berchet, Chateaubriand, Paris 2012, s. 599–611. 
113 Por. C. Smethurst, Chateaubriand et la gauche du temps du „Conservateur”, „Société Cha-

teaubriand” 2010, nr 53, s. 121–130.
114 Por. J.-C. Bonnet, Chateaubriand et le quatrième pouvoir, [w:] Chateaubriand. Le tremble-

ment du temps, textes réunis et présentés par J.C. Berchet, Toulouse 1994, s. 75–86.
115 Por. P. Clarac, Le pamphlétaire et le journaliste, [w:] Chateaubriand. Le livre du centenaire, 

recueil d’articles par G. Collas, A. Outrey, L. Martin-Chauffier, Paris 1949, s. 133–165.
116 Por. Politique de Chateaubriand, textes choisis et présentés par G. Dupuis, J. Georgel et J. Mo-

reau, Paris 1966.
117 Por. C. Smethurst, Chateaubriand et la Société des Amis de la Liberté de la Presse, „Société 

Chateaubriand” 2006, nr 49, s. 25–34.
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Autor szkicu dąży do przedstawienia w nim Chateaubrianda jako autora, 
który w równym stopniu słowem i czynem walczył o wolność dla ludzi pióra.

3.2.2. Wielka Brytania

Znawcy angielskiego romantyzmu piszący o literatach-dziennikarzach naj-
więcej uwagi poświęcają publicystyce Hunta, Coleridge’a i Shelleya, nie za-
pominając przy tym o aktywności prasowej lorda Byrona118, Roberta So-
utheya119 czy Williama Hazlitta120.

Samuel Taylor Coleridge

Brytyjscy literaturoznawcy przejawiają dziś głębokie zainteresowanie związ-
kami Coleridge’a z czasopismem „The Friend”. Należy docenić zwłaszcza 
wkład, jaki w badania nad tym zagadnieniem wniosła książka Deirdre 
Coleman121, w której autorka śledzi genezę powstania czasopisma, a tak-
że jego miejsce i rolę na ówczesnym rynku prasowym. Obszerny rozdział 

„The Friend” poświęca w swej monografii także Edmund Kerchever Cham-
bers122. Literaturoznawca nie podejmuje się niestety omówienia poszcze-
gólnych artykułów pisarza. Istotnym źródłem wiedzy na temat tytułu jest 
ponadto wstęp do tomu zbierającego teksty publicystyczne Coleridge’a. 
Autorka wprowadzenia, Barbara E. Rooke, komentuje tu między innymi 
prospekt gazety oraz wyodrębnia i charakteryzuje poszczególne fazy jej 
ukazywania się123.

Publikowane w czasopiśmie poszczególne artykuły romantyka tak-
że – choć w zdecydowanie mniejszym stopniu – doczekały się już krytycznej 

118 Por. J. Christensen, Lord Byron’s Strength. Romantic Writing and Commercial Society, Bal-
timore 1993, s. 32–48; M.P. Steier, Transgressing the Borders of „English Bards and Scotch 
Reviewers”, „Studies in Romanticism” 2008, nr 4, s. 37–52.

119 Por. W.A. Speck, Robert Southey. Entire Man of Letters, Yale 2006, s. XVI.
120 Por. K. Campbell, Journalism, Literature and Modernity. From Hazlitt to Modernism, Edin-

burgh 2000; N. Hessell, Literary Authors…, dz. cyt., s. 97–128; K. Daly, William Hazlitt. Po-
etry, Drama and Literary Journalism, [w:] The Journalistic Imagination. Literary Journalists 
from Defoe to Capote and Carter, ed. R. Keeble, S. Wheeler, New York 2007, s. 29–43.

121 Por. D. Coleman, Coleridge and „The Friend” (1809–1810), Oxford 1988.
122 Por. E.K. Chambers, Samuel Taylor Coleridge. A Biographical Study, Oxford 1938, s. 214–234.
123 Por. B.E. Rooke, Editor’s Introduction, [w:] The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge. 

„The Friend”, ed. B.E. Rooke, K. Coburn, London 1969, s. XXXV–CV.
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oceny. Arden Reed dokonuje wnikliwej lektury Essay XIV124, podczas gdy 
James Mulvihill interesujące wnioski wysnuwa z interpretacji przedrukowy-
wanej na łamach pisma korespondencji125. Jeffrey Cain komentuje z kolei 
polityczne aspekty funkcjonowania tytułu. Przy tej okazji dowodzi, iż linia 
programowa „The Friend” pozostawała zasadniczo zbieżna z ówczesnymi 
przekonaniami Coleridge’a126.

Z wyraźnie mniejszym zainteresowaniem krytyki spotkała się wcześ-
niejsza inicjatywa poety – „The Watchman”. We wspomnianej już książce 
Chambers omawia koncepcję czasopisma127, wskazując, że to właśnie ono 
przyczyniło się do wzbudzenia w romantyku szczególnego zainteresowania 
pracą redakcyjną. Zdecydowanie bardziej dogłębny komentarz znajdujemy 
w szkicu Lewisa Pattona poprzedzającym opublikowany zbiór tekstów pra-
sowych Coleridge’a zamieszczonych na szpaltach „The Watchman”128. Li-
teraturoznawca precyzyjnie rekonstruuje kontekst powstania tytułu, bada 
między innymi jego prospekt, określa liczbę prenumeratorów oraz polity-
kę wydawniczą.

Kilku słów komentarza wymaga też artykuł Coleman The Journalist, 
w którym badaczka pokrótce przedstawia związki pisarza z prasą129. Wspo-
mniany szkic ma charakter przeglądowy, próżno więc szukać na jego kar-
tach dogłębnych analiz poszczególnych tekstów romantyka. Istotnym uzu-
pełnieniem dla zasygnalizowanych w nim tylko problemów o charakterze 
biograficznym wydają się więc dociekania Nikki Hessell, zainteresowanej 
relacjami pomiędzy tekstami publicystycznymi Coleridge’a a jego twór-
czością literacką. Jedną z najważniejszych książek poświęconych temu za-
gadnieniu jest praca Literary Authors, Parliamentary Reporters130, w której 
badaczka dogłębnie interpretuje efekty pracy dziennikarskiej Coleridge’a. 
Kwestia ta (tyle że na zdecydowanie mniejszą skalę) powraca raz jeszcze 

124 Por. A. Reed, Coleridge, the Sot, and the Prostitute. A Reading of „The Friend”, Essay XIV, 
„Studies in Romanticism” 1980, nr 1, s. 109–128.

125 Por. J. Mulvihill, Romantic Mentoring and Mathetes’ Letter to „The Friend”, „Studies in Ro-
manticism” 2006, nr 4, s. 503–521.

126 Por. J. Cain, An Experiment in Honesty. Samuel Taylor Coleridge’s „The Friend”, „Modern 
Age” 2003, nr 4, s. 295–304.

127 Por. E.K. Chambers, Samuel Taylor Coleridge…, dz. cyt., s. 37–55.
128 Por. L. Patton, Editor’s Introduction, [w:] The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge. 

„The Watchman”, ed. L. Patton, London 1970, s. XXVII–LX.
129 Por. D. Coleman, The Journalist, [w:] The Cambridge Companion to Coleridge, ed. L. New-

lyn, Cambridge 2002, s. 126–141.
130 Por. N. Hessell, Literary Authors…, dz. cyt., s. 61–96.
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w artykule Coleridge and the „Rhapsody on Newspapers”. A New Intertext 
for „Fears in Solitude”131.

Leigh Hunt

Pośród licznych publikacji naukowych poświęconych publicystyce prasowej 
Hunta wyróżniają się zwłaszcza dwie pozycje o charakterze monograficznym. 
Edmund Blunden, autor pierwszej ze wspomnianych książek Leigh Hunt’s 
„Examiner” Examined132, rekonstruuje główne idee towarzyszące powsta-
niu przywołanego w tytule rozprawy czasopisma, wiele miejsca poświęcając 
także jego literackim współpracownikom: Hazlittowi, Keatsowi oraz Char-
lesowi Lambowi. Blunden w swych analizach znacząco wykracza poza pro-
ste odtworzenie charakteru aktywności prasowej Hunta. Udaje się to także 
Kennethowi E. Kendallowi – autorowi Leigh Hunt’s „Reflector”133. Badacz 
rezygnuje jednak z wnikliwych interpretacji literaturoznawczych i dogłęb-
nego omówienia publicystyki romantyka na rzecz precyzyjnego nakreślenia 
kontekstu i okoliczności towarzyszących powstaniu „Reflectora”.

Zaangażowanie dziennikarskie Hunta komentuje Michael Roberts, skon-
centrowany głównie na wpływie, jaki „The Examiner” wywarł na sytuację 
polityczną i brytyjski rynek medialny w latach 1808–1810134. Kristen Engel-
berg z kolei zajmuje się późniejszym okresem aktywności zawodowej pisa-
rza. Przedmiotem jej refleksji stają się lata dwudzieste XIX stulecia i związ-
ki, jakie łączyły wówczas romantyka z „Blackwood’s Edinburgh Magazine” 
oraz ze współtworzonym we Włoszech przy intelektualnym wsparciu By-
rona i Shelleya pismem „The Liberal”135.

Percy Bysshe Shelley

Twórczość publicystyczna Shelleya ciągle czeka na swe odkrycie. W literatu-
rze przedmiotu należy odnotować przede wszystkim brak obszerniejszego 

131 Por. N. Hessell, Coleridge and the „Rhapsody of Newspapers”. A New Intertext for „Fears in 
Solitude”, „The Coleridge Bulletin” 2007, nr 30, s. 27–38.

132 Por. E. Blunden, Leigh Hunt’s „Examiner” Examined, London 1928.
133 Por. K.E. Kendall, Leigh Hunt’s „Reflector”, Paris 1971.
134 Por. M. Roberts, Leigh Hunt’s Place in the Reform Movement (1808–1810), „The Review of 

English Studies” 1935, nr 41, s. 58–65.
135 Por. K. Engelberg, Leigh Hunt and „Blackwood’s Edinburgh Magazine”, „The Review of 

English Studies” 1978, nr 114, s. 185–190.
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studium, które w sposób pełny diagnozowałoby związki autora Alastora 
z ówczesnym rynkiem prasowym. Można co prawda znaleźć teksty o po-
mniejszym znaczeniu, ich autorzy relacje pisarza z prasą kreślą jednakże 
zazwyczaj w sposób powierzchowny. Bez wątpienia najważniejszą roz-
prawą jest książka Williama H. Marshalla Byron, Shelley, Hunt and „The 
Liberal”136. Pozycja ta w pierwszej kolejności pozostaje jednak monografią 
czasopisma, dopiero w drugiej zaś rozprawą poświęconą publicystycznym 
pasjom „ojców założycieli” tytułu.

Związki Shelleya z prasą sygnalizuje Walter Graham, wskazując 
na relacje łączące romantyka z Huntem oraz z czasopismem „The 
Examiner”137. Uwaga badacza skupia się też na rozmaitych tekstach 
krytycznych, jakie na łamach czasopisma publikował autor Obrony 
poezji. Podobny cel – jak się zdaje – przyświecał Walterowi Edwinowi 
Peckowi, przyglądającemu się szkicom dyskursywnym, które wyszły 
spod pióra Shelleya138. Badacz stawia hipotezę, iż część z nich była pi-
sana z myślą o publikacji prasowej. Zagadnienie gazetowej krytyki po-
dejmują ponadto William S. Ward w artykule Shelley and the Reviewers 
Once More139 oraz George L. Marsh, zainteresowany głównie wczesnym 
okresem twórczości pisarza140.

Zdecydowanie atrakcyjniejszym poznawczo zagadnieniem okazało się dla 
badaczy omówienie publicystycznego charakteru tekstów literackich i roz-
praw niefikcjonalnych romantyka. Szczególnie często uwagę naukowców 
zajmował polityczny wymiar dzieł Shelleya. Johna Pollarda Guinna intere-
suje między innymi sposób, w jaki ideały polityczne wyrażane w tekstach 
dyskursywnych korespondowały z utworami lirycznymi pisarza141. Gerald 
McNiece skupia się tymczasem na obecności idei rewolucyjnych w eseisty-
ce romantycznego autora, analizując pod tym kątem Views on Practical Re-
form czy The Literature of Revolution142.

136 Por. W.H. Marshall, Byron, Shelley, Hunt and „The Liberal”, Philadelphia 1960.
137 Por. W. Graham, Shelley’s Debt to Leigh Hunt and „The Examiner”, „Publications of Modern 

Language Associations” 1925, nr 1, s. 185–192.
138 Por. W.E. Peck, Shelley’s Reviews Written for „The Examiner”, „Modern Language Notes” 

1924, nr 2, s. 118–119.
139 Por. W.S. Ward, Shelley and the Reviewers Once More, „Modern Language Notes” 1944, nr 8, 

s. 539–542.
140 Por. G.L. Marsh, The Early Reviews of Shelley, „Modern Philology” 1929, nr 1, s. 73–95.
141 Por. J.P. Guinn, Shelley’s Political Thought, Paris 1969.
142 Por. G. McNiece, Shelley and the Revolutionary Idea, Cambridge 1969.
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3.2.3. Hiszpania

Modelowym przykładem literata-dziennikarza dla znawców hiszpańskiej 
literatury XIX wieku pozostaje bezsprzecznie Larra. Dlatego też liczba po-
święconych mu rozpraw i artykułów krytycznych zdecydowanie przewyższa 
liczbę publikacji naukowych traktujących o zaangażowaniu dziennikarskim 
pozostałych przedstawicieli hiszpańskiego romantyzmu.

Mariano José de Larra

Relaciones entre literatura y periodismo. Implicaciones históricas (y en 
páginas interiores, Larra, Galdós y Umbral)143 to jedna z najważniejszych 
prac diagnozujących wkład Larry w rozwój romantycznego dziennikar-
stwa i literatury. Autor szkicu, Ángel Estévez Molinero, dąży do pokazania, 
w jaki sposób dziewiętnastowieczny pisarz łączył oba wspomniane typy 
aktywności. Stawia tezę, że „Larra jest przede wszystkim niemal wyłącznie 
dziennikarzem”144. Kwestię zaangażowania dziennikarskiego hiszpańskie-
go autora podejmuje też Frederick Courtney Tarr, którego ambicją staje 
się przybliżenie czytelnikowi koncepcji czasopisma „El Duende Satírico del 
Día”145. Juan Luis Alborg proponuje z kolei interesującą klasyfikację artyku-
łów Fígara146, wyraźnie odgraniczając przy tym jego twórczość literacką od 
dorobku o charakterze dziennikarskim.

Z problemem dotyczącym zaklasyfikowania twórczości romantyka 
zmagają się autorzy szkicu Estudio crítico de la vida y las obras de Lar-
ra. W odniesieniu do Larry posługują się takimi określeniami jak „pisarz 
satyryczny” czy „krytyk” (hiszp. „escritor satírico y crítico”)147. Na satyrę 
jako element charakteryzujący pisarstwo romantyka wskazuje również 
Alberto Gil Novales148, którego zamierzeniem stało się skatalogowanie 

143 Por. Á. Estévez Molinero, Relaciones entre literatura y periodismo. Implicaciones históricas 
(y en páginas interiores Larra, Galdós y Umbral), „Epos” 1998, nr XIV, s. 253–275.

144 „Larra es, antes de nada y casi en exclusiva, periodista” (tamże, s. 258).
145 Por. F. Courtney Tarr, El joven Larra. „El Duende Satírico del Dia”, [w:] I.M. Zavala, Historia 

y crítica de la literatura española, t. 5 Romanticismo y realismo, Barcelona 1994, s. 110–115.
146 Por. J.L. Alborg, Historia de la literatura española. El romanticismo, Madrid 1980, s. 196–197.
147 Por. H.F. Grant, R. Johnson, Estudio crítico de la vida y las obras de Larra, [w:] M.J. de Lar-

ra, Artículos de critica literaria, ed. de H.F. Grant, R. Johnson, Madrid 1971, s. 13.
148 Por. A. Gil Novales, Prensa satírica de la época de Larra. El Matamoscas, [w:] J.-R. Aymes, 

A. Dérozier, C. Dérozier, Revisión de Larra. Protesta o revolución?, Paris 1983, s. 133–139.
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hiszpańskich czasopism o tym charakterze istniejących w ojczyźnie pi-
sarza w pierwszej połowie XIX wieku. Odnotować przy tym należy, iż 
specyficzny humor Larry zwrócił uwagę Jeana-Marca Pélorsona149 oraz 
Donalda L. Shawa150, porównujących stylistykę twórczości pisarza z teks-
tami José de Esproncedy.

Drugą ważną kategorię w obrębie pism publicystycznych Larry współ-
tworzą artykuły o charakterze społecznym. Ich analizy podejmują się Claude 
Morange151, Justyna Ziarkowska152 oraz Vicente Llorens153, których zdaniem 
eseje romantycznego twórcy dają się czytać przede wszystkim jako wypo-
wiedzi w sposób błyskotliwy i niepozbawiony humoru portretujące miesz-
kańców ówczesnej Hiszpanii. Analogiczną myśl rozwija w jednym z rozdzia-
łów swej książki zatytułowanym La España de Larra Azorín154. Tymczasem 
zgoła odmienne stanowisko zajmuje Shaw, który zauważa, że obserwacje 
Larry dotyczyły nie tyle wszystkich Hiszpanów, ile wyłącznie mieszkańców 
hiszpańskiej stolicy155. Istotny wkład w badania nad publicystyką pisarza 
wniósł także Escobar, proponujący odczytanie wybranych prac dziennikar-
skich romantyka w kontekście kostumbryzmu156.

3.2.4. Niemcy

W badaniach nad niemieckim romantyzmem problematyka dziennikar-
skiego zaangażowania piszących nie stanowiła do tej pory tematu szczegól-
nie chętnie podejmowanego przez literaturoznawców. Zdecydowanie częś-
ciej uwagę komentatorów absorbowała aktywność prasowa niemieckich  

149 Por. J.-M. Pélorson, El humor de Larra o la descortesía de la esperanza, [w:] J.-R. Aymes, 
A. Dérozier, C. Dérozier i in., Revisión de Larra…, dz. cyt., s. 167–174.

150 Por. D.L. Shaw, Historia de la literatura española. El siglo XIX, Barcelona 1986, s. 46–51.
151 Por. C. Morange, Visión de la estructura social en los artículos de Larra, [w:] J.-R. Aymes, 

A. Dérozier, C. Dérozier i in., Revisión de Larra…, dz. cyt., s. 185–216.
152 Por. J. Ziarkowska, W gorączce. Krytyka literacka Maurycego Mochnackiego i Mariana José 

de Larra, Wrocław 2004.
153 Por. V. Llorens, El romanticismo español, Madrid 1989, s. 343–374.
154 Por. Azorín, Rivas y Larra. Razón social del romanticismo en España, Madrid 1957, s. 83–116.
155 Por. D.L. Shaw, Historia de la literatura española…, dz. cyt., s. 49.
156 Por. J. Escobar, El cuento costumbrista como género de transición entre el artículo de cos-

tumbres y el cuento literario, [w:] Del Romanticismo al Realismo, ed. L. F. Díaz Larios, E. Mi-
ralles, Barcelona 1998, s. 331–345.
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preromantyków: Schillera157 czy Goethego158. Przedmiotem rozpraw i szki-
ców traktujących o koncepcji literata-dziennikarza – obok Kleista czy Heine-
go – sporadycznie stawali się także August Wilhelm i Friedrich Schleglowie159.

Heinrich Heine

Dziennikarskim pasjom Heinego poświęcone zostały dotychczas dwie waż-
ne rozprawy. Są to: monografia Sebastiana Göba Der Journalist Heinrich 
Heine160 oraz książka Gerharda Höhna161. Analizy te mają w znacznej mie-
rze charakter ogólny i powierzchowny. Dlatego istotnym ich dopełnieniem 
wydają się uwagi Albrechta Betza, który bierze na warsztat wyłącznie fran-
cuski okres działalności publicystycznej Heinego162. Rozważania nad tym 
etapem drogi twórczej poety snują też Michael Werner oraz Jan-Christoph 
Hauschild, skupiający się między innymi na ówczesnej pracy literata w cha-
rakterze prasowego korespondenta zagranicznego163.

Polityczny wymiar publicystyki autora Baśni zimowej to jedno z najchęt-
niej dotąd podejmowanych przez badaczy zagadnień. Problematyka ta stała 
się inspiracją między innymi dla Kurta Weinberga, śledzącego pojawiające 
się w pracach Heinego elementy satyry politycznej i społecznej164. Kwestia 
ta powraca też w rozpoznaniach Ernsta Feisego, który koncentruje się na 
tekstach pisarza traktujących o kwestiach politycznych. Literaturoznawcę 
interesuje przede wszystkim powtarzalność określonych idei politycznych 
w dziełach poetyckich i wypowiedziach prasowych Heinego165. Wpływ pub-
licystyki romantyka na proces formowania się niemieckiej tożsamości do-
ceniła Susan Bernstein, wyrażająca opinię, iż pisarz w prasie dostrzegał 

157 Por. J. Besserer Holmgren, The Women Writers in Schiller’s „Horen”. Patrons, Petticoats, and 
the Promotion of Weimar Classicism, Newark 2007; Schiller publicist. Schiller als Publizist, 
études reunies par R. Heitz et R. Krebs, Berlin 2007.

158 Por. F.J. Wiegelmann, Johann Wolfgang von Goethe. Leben, Werk und Wirkungsgeschichte 
im Spiegelbild der Presse seit 1832, Bonn 2006.

159 Por. A. Schlagdenhauffen, Frédéric Schlegel et son groupe. La doctrine de l’Athenaeum (1798–
1800), Paris 1934.

160 Por. S. Göb, Der Journalist Heinrich Heine, bm. 2007.
161 Por. G. Höhn, Heinrich Heine. Un intellectuel moderne, Paris 1994, s. 67–81.
162 Por. A. Betz, Ästhetik und Politik. Heinrich Heines Prosa, München 1971, s. 50–64.
163 Por. M. Werner, J.-Ch. Hauschild, Heinrich Heine. Une biographie, Paris 2001, s. 208–225.
164 Por. K. Weinberg, Henri Heine „romantique défroqué”, héraut du symbolisme français,  

Paris 1954.
165 Por. E. Feise, Heinrich Heine, Political Poet and Publicist, „Monatshefte” 1948, nr 4, s. 211–220.
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rodzaj medium, za którego pośrednictwem definiował swą przynależność 
do kultury niemieckiej166.

Heinrich von Kleist

Wieloaspektowe spojrzenie na związki Kleista z publicystyką zapropono-
wał w swojej pracy Heinrich Aretz167. Obok tej monografii, dokumentującej 
aktywność pisarza na łamach takich czasopism jak „Phöbus” i „Berliner 
Abendblättern”, na uwagę zasługuje również kilka pomniejszych szkiców 
rozwijających powyższe zagadnienie. Poszczególne etapy pracy Kleista 
nad tworzeniem kolejnych numerów czasopism bada Joachim Maass168. 
Literaturoznawca szczegółowo omawia redagowane przez romantyka ga-
zety, prezentując ich założenia oraz linię programową. Analizie treści po-
szczególnych artykułów nie poświęca zasadniczo większej uwagi. W ana-
logiczny sposób do wskazanej problematyki podchodzi Joël Schmidt169. 
Zgodnie z założeniami publikacji (mającej charakter przede wszystkim 
biograficzny) poszczególne inicjatywy wydawnicze pisarza wymieniane 
są w niej wyłącznie w kontekście rozważań nad kolejnymi etapami jego 
pracy twórczej.

3.2.5. Polska

W porównaniu z omówionymi krajami liczba rozpraw krytycznych opisują-
cych kariery dziennikarskie polskich romantyków jest zdecydowanie mniej-
sza. Do tej pory związkom z prasą Mickiewicza, Norwida, Kraszewskiego 
i Rzewuskiego poświęcono już kilka ważnych opracowań badawczych. Tym-
czasem pozostali pisarze-dziennikarze pierwszej połowy XIX wieku, tacy 
jak Kazimierz Brodziński czy Seweryn Goszczyński, wciąż jeszcze czekają 
na dokładniejsze omówienie.

166 Por. S. Bernstein, Journalism and German Identity. Communiqués from Heine, Wagner, and 
Adorno, „New German Critique” 1995, nr 66, s. 67. 

167 Por. H. Aretz, Heinrich von Kleist als Journalist: Untersuchungen zum „Phöbus”, zur „Ger-
mania” und den „Berliner Abendblättern”, Stuttgart 1983.

168 Por. J. Maass, Heinrich von Kleist. Histoire de sa vie, trad. de l’allemand par J. Ruffet, Paris 
1989, s. 127–152.

169 Por. J. Schmidt, Heinrich von Kleist. Biographie, Paris 1995.
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Józef Ignacy Kraszewski

O zainteresowaniu literaturoznawców tekstami prasowymi autora Starej baś-
ni świadczy najlepiej liczba publikacji poświęconych wyłącznie wypracowanej 
przez Kraszewskiego formule dziennikarstwa170. Jej omówienia podjęła się 
Ewa Warzenica, koncentrująca się na młodzieńczej aktywności publicystycz-
nej twórcy Ulany171. Interesującym rozwinięciem sygnalizowanych przez ba-
daczkę problemów jest szkic Wincentego Danka, w którym literaturoznawca 
dokonuje krytycznego oglądu dokonań dziennikarskich pisarza, przypadają-
cych na lata 1859–1872172. Bogumiła Kosmanowa rozszerza przyjętą przez 
wspomnianych autorów perspektywę. Przedmiotem jej zainteresowania staje 
się między innymi współpraca Bolesławity z „Dziennikiem Poznańskim” oraz 
jego zaangażowanie w publikację „Rachunków”173.

Istotną grupę prac naukowych współtworzą szkice i monografie opisują-
ce związki Kraszewskiego z ważnymi osobistościami polskiego dziennikar-
stwa. Problem ten w najszerszym ujęciu prezentuje Stanisław Burkot, któ-
rego ambicją staje się zrekonstruowanie charakteru współpracy redakcyjnej 
pisarza z wydawcami z trzech zaborów174. Aleksander Kraushar komentu-
je z kolei związki autora Starej baśni z redaktorami czasopisma „Ojczyzna”, 
zwłaszcza z Agatonem Gillerem175.

Warto wspomnieć o badaniach nad poszczególnymi tytułami prasowy-
mi, w których stworzenie bądź redagowanie angażował się polski autor. 
Literaturoznawców w równym stopniu interesował kształt tekstów praso-
wych Bolesławity, co ich wymowa ideologiczna. Omówieniu genezy „Ra-
chunków” swą pracę poświęcił między innymi Danek176. Z kolei Edward 
Czapiewski szczegółowo skomentował publikacje Kraszewskiego ukazujące 

170 Por. A. Trepiński, Józef Ignacy Kraszewski – dziennikarz, „Zeszyty Prasoznawcze” 1960, nr 4, 
s. 61–74.

171 Por. E. Warzenica, Publicystyka literacka młodego Kraszewskiego, „Przegląd Humanistycz-
ny” 1959, nr 6, s. 17–35.

172 Por. W. Danek, Publicystyka Józefa Ignacego Kraszewskiego w latach 1859–1872, Wrocław 
1957.

173 Por. B. Kosmanowa, Dziennikarz i pisarz polityczny. Z badań nad twórczością Józefa Igna-
cego Kraszewskiego, Poznań 2002.

174 Por. S. Burkot, Józef Ignacy Kraszewski a wydawcy (po roku 1863), „Pamiętnik Literacki” 
1958, nr 1, s. 209–235.

175 Por. A. Kraushar, Józef Ignacy Kraszewski i redakcja czasopisma „Ojczyzna” w Lipsku, War-
szawa 1912.

176 Por. W. Danek, Droga Kraszewskiego do pisania „Rachunków”, Wrocław 1956.
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się na łamach „Tygodnika Petersburskiego”177. Badacza interesował przede 
wszystkim polityczny aspekt tekstów prozaika. W podobnym duchu utrzy-
mane są wypowiedzi literaturoznawcy ogniskujące się wokół zaangażowa-
nia pisarza w stworzenie „Athenaeum”178, a także nawiązania przez niego 
współpracy z „Gazetą Warszawską”179.

Henryk Rzewuski

Choć przebieg dziennikarskiej kariery Rzewuskiego nie doczekał się jesz-
cze odrębnego studium, wiele ważnych kierunków badań nad tym zagad-
nieniem zostało zasygnalizowanych w istniejących już rozprawach i szki-
cach. Dotychczas literaturoznawcy akcentowali zwłaszcza publicystyczny 
wydźwięk tekstów literackich dziewiętnastowiecznego autora. Wskazują na 
to w swych pracach między innymi Andrzej Ślisz180 oraz Józef Urbaniak181, 
podkreślający jednocześnie kontrowersyjny jak na tamte czasy charakter 
sądów formułowanych przez prozaika w jego utworach literackich. Z za-
gadnieniem tym rozprawia się także Iwona Węgrzyn, twierdząc, iż teksty 
publicystyczne Rzewuskiego, takie jak chociażby Mieszaniny obyczajowe, 
ze względu na swój dyskusyjny wydźwięk zniknęły z powszechnego ka-
nonu lektur obowiązkowych182. Paweł Dudziak dopowiada, że przyczyn 
oburzenia pracami pisarza należy szukać w powszechnym wśród czytel-
ników przeświadczeniu, iż postać Soplicy jest tak naprawdę porte parole 
Rzewuskiego183.

Rozważania na temat aktywności dziennikarskiej pisarza pojawiają się 
często na marginesie prac traktujących o myśli politycznej autora Listopa-
da. Obszernie zagadnienie to wyłożyli: Ślisz w książce Henryk Rzewuski. 

177 Por. E. Czapiewski, Między buntem a ugodą. Kształtowanie się poglądów politycznych Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego, Wrocław 2000, s. 37–48.

178 Por. tamże, s. 81–114.
179 Por. tamże, s. 115–124.
180 Por. A. Ślisz, Henryk Rzewuski. Życie i poglądy, Warszawa 1986.
181 Por. J. Urbaniak, Konserwatyzm w poglądach społeczno-filozoficznych Henryka Rzewuskie-

go, Poznań 1979.
182 Por. I. Węgrzyn, „Mieszaniny obyczajowe” Henryka Rzewuskiego – największy skandal 

literatury polskiego romantyzmu, http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul 
=414 (dostęp: 7 kwietnia 2013); tejże, W świecie powieści Henryka Rzewuskiego, Kra-
ków 2012.

183 Por. P. Dudziak, Pan Soplica jako maska pseudonimu Henryka Rzewuskiego, [w:] Żywioł 
słowa. Literatura i jej formy mówione, red. J. Maciejewski, Warszawa 2007.
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Życie i poglądy184, Urbaniak w pracy Konserwatyzm w poglądach społecz-
no-filozoficznych Henryka Rzewuskiego185, a także Bartłomiej Szleszyński 
na marginesie rozprawy Przymierzanie kontusza186. Ważny komentarz na 
ten temat znajdziemy ponadto w artykule Dariusza Kukucia omawiającym 
stosunek redaktorów „Tygodnika Petersburskiego” do myśli politycznej au-
tora Mieszanin obyczajowych187.

Zastanawia z pewnością, dlaczego „Dziennik Warszawski” – flagowy 
tytuł redagowany przez Rzewuskiego – nie doczekał się jeszcze wśród ko-
mentatorów należnego mu zainteresowania. W kilku słowach jego specyfikę 
nakreśla Łojek w książce poświęconej rozwojowi polskiej prasy188. Badacz 
precyzyjnie odnotowuje, jaki wpływ miała nowatorska koncepcja gazety na 
kształt dziewiętnastowiecznego polskiego dziennikarstwa. W wywodzie lite-
raturoznawcy nie ma jednak miejsca na pogłębioną analizę opublikowanych 
w piśmie tekstów. Nieco bardziej szczegółowy charakter mają rozpoznania 
Barbary Bartnickiej-Dąbkowskiej, której przedmiotem zainteresowań staje 
się warstwa językowa publicystyki romantyka189.

Adam Mickiewicz

Badacze komentujący związki Mickiewicza z prasą najczęściej umiejsca-
wiają je w kontekście biograficznym, stroniąc przy tym od dokładniejszego 
analizowania poszczególnych tekstów publicystycznych wieszcza. Potwier-
dzają to rozważania przedstawione w książce Mickiewicz: encyklopedia, 
w której znajdujemy, co prawda, osobne hasła takie jak Iris, Pielgrzym 
Polski czy Trybuna Ludów190, próżno szukać w nich jednak komentarza na 
temat języka bądź charakteru ideowego poszczególnych tekstów Mickiewi-
cza. Do dzisiaj najobszerniejszym opracowaniem dziennikarskich dokonań 
wieszcza pozostaje szkic Tadeusza Z. Bednarskiego Adama Mickiewicza 

184 Por. A. Ślisz, dz. cyt.
185 Por. J. Urbaniak, dz. cyt.
186 Por. B. Szleszyński, Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – naj-

wybitniejsi twórcy XIX-wiecznego nurtu sarmackiego, Warszawa 2007.
187 Por. D. Kukuć, Stosunek „Tygodnika Petersburskiego” do myśli zaprzecznej Henryka Rze-

wuskiego, „Prace Polonistyczne” 2005, seria LX.
188 Por. J. Łojek i in., Prasa polska w latach 1661–1864, Warszawa 1976.
189 Por. B. Bartnicka-Dąbkowska, O języku Henryka Rzewuskiego, t. 1, Kielce 1996.
190 Por. J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska, Mickiewicz: encyklopedia, 

Warszawa 2001, s. 202, 394–396, 555–558.
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uwagi o prasie191 z 1978 roku, w syntetyczny sposób przedstawiający uwa-
gi poety na temat prasy.

Już na początku XX stulecia badacze zastanawiali się nad istnieniem pa-
ralel pomiędzy publicystyką Mickiewicza a jego literaturą. Zależności te syg-
nalizowali między innymi Artur Śliwiński192 oraz Konrad Górski193, którzy 
związki między obiema formami wypowiedzi dostrzegali głównie w war-
stwie tematycznej utworów.

Wśród rozpraw dokumentujących relacje poety z redakcjami poszczegól-
nych czasopism na uwagę zasługuje artykuł Jolanty Krystyny Sell, w którym 
znajdziemy szczegółowe przedstawienie charakteru więzi łączących poetę 
z pismem „Le Polonais”194. „Pielgrzyma Polskiego” omówił z kolei Stanisław 
Pigoń, który – jako jeden z nielicznych badaczy195 – podjął się zinterpreto-
wania kilku artykułów publicystycznych przypisywanych autorowi Dziadów. 
Związki Mickiewicza z „Trybuną Ludów” opisuje Józef Tretiak. Jego rozpo-
znania mają charakter dwukierunkowy: skupiają się zarówno na przedsta-
wieniu warstwy ideowej publicystyki wieszcza, jak i na nakreśleniu koncep-
cji redagowanego przez niego tytułu196.

Cyprian Kamil Norwid

Norwidowski sposób oceny środowiska dziennikarskiego sprowokował 
już liczne dyskusje wśród badaczy, którzy rozpatrują to zagadnienie prze-
de wszystkim w odniesieniu do komentowanych przez pisarza przemian 
cywilizacyjnych. W tym kontekście problematykę tę sytuuje Stefanowska, 
charakteryzująca nastawienie pisarza do następujących w połowie wie-
ku procesów „uprzemysłowienia” twórczości artystycznej i związanego 
z nimi rozwoju dziennikarstwa197. Przyczyny ambiwalentnego nastawienia 

191 Por. T.Z. Bednarski, Adama Mickiewicza uwagi o prasie, „Zeszyty Prasoznawcze” 1978, nr 3, 
s. 85–100.

192 Por. A. Śliwiński, Mickiewicz jako polityk, Kraków 1908.
193 Por. K. Górski, Czem miał być „Pan Tadeusz” dla emigracji, „Przegląd Narodowy” 1921, nr 3, 

s. 320–346.
194 Por. J.K. Sell, Le Polonais. Journal des intérêts de la Pologne, „Przegląd Humanistyczny” 1958, 

nr 5, s. 171–176.
195 Por. S. Pigoń, Zawsze o Nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu, Kraków 1960, s. 174–191.
196 Por. J. Tretiak, Mickiewicz jako redaktor „Trybuny Ludów”, „Biblioteka Warszawska” 1907, 

t. 1, s. 25–39.
197 Por. Z. Stefanowska, Pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego, [w:] tejże, Strona roman-

tyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993, s. 13.
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poety do ówczesnych gazet diagnozuje również Aleksandra Melbechowska-
-Luty, omawiająca jednocześnie charakter i funkcje wysoce krytycznych 
sądów, jakie redaktorzy czasopism formułowali pod adresem czwartego 
wieszcza198.

Na uwagę zasługuje ponadto praca Tadeusza Z. Bednarskiego Cypriana 
Kamila Norwida uwagi nad polską prasą krajową199. Jej autor, zachowując 
porządek chronologiczny, dokonuje rekonstrukcji Norwidowskich uwag 
i komentarzy poświęconych dziennikarstwu. Literaturoznawcę zajmuje 
zwłaszcza formułowana przez romantyka ocena prasy, jak też związki pi-
sarza z poszczególnymi czasopismami badanego okresu. Ważnym rozwi-
nięciem artykułu Bednarskiego jest szkic Norwid wśród zoilów200, w całości 
traktujący o skomplikowanych relacjach łączących autora Promethidiona 
ze środowiskiem gazetowych recenzentów. Autor pracy zebrał w niej licz-
ne odpowiedzi Norwida na krytykę ze strony dziennikarzy, które bardzo 
często – niejako na marginesie – dają się czytać także jako diagnoza sta-
nu prasy tego okresu.

198 Por. A. Melbechowska-Luty, Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana 
Norwida, Warszawa 2001.

199 Por. T.Z. Bednarski, Cypriana Kamila Norwida uwagi nad polską prasą krajową, „Zeszyty 
Prasoznawcze” 1968, nr 4, s. 76–82.

200 B. Zakrzewski, Norwid wśród zoilów, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 4, s. 79–108. 
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Rozwój prasy europejskiej 
w XVIII i XIX wieku

„Le siècle de la presse”1 czy „l’ère médiatique”2 to tylko niektóre z określeń, 
jakie pojawiają się w literaturze przedmiotu przedstawiającej dziewiętna-
ste stulecie w kontekście obserwowanego wówczas dynamicznego rozwoju 
środków komunikowania. Podkreśla się przy tym, że nie można już dzisiaj 
marginalizować wpływu, jaki na dorobek romantycznych autorów wywarły 
przemiany zachodzące w obrębie ówczesnego dziennikarstwa. W tym okresie 
po raz pierwszy w sposób tak istotny historia literatury wiąże się z historią 
dziennikarstwa nie tylko za sprawą nazwisk poszczególnych autorów, lecz 
także gatunków, form czy idei.

Podczas gdy romantyczne gazety i czasopisma w pierwszej połowie 
XIX wieku chętnie otwierały się na wszelakie przejawy „literackości”, piś-
miennictwo wysokie także w niebagatelnym stopniu ulegało oddziaływaniom 
publicystyki. Początków kształtowania się tych zależności należy szukać już 
w epokach wcześniejszych. O związkach dziennikarstwa i książki mówiono 
bowiem właściwie od początku istnienia prasy. W XV stuleciu ilustrowane 
najczęściej drzeworytami pisma „ulotne” sprzedawali księgarze3. Wówczas 
to jednak nie pisarze, lecz wydarzenia o znaczeniu politycznym i społecz-
nym (takie jak wielkie odkrycia geograficzne4 czy konflikty zbrojne, których 

1 Określenie to zamieszcza Charle w tytule swojej książki; Ch. Charle, Le siècle de la presse 
(1830–1939), Paris 2004.

2 A. Vaillant, M.-È. Thérenty, 1836. L’an I de l’ère médiatique. Analyse littéraire et historique 
du journal „La Presse” d’Émile de Girardin, Paris 2001.

3 Por. W. Wolert, Szkice z dziejów prasy światowej, Kraków 2005, s. 63.
4 Por. tamże, s. 44.
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przebieg interesował opinię publiczną) miały najistotniejszy wpływ na kształt, 
charakter, a nawet częstotliwość ukazywania się publikacji periodycznych. 
Dopiero od XVIII wieku, głównie za sprawą istotnych przemian w sposobie 
drukowania czasopism, można było zaobserwować znaczący wzrost nakła-
dów periodyków oraz ich wyraźne zróżnicowanie. Rozwój prasy oświece-
niowej przyczynił się do spopularyzowania dziennikarstwa i przyciągnięcia 
do niego najwybitniejszych piór epoki.

W epoce encyklopedystów powstały liczne periodyki o niezwykle zróżnico-
wanym kształcie i charakterze. Od XIV wieku za najważniejsze źródło infor-
macji były uznawane ulotki, biuletyny handlowe i listy, które kolejno zostały 
zastąpione przez drukowane, początkowo nieobszerne jeszcze tytuły prasowe. 
Już w drugiej połowie XVI wieku powstały biura korespondencyjne przesy-
łające swym abonentom listownie rozmaite nowiny. Dopiero półtora wieku 
po wynalezieniu przez Johanna Gutenberga ruchomych czcionek odkrycie to 
zostało zaadaptowane na potrzeby prasy. Odpowiedzią na stale wzrastające 
zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami stało się rychłe pojawienie się pism 
tygodniowych. Za ich prekursora uznawany jest tytuł „Die Nieuwe Tijdinghen”, 
który ukazał się we Flandrii w 1605 roku z inicjatywy Abrahama Verhoevena5. 
Bardzo szybko tygodniki nowiniarskie rozprzestrzeniły się także na teryto-
rium niemieckim. Jak notuje Wolert, pierwsze tytuły – „Strassburger Relation” 
oraz „Avisa Relation oder Zeitung”6 – pojawiły się tam w 1609 roku. W Anglii 
z kolei za pierwsze pismo periodyczne uznawany jest stworzony w 1622 roku 
przez Thomasa Archera oraz Nicholasa Bourne’a „Weekly News”. Czasopismo 
to, mimo że zgodnie z zapowiedzią wydawców miało być tygodnikiem, uka-
zywało się jednak nieregularnie. Sukces pierwszych tytułów przyczynił się 
do szybkiego wprowadzenia na rynek dzienników. Pierwsza gazeta codzien-
na „Neu einlauffende Nachricht von Kriegs und Welthandeln” ukazała się już 
1 stycznia 1660 roku w Lipsku7. W ślad za Niemcami poszli Anglicy, tworząc 
w 1702 roku „The Daily Courant”. We Francji pierwszy dziennik „Journal de 
Paris” pojawił się w 1777 roku, w Polsce zaś oświeceniowy „Dziennik Patrio-
tycznych Polityków” wyszedł pięć lat później, przy czym dopiero od 1794 roku 
zyskał miano gazety codziennej8.

5 Por. tamże, s. 72.
6 Por. tamże.
7 Por. tamże, s. 74.
8 Tytuł ten ukazywał się we Lwowie w latach 1792–1798 z inicjatywy Wawrzyńca Surowie-

ckiego oraz Michała Harasiewicza. Początkowo wychodził jako tygodnik, kolejno dwa razy 
w tygodniu, by od 1794 roku stać się gazetą codzienną.
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4.1. Rozwój dziennikarstwa w XVIII wieku

We Francji i w Anglii bardzo szybko – bo już w XVII wieku – na dużą skalę 
upowszechnił się zwyczaj odwiedzania miejskich kawiarni, które stawały 
się centrum życia towarzyskiego. Zdobywane tam informacje spisywano 
kolejno i przesyłano pocztą na prowincję9. Zdecydowanie inaczej sytuacja 
wyglądała w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie nowinki prasowe do-
cierały ze sporym opóźnieniem. W epoce oświecenia „rozwój gazet nie szedł 
równomiernie. (…) Wtedy, kiedy w Niemczech ukazuje się dziennik, w Pol-
sce zaczyna wychodzić dopiero gazeta tygodniowa”10.

4.1.1. Brytyjska prasa „złotego wieku”

W Anglii, gdzie XVIII stulecie nazywane bywa „złotym wiekiem rozwo-
ju prasy”11, przemiany w sposobie uprawiania dziennikarstwa nastę-
powały paralelnie do kształtowania się obozów politycznych (torysów 
i wigów), wykorzystujących periodyki w celu prowadzenia między sobą 
rozmaitych polemik. Mimo że wprowadzone w 1712 roku rozporządzenie 

„Stamp Act”12 znacząco ograniczyło swobodę wypowiedzi i doprowadzi-
ło do istotnej podwyżki cen gazet, zainteresowanie czytelników słowem 
drukowanym stale rosło. Wiele z ówczesnych tytułów prasowych zajmo-
wało się relacjonowaniem obrad parlamentu, komentowaniem obyczajo-
wości Brytyjczyków, a także – jak przykładowo rozwijająca się wówczas 
prasa niedzielna – donoszeniem o wydarzeniach humorystycznych bądź 
skandalicznych.

Pomimo ustawowych ograniczeń – jak pisze Jeremy Black – w XVIII stu-
leciu można zauważyć wzrost liczby brytyjskich tytułów prasowych13. Roz-
szerzeniu uległo jednocześnie ich spektrum tematyczne. Chętnie czytywa-
no pisma informacyjne, doniesienia z frontu, relacje z wydarzeń krajowych 

9 Por. tamże, s. 83.
10 Tamże, s. 85.
11 Szczególnie dynamiczny rozwój prasy daje się zauważyć w okresie sprawowania władzy 

przez królową Annę (1702–1714); por. tamże, s. 133.
12 Ustawa stemplowa nakładała na drukarzy obowiązek uiszczenia opłaty za każdą wydruko-

waną stronę. Prawo to okazało się szczególnie dotkliwe dla tych instytucji, które zajmowały 
się rozprowadzaną w sporych nakładach prasą.

13 Por. J. Black, The English Press in the Eighteenth Century, London 2010, s. 8.
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i zagranicznych14. Cechą charakterystyczną brytyjskiej prasy oświeceniowej 
było jej angażowanie się w spory i dyskusje polityczne. Autorem wielu teks-
tów utrzymanych w tym duchu był publicysta pisujący pod pseudonimem 
Junius. Podobne szkice chętnie tworzyli ponadto Joseph Addison, John Swift 
czy Henry Saint John Bolingbroke. Szczególnie uprzywilejowanym gatun-
kiem były listy publicystyczne, spośród których dużym zainteresowaniem 
cieszyły się Swiftowskie Drapier’s Letters15.

4.1.2. Francuska prasa na usługach polityki

O ile w XVIII stuleciu angielska prasa ewoluowała od silnego podporządko-
wania władzy państwowej w stronę liberalizmu, o tyle w zgoła przeciwnym 
kierunku zmierzało dziennikarstwo francuskie16. Biorąc pod uwagę zakres 
tematyczny periodyków okresu ancien régime’u, pod względem liczebności 
wyróżniają się wśród nich szczególnie dwa typy pism: poświęcone kwestiom 
politycznym oraz literacko-filozoficznym17. Do wybuchu rewolucji francu-
skiej prym wśród czytelników wiodły trzy tytuły18: „La Gazette” (ukazują-
ca się od 1792 roku jako „La Gazette de France”), skoncentrowana przede 
wszystkim na komentowaniu wydarzeń politycznych, „Mercure Galant” po-
święcony tematyce dworskiej i literackiej, a także donoszący o odkryciach 
naukowych „Journal des Savants”.

W odróżnieniu od Brytyjczyków, oświeceni Francuzi nie rozwinęli na tak 
dużą skalę rynku magazynów i czasopism, skoncentrowawszy się przede 
wszystkim na prasie codziennej. W połowie XVIII wieku zaczęły powsta-
wać ważne przeglądy literackie (fr. revues), wśród których wyróżniały się: 
„Journal Étranger”, „Gazette Littéraire de l’Europe” oraz „Décade Philoso-
phique”. Jako że kultura prasowa osiemnastowiecznej Francji była przede 
wszystkim kulturą salonową, w przeciwieństwie do Anglii, w ojczyźnie 
Chateaubrianda nie rozwinęła się wówczas jeszcze prasa prowincjonalna. 

14 Por. S. Botein, J.R. Censer, H. Ritvo, The Periodical Press in Eighteenth-Century English and 
French Society. A Cross Cultural Approach, „Comparative Studies in Society and History” 
1981, nr 3, s. 467.

15 Był to cykl siedmiu pamfletów pisanych przez Swifta w latach 1724–1725.
16 Por. S. Botein, J.R. Censer, H. Ritvo, dz. cyt., s. 466.
17 Por. J.R. Censer, The French Press in the Age of Enlightenment, London 1994, s. 15–120.
18 Por. F. Moureau, La plume et le plomb. Espaces de l’imprimé et du manuscrit au siècle des 

Lumières, Paris 2006, s. 344.
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Wszystkie najważniejsze redakcje zlokalizowane były w Paryżu19. Ekono-
miczne znaczenie drukowanego medium Francuzi docenili tak naprawdę 
dopiero po roku 1789.

4.1.3. Hiszpańskie poszukiwanie wzorców

Oświeceniowa prasa hiszpańska bardzo silnie nawiązywała w swym kształ-
cie do gazet i czasopism francuskich, przejmując wiele rozwiązań wpro-
wadzonych wcześniej w ojczyźnie Balzaka20. Wiek XVIII nie przyczynił się 
znacząco do rozwoju hiszpańskiego dziennikarstwa, gdyż w tym czasie na 
Półwyspie Iberyjskim prasa ze względu na wysoką cenę wciąż stanowiła luk-
sus, na który mogli sobie pozwolić wyłącznie najbogatsi obywatele. Wielkim 
wyzwaniem dla rozwoju rynku prasowego okazał się także wysoki poziom 
analfabetyzmu wśród Hiszpanów21. Oświeceniowe idee starał się krzewić 
założony w 1737 roku „El Diario de los Literatos de España”. Oficjalnymi 
tytułami politycznymi, które drukowano za zgodą władzy państwowej, były 

„Gaceta de Madrid” oraz „Mercurio histórico y político”.

4.1.4. Niemiecka batalia o czytelnika

W osiemnastowiecznych Niemczech ze względu na skomplikowaną sytuację 
polityczną i liczne kontrole ze strony cenzury pracę redakcyjną uznawano 
za zajęcie trudne i niewdzięczne. Niemieccy czytelnicy chętnie sięgali jednak 
wówczas po dzienniki i czasopisma, w których czołowi publicyści dokładali 
wszelkich starań, by kształtować wśród odbiorców uczucia patriotyczne. 
Obok pism o charakterze ogólnym na rynku pojawiały się gazety wyspe-
cjalizowane, poświęcone takim zagadnieniom jak teologia, muzyka, ekono-
mia, prawo czy architektura22. Uwagę zwracały ponadto pisma literackie, 
wśród których wysokim poziomem publikacji wyróżniała się „Allgemeine 

19 Por. W. Wolert, dz. cyt., s. 172.
20 Por. A. Gelz, Prensa y tertulia: interferencias mediales en la España del siglo XVIII, „Olivar” 

2009, nr 13, s. 166–200.
21 Por. tamże, s. 171.
22 Por. E. Hellmuth, W. Piereth, Germany (1760–1815), [w:] Press, Politics, and the Public 

Sphere in Europe and North America (1760–1820), ed. by H. Barker, S. Burrows, Cambridge 
2002, s. 72.
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Deutsche Bibliothek”. Jak wskazuje Wolert, Niemcy – podobnie zresztą jak 
Hiszpanie – pod wieloma względami starali się naśladować rozwiązania fran-
cuskie. Dlatego też w XVIII wieku niemiecka prasa silnie związała się z sa-
lonem. Jeden z najbardziej znanych prowadziła w Lipsku Luise Adelgunde 
Gottsched, której mąż powołał do istnienia dwa ważne czasopisma litera-
ckie23. Jego śladem poszli kolejno Friedrich Nicolai oraz Lessing, zakładając 

„Briefe, die neueste Litteratur Betreffend”.
Obok pism kulturalnych, których w okresie 1720–1770 wychodziło 

około stu, pojawiały się także tak zwane Intelligenzblätter24, czyli biule-
tyny o charakterze ogłoszeniowym bądź informacyjnym. Zdecydowanie 
mniejsze znaczenie miały (szczególnie w początkowej fazie oświecenia) 
periodyki polityczne. Ich wyróżnik stanowiło stałe wzbogacanie prezen-
towanej w nich problematyki politycznej czy historycznej relacjami z po-
dróży bądź recenzjami książkowymi. Stąd – jak można zakładać – tak wiel-
kie zainteresowanie literatów możliwością współpracy z poszczególnymi 
tytułami prasowymi.

4.1.5. Polska prasa w rękach monopolistów

Do 1792 roku prasa w Polsce mogła się rozwijać bez ingerencji cenzury25. Nie-
mniej jednak wśród wydawców istniała silna autocenzura, która przyczyniła 
się do tego, iż w XVIII stuleciu na łamach pism periodycznych bardzo rzad-
ko ukazywały się teksty krytykujące władzę państwową. W Polsce w epoce 
oświecenia doniosłą rolę odgrywały zakony pijarów oraz jezuitów, w któ-
rych rękach były skupione wszystkie ważniejsze czasopisma. Uprzywilejo-
wana pozycja duchownych wiązała się z posiadaniem przez nich prawa do 
zamieszczania tekstów w języku ojczystym. Jednym z podstawowych źró-
deł informacji dla oświeceniowych redakcji były wiadomości zaczerpnięte 
z zagranicznych gazet.

Spośród najistotniejszych tytułów ukazujących się w XVIII wieku na-
leży wyróżnić z pewnością warszawskie czasopismo „Kurier Polski” oraz 

23 Były to założone przez Johanna Christopha Gottscheda „Beiträge zur kritischen Historie der 
deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit” oraz „Belustigungen des Verstandes und des 
Witzes”; por. W. Wolert, dz. cyt., s. 125.

24 Por. E. Hellmuth, W. Piereth, dz. cyt., s. 73.
25 Por. J. Łojek, Studia nad prasą i opinią publiczną w Królestwie Polskim (1815–1830), War-

szawa 1966, s. 15.
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„Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów”. Pisma te, po przejęciu 
ich redakcji przez jezuitów, wychodziły kolejno pod wspólnym tytułem jako 

„Wiadomości Warszawskie”26. W Wilnie polska prasa zaczęła się rozwijać od 
lat sześćdziesiątych z chwilą założenia tygodnika „Wiadomości Wileńskie”. 
Ważną datą dla polskiego dziennikarstwa był rok 1765, gdy znacząco wzrosła 
rola drukowanego medium jako narzędzia o znaczeniu politycznym, które-
go celem było propagowanie inicjowanych przez władzę królewską reform. 
Zadanie to spełniały między innymi takie tytuły jak „Monitor”, „Gazeta Na-
rodowa i Obca” oraz „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”27. Ważnym pismem 
tego okresu była ponadto „Gazeta Warszawska” redagowana przez księdza 
Stefana Łuskinę, któremu po kasacie jezuitów przyznano na pewien czas 
monopol prasowy w kraju28.

4.2. Głos oświeconych w sprawie dziennikarstwa

Jednym z ważniejszych prasoznawczych osiągnięć XVIII wieku były liczne 
zainicjowane wówczas dyskusje na temat wolności prasy oraz obowiąz-
ków dziennikarzy. Kwestia ta powracała nader często w wypowiedziach 
myślicieli i polityków. Osiemnastowieczne spory i dysputy na temat dzien-
nikarstwa zazwyczaj były publikowane właśnie na łamach prasy. Stano-
wiły rodzaj autokomentarza i diagnozy aktywności przedstawicieli czwar-
tej władzy.

Współpracownicy prasy określani bywali najczęściej mianem gazeciarzy 
(fr. gazetiers)29. Jednym z najważniejszych źródeł wiedzy na ten temat po-
zostaje do dziś francuska Encyclopédie, w której pod hasłem Journaliste De-
nis Diderot kreśli szeroko znaczenie tego terminu. Podaje, że dziennikarz to 

„(…) autor, który zajmuje się publikowaniem fragmentów dzieł literackich, 

26 Ukazywały się od 1765 roku, dwa razy w tygodniu.
27 Por. J. Platt, Wstęp, [w:] „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (1770–1777), wstęp i oprac. 

J. Platt, t. 1, Wrocław 2004.
28 „Gazeta Warszawska” pojawiła się w 1774 roku w miejsce „Wiadomości Warszawskich”. 

Była uznawana za pismo popierające mocarstwa rozbiorowe i walczące z ideami oświece-
niowymi.

29 Terminem „gazeciarz” posługuje się Krasicki. Gazetier to, według Diderota, „ktoś kto tworzy 
gazetę” (fr. „celui qui écrit une gazette”) (D. Diderot, Gazetier, [w:] Encyclopédie, ou diction-
naire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Lausanne, Berne 1782, s. 843).
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naukowych i artystycznych oraz ich oceną (…). Ma na sercu rozwój ducha 
ludzkiego, kocha prawdę”30. Autor Kubusia… precyzyjnie wylicza także za-
kres obowiązków, których realizacji wymaga od dziennikarza społeczność 
oświeconych, wskazując przy tym, iż – paradoksalnie – niemożliwe staje się 
równoczesne wypełnianie przez piszących tak wielu nakładanych na nich 
obowiązków31. Zgodnie z przyjętą w encyklopedii definicją dziennik powi-
nien być przedsięwzięciem prowadzonym przez ludzi uczonych, a przede 
wszystkim prawych i godnych zaufania (fr. équitable). Każdy współpracow-
nik gazety musi więc mieć świadomość, iż „jego dziełem nie ma być roz-
śmieszanie, lecz analizowanie i nauczanie”32. Zauważmy, że w podobnym 
duchu o dziennikarzach wypowiada się pan Podstoli z powieści Krasickie-
go, który stwierdza:

Cel więc gazeciarza ten być powinien, iżby jak najdokładniej, a ra-
zem i jak najzwięźlej rzeczy opisywał, przywiązując się jedynie do 
tego, co wiadomości publicznej godne. Ma się strzec własnych do-
myśleń i uwag: dać materię i wstęp powinien do uwagi, a nie sam 
czynić dysertacje33.

W Encyclopédie aż trzy szkice sygnowane nazwiskiem Louisa de Jauco-
urta zostały poświęcone problematyce wolności oświeceniowej prasy34. 
W XVIII stuleciu obok głosów jednoznacznie dopominających się o ustano-
wienie przywilejów dla dziennikarstwa dały się słyszeć także wypowiedzi 
podające w wątpliwość sens tego rodzaju inicjatyw. Jedną z nich jest słyn-
na uwaga zanotowana przez Monteskiusza na kartach Lettres persanes35. 
W podobnym, równie sceptycznym tonie wypowiadał się na temat dzien-
nikarstwa Jean Jacques Rousseau w adresowanym do przyjaciela liście 

30 „(…) auteur qui s’occupe à publier des extraits et des jugements des ouvrages de littérature, 
de sciences et d’arts (…). Il aurait à coeur les progrès de l’esprit humain; il amerait la véri-
té” [Oeuvres complètes de Diderot. Encyclopédie, Paris 1876, s. 314, http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k5545398m/f1.image (dostęp: 22 kwietnia 2013)].

31 Zdaniem myśliciela od dziennikarza wymaga się umiejętności artystycznych, oratorskich, 
znajomości historii oraz filozofii; por. tamże.

32 „Son art n’est point celui de faire rire, mais d’analyser et d’instruir” (tamże, s. 315).
33 I. Krasicki, Pan Podstoli, Kraków 1860, s. 143.
34 Por. Histoire générale de la presse française, publiée sous la direction de C. Bellanger, J. Go-

dechot, P. Guiral et F. Terrou, t. 1, Paris 1969, s. 166.
35 Por. tamże, s. 167.
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z 1775 roku: „Czym jest pismo periodyczne? To dzieło efemeryczne, bez-
celowe i bezużyteczne (…)”.36

Ważne komentarze na temat kondycji prasy znajdziemy również w osiem-
nastowiecznej Anglii. Autorem najsłynniejszego z nich miał być – zdaniem 
Thomasa Carlyle’a – Edmund Burke, który, jak podaje autor Bohaterów, 
stwierdził: „(…) były trzy stany w parlamencie, ale w galerii reporterów był 
czwarty stan ważniejszy niż pozostałe”37. Chociaż – jak pisze Slavko Spli-
chal – współcześni badacze sugerują, iż trudno uwierzyć, by słowa te miał 
wypowiedzieć Burke, a dopiero w XIX wieku uczynił to Thomas B. Macau-
lay38, znamienny wydaje się fakt, że to właśnie myślicielowi oświecenia przy-
pisywana jest ta wypowiedź.

Osiemnastowieczny rozwój prasy prowokował powstawanie wielu ob-
szernych uwag teoretycznych, które z jednej strony diagnozowały stan dzien-
nikarstwa, z drugiej zaś – niejako implicite – wskazywały na jego istotne 
znaczenie. Wśród rozwijających tę kwestię szkiców wyróżniają się szczegól-
nie dwie prace: Conseils à un journaliste Woltera39 oraz Sur la liberté de la 
presse Diderota40.

Wspomniany szkic Woltera ukazał się po raz pierwszy na łamach cza-
sopisma „Mercure” w listopadzie 1744 roku. Znamienne, że tekst ten, 
opublikowany jako Avis à un journaliste, został przez autora opatrzony 
datą 10 maja 1737 roku. Kilka lat później przedrukowano go raz jeszcze 
jako Conseils à un journaliste. I tym razem nie była to jednak ostateczna 
zmiana tytułu. Następnie esej ukazał się bowiem jako De la manière de 
faire un journal41. Każdorazowo tytuł wskazywał na poradnikowy cha-
rakter szkicu, którego autor za swój prymarny cel uznawał wyłożenie 
własnych poglądów na temat oświeceniowego dziennikarstwa. Mimo że 
w tekście brak jasno sprecyzowanego adresata, zdaniem badaczy najpew-

36 „Qu’est-ce que’un livre periodique? Un ouvrage éphémère, sans mérite et sans utilité” (cyt. 
za: tamże, s. 168).

37 „(…) there were Three Estates in the Parliament; but, in the Reporters’ Gallery yonder, there 
sat a fourth estate more important far than they all” (The Collected Works of Thomas Car-
lyle, t. 6, London 1864, s. 307).

38 Por. S. Splichal, Principles of Publicity and Press Freedom, Boston 2002, s. 44.
39 Por. Oeuvres de Voltaire, avec préfaces, avertissements notes par M. Beuchot, t. XXXVII, Pa-

ris 1829, s. 358–396.
40 Por. D. Diderot, Sur la liberté de la presse, texte partiel établi, présenté et annoté par J. Proust, 

Paris 1964.
41 Por. J. Sgard, Voltaire et la passion du journalisme, [w:] Le siècle de Voltaire. Hommage 

à René Pomeau, ed. par Ch. Mervaud, S. Menant, t. 2, Oxford 1987, s. 847.
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niej jest nim markiz d’Argens42, którego nazwisko w latach trzydziestych 
bardzo często pojawiało się w korespondencji filozofa. Wyłożone w eseju 
wskazówki dla dziennikarza pozwalają zrozumieć nastawienie autora Kan-
dyda do oświeceniowej prasy, a jednocześnie ocenić jej kondycję w latach 
trzydziestych XVIII wieku.

Wolter skoncentrowany jest niemal wyłącznie na tak zwanych czaso-
pismach uczonych oraz na publikacjach poświęconych kwestiom kultury. 
Precyzyjnie wykłada, w jaki sposób na łamach prasy powinny być realizo-
wane treści z zakresu filozofii, historii czy teatru. Skupia się też na rela-
cjach pomiędzy literaturą a dziennikarstwem, wiele miejsca poświęcając 
omówieniu powinności gazetowego krytyka. W opinii Woltera kwestiami 
o priorytetowym znaczeniu stają się kontekst i pogłębiona analiza opisy-
wanych problemów. Autor Kandyda radzi piszącym, by w swych pracach 
nawiązywali do nazwisk najważniejszych myślicieli i ludzi zasłużonych 
w danej dziedzinie. Wskazuje między innymi na autorytet Kartezjusza, 
Isaaca Newtona czy Gottfrieda Leibniza43. Dziennikarz – w świetle roz-
ważań Woltera – miał stać się przede wszystkim popularyzatorem odkryć, 
gazeta zaś rodzajem narzędzia pośredniczącego pomiędzy czytelnikiem 
a światem nauki i kultury.

Równie ważnym głosem komentującym sytuację na oświeceniowym 
rynku prasowym jest szkic Diderota, opublikowany pierwotnie pod tytu-
łem Lettre historique et politique sur le commerce de la librairie, kolejno zaś 
rozpowszechniony głównie za sprawą Jacques’a Prousta jako Sur la liberté 
de la presse. Zmianę tytułu redaktor motywował tym, iż w jednym z listów 
z 1769 roku encyklopedysta donosił pani de Maux o przygotowywanym 
właśnie tomie esejów poświęconych najrozmaitszym kwestiom44. W opinii 
Diderota Lettre historique et politique… miał być odczytywany jako głos pi-
sarza dopominającego się o swobodę twórczą nie tylko dla literatów, lecz 
także dla dziennikarzy. Autor Kubusia… odsłania w nim kulisy masowej 
produkcji tekstów uzyskujących zgodę na publikację bez względu na ich ja-
kość. Akcentuje ponadto rolę cenzury, która mając przecież niekwestiono-
wany wpływ na ukazujące się dzieła i artykuły, w żaden sposób nie weryfi-
kuje ich wartości artystycznej.

42 Por. tamże, s. 849.
43 Oeuvres de Voltaire, dz. cyt., s. 361.
44 Por. J. Proust, Presentation, [w:] D. Diderot, Sur la liberté de la presse, dz. cyt., s. 7.
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Myśl prasoznawcza brytyjskiego oświecenia najpełniej wyrażona zo-
stała w dwóch pracach: On the Liberty of the Press45 Davida Hume’a oraz 
An Essay on the Regulation of the Press Daniela Defoe. Pierwszy z auto-
rów swe przemyślenia zawarł w krótkim, bo zaledwie kilkustronicowym, 
eseju, w którym wskazuje na swobodę wypowiedzi jako na jedną z naj-
ważniejszych wartości w angielskim społeczeństwie46. W przeświadcze-
niu Hume’a swobody, jakimi cieszyć się może brytyjska prasa, są wyni-
kiem stabilnej sytuacji politycznej kraju. Myśliciel w monarchistycznym 
ustroju swej ojczyzny dostrzega „republikański element” (ang. „republican 
part”47), który zdaniem Hume’a sprawia, iż pod względem stosowanych 
regulacji prawnych Wielka Brytania na arenie międzynarodowej może być 
wzorem do naśladowania.

Odczytanie tekstu Hume’a w kontekście wcześniejszego, bo datowane-
go już na 1704 rok, szkicu Defoe pozwala dostrzec, jak wyraźnie koncepcja 
wolności prasy ewoluowała w czasie XVIII stulecia. Wypowiedź autora An 
Essay on the Regulation… była głosem człowieka żywo zainteresowanego 
przemianami na rynku periodyków w XVIII wieku. Publikacja wspomnia-
nego eseju zbiegła się – co ciekawe – z ukazaniem się pierwszego nume-
ru czasopisma „The Review”48, którego Defoe był pomysłodawcą. Już cho-
ciażby przez sam wzgląd na wieloletnie doświadczenie dziennikarskie49 
autora Robinsona Crusoe powyższa wypowiedź na temat prasy może być 
odczytywana przede wszystkim jako głos praktyka, reagującego na ograni-
czające rozwój brytyjskich gazet uregulowania prawne50. Celem ataku au-
tora An Essay on the Regulation… staje się obowiązująca w kraju cenzura, 

45 Por. D. Hume, On the Liberty of the Press, [w:] tegoż, Essays and Treatises on Several Sub-
jects, Basil 1743, s. 6–10.

46 Por. tamże, s. 12.
47 Tamże, s. 11.
48 Por. W.P. Trent, Defoe – the Newspaper and the Novel, [w:] The Cambridge History of En-

glish Literature, ed. A.W. Ward, A.R. Waller, vol. IX, Cambridge 1962, s. 1.
49 Jenny McKay uznaje Defoe za jednego z prekursorów reportażu. W tym kontekście omawia 

The Storm, będący sprawozdaniem z wydarzeń roku 1703, kiedy to Wyspy Brytyjskie na-
wiedził ogromny huragan; por. J. McKay, Defoe’s „The Storm” as a Model for Contemporary 
Reporting, [w:] The Journalistic Imagination. Literary Journalists from Defoe to Capote and 
Carter, ed. R. Keeble, S. Wheeler, London 2007, s. 15–28.

50 Na uwagę zasługują wystąpienia Defoe w obronie praw autorskich. Autor Moll Flanders 
publikował je głównie przed ogłoszeniem tak zwanego statutu królowej Anny z 1710 roku, 
mającego zabezpieczać dorobek intelektualny twórców; por. K. Gliściński, Statut Anny 
i zmiana retoryki, s. 4, http://prawokultury.pl/media/entry/attach/Statut_Anny_i_zmia-
na_retoryki__1.pdf (dostęp: 25 kwietnia 2013).



IV. Rozwój prasy europejskiej w XVIII i XIX wieku88

której wprowadzenie nie tylko hamuje rozwój dziennikarstwa, lecz – co gor-
sza – uzależnia je od konkretnych stronnictw politycznych. „Czyni ona prasę 
niewolnicą partii”51 – powiada pisarz, dodając jednocześnie, iż stanowczo 
sprzeciwia się szczególnie cenzurze prewencyjnej52.

4.3. Rola i znaczenie czasopism moralnych

Czasopisma moralne, docenione początkowo przede wszystkim przez An-
glików, bardzo szybko rozprzestrzeniły się w pozostałych krajach Starego 
Kontynentu, docierając do Francji, Hiszpanii, Polski, a także na terytorium 
Niemiec. Tym samym stały się one niejako „flagowym produktem” epoki 
oświecenia, z powodzeniem angażującym uwagę najwybitniejszych pisarzy 
poszczególnych krajów. Chcąc zrozumieć fenomen tego rodzaju publikacji, 
warto choć krótko przedstawić główne założenia koncepcji, na której opie-
rały się „The Tatler” i „The Spectator” oraz ich naśladowcy obecni na rynku 
prasowym także w epoce romantycznej.

Pierwszy numer „The Tatler” ukazał się z inicjatywy Steele’a 12 kwietnia 
1709 roku. Kolejne wychodziły trzy razy w tygodniu i trafiały do rąk niezwy-
kle zróżnicowanego grona czytelników. Prymarną ideą Steele’a było stwo-
rzenie pisma, które stałoby się platformą wymiany informacji zasłyszanych 
w miejskich kawiarniach. Redaktor w niedługim czasie rozszerzył jednak 
początkowo wąski przedmiot swoich zainteresowań53. Wykreowany przez 
niego bohater pouczał czytelników, jednocześnie ich bawiąc oraz wzbudzając 
ciekawość. Zabieg ten pozwolił Steele’owi ustrzec się przed natrętnym mo-
ralizatorstwem i przyciągnąć uwagę odbiorców bystrym, wyrażonym w lek-
kim tonie komentarzem. Teksty piętnujące niemoralne zachowania Anglików 
wychodziły spod pióra redaktora naczelnego już wcześniej. Głośnym echem 
odbiła się zwłaszcza jego książka The Christian Hero z 1701 roku, w której 
Steele namawiał współobywateli do pielęgnowania cnót w imię urzeczywist-
nienia ideału nowego, „chrześcijańskiego bohatera”54. Wnikliwi czytelnicy 

51 „It makes the Press a slave to a Party” (D. Defoe, An Essay on the Regulation of the Press, 
Oxford 1848, s. 8).

52 Por. tamże.
53 Por. I. Italia, The Rise of Literary Journalism in the Eighteenth Century. Anxious Employ-

ment, London 2005, s. 23.
54 Por. E. McGirr, Heroic Mode and Political Crisis 1660–1745, Newark 2009, s. 138.
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bardzo szybko wytknęli jednak autorowi wiele nieścisłości. Zarzucano mu 
głównie to, iż sam nie żyje zgodnie z popularyzowanym światopoglądem.

Mimo że publikacja The Christian Hero nie przyniosła piszącemu spo-
dziewanej sławy, otworzyła mu drogę do stworzenia poczytnego czasopisma. 
W swoich kolejnych publikacjach Steele zachował więc moralizatorski ton, 
przedstawiając go już jednak w zgoła odmiennej, lżejszej formie. W ten spo-
sób zaadaptowane do potrzeb oświeceniowego czytelnika teksty ukazujące się 
na łamach „The Tatler” wyróżniały się spośród dotychczasowych produkcji 
publicystycznych55. Poprzez wprowadzenie elementów fikcjonalnych redakto-
rowi udało się zachować wartości literackie esejów. Szeroki zakres tematyczny 
podejmowanej na łamach czasopisma problematyki można dostrzec, śledząc 
same tylko nagłówki publikowanych na jego szpaltach artykułów: Theatrical 
Intelligence, Thoughts on Drinking, Bitter Words about the Royal Society czy 
The Church Thermometer56. W tym kształcie pismo przetrwało do 1711 roku.

Rychłe zniknięcie czasopisma nie przekonało Steele’a, by porzucił swe 
dziennikarskie pasje. Jeszcze w tym samym roku, gdy przestał ukazywać się 

„The Tatler”, redaktor przy współudziale Addisona57 wprowadził na rynek pra-
sowy nowy tytuł, „The Spectator”, który bardzo szybko zyskał rozgłos na are-
nie międzynarodowej. Pierwszemu numerowi czasopisma, które zaczęło się 
ukazywać na początku marca 1711 roku, towarzyszyło istotne przesłanie: „by 
ożywić moralność dowcipem i zahartować dowcip moralnością…, by filozofię 
wyjąć z szaf i bibliotek, szkół i uczelni”58. Mimo niskich nakładów, wynoszą-
cych zaledwie 3000 egzemplarzy, wydawcy szacowali, iż „The Spectator” bywa 
czytywany nawet przez 60 000 Brytyjczyków. Docierając ze swym przekazem 
do tak licznej grupy odbiorców, Steele i Addison zakładali, iż najskuteczniej-
szy sposób zwrócenia uwagi osiemnastowiecznego czytelnika wiedzie przez 
satyrę i humor o szczególnym charakterze. Obiecywali jednak nie publikować 
treści, „(…) które nie byłyby pisane w duchu Życzliwości i z Miłości do Ludzi”59.

55 Por. W.J. Courthope, Addison, London 1937, s. 98.
56 Por. R. Steele, The Tatler, ed. by L. Gibbs, London 1953, s. XI–XIV.
57 Addison współpracował także z redakcją „The Tatler”. Nadsyłał jednak swe eseje wyłącznie 

sporadycznie; por. H. Routh, Steele and Addison, [w:] The Cambridge History…, dz. cyt., 
s. 45.

58 „To enliven morality with wit, and to temper wit with morality… to bring philosophy out 
of the closets and libraries, schools and colleges”. Postulat ten znajdujemy w numerze dzie-
siątym, datowanym na 12 marca; „The Spectator”, London 1836, s. 15.

59 „(…) that is not written in the Spirit of Benevolence, and with a Love to Mankind”. Deklara-
cję tę złożył Addison w trzydziestym czwartym numerze czasopisma; cyt. za: R.A. Nablow, 
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„The Spectator” przejął wiele z głównych założeń swego poprzednika, nie 
był jednak jego wierną kopią. Przede wszystkim rolę pośrednika pomiędzy 
dziennikarzami a czytelnikiem odgrywał Obserwator (ang. Spectator), któ-
rego przedstawiono jako inteligentnego, oczytanego podróżnika i wnikli-
wego komentatora otaczającego go świata. Jego niebywała erudycja pozwa-
lała mu sprawnie poruszać się zarówno w tematach aktualnych, jak i tych 
o znaczeniu historycznym. W przygotowanie zawartości czasopisma bardzo 
szybko zaangażowały się najwybitniejsze pióra epoki. Redaktorzy nawiązali 
współpracę między innymi z takimi twórcami jak Alexander Pope, Thomas 
Tickell czy Jonathan Swift. Steele oraz Addison byli autorami największej 
liczby artykułów: na zamieszczonych w piśmie 555 tekstów pierwszy z wy-
mienionych tu publicystów sygnował swym nazwiskiem 236, drugi – 27460. 
Współpracownicy tytułu szybko zaczęli współtworzyć tak zwany Spectator 
Club61. Przedsięwzięcie Brytyjczyków znacząco wpłynęło też na integrację 
ówczesnego środowiska literackiego.

Już w siedemnastowiecznej Francji można było wskazać autorów, którzy 
stosowali w swych pracach metodę rozwiniętą i udoskonaloną kolejno przez 
Steele’a i Addisona. Połączenie obserwacji i humorystycznego tonu znajdu-
jemy w pismach Charles’a Sorela62 czy Paula Scarrona63. Zabieg ten nie był 
wówczas jeszcze wykorzystywany celowo i konsekwentnie. Jako że teksty 
Addisona (zastanawiające, że nie Steele’a64) w tym okresie chętnie tłumaczo-
no na język francuski, z dużą pewnością można przypuszczać, iż wymienio-
nym wyżej dziennikarzom doskonale znana była zarówno treść, jak i forma 
tekstów prasowych tego autora. Wielu publicystów jawnie wzorowało się 
w swej eseistyce na brytyjskim pierwowzorze. Wśród nich byli: Pierre de Ma-
rivaux (redaktor „Le Spectateur Français”), Jean-Bernard Le Blanc (jako au-
tor „Lettres d’un Français”) czy w końcu Jean-François de Bastide (założyciel 
pisma „Le Nouveau Spectateur”)65. Brytyjski „Spectator” wywołał we Francji 

The Addisonian Tradition in France. Passion and Objectivity in Social Observation, London, 
Toronto 1990, s. 47.

60 Por. Encyclopedia of British Writers. 16th, 17th, and 18th Centuries, ed. A. Hager, New York 
2005, s. 234.

61 Por. tamże.
62 Mowa o Vraie histoire comique de Francion (1623–1633).
63 Warto wspomnieć o jego Roman comique.
64 Francuscy czytelnicy byli zainteresowani pracami sygnowanymi przez Addisona, margina-

lizując dorobek intelektualny Steele’a; R.A. Nablow, dz. cyt., s. 76.
65 Por. tamże.
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swoistą journalomanie66, której pokłosiem stały się liczne magazyny mają-
ce w swym tytule takie wyrazy, jak „observateur”, „censeur”, „misantrophe”, 
a nawet „spectatrice”67. Nawiązywanie do Addisonowskich wzorców reali-
zowano wówczas na dwa sposoby. Jedne projekty wyłącznie w swym tytule 
akcentowały zależność od brytyjskiego pierwowzoru, inne – idąc nieco da-
lej – upodabniały się do niego także pod względem treściowym.

Spośród wymienionych wyżej pism uwagę badaczy najczęściej dotych-
czas zwracał stworzony przez Marivaux „Le Spectateur Français”68. Perio-
dyk ten, ukazujący się w latach 1721–1724, to – jak powiada François Mo-
ureau – „l’un des fils naturels” (jeden z naturalnych synów) brytyjskiego 
poprzednika69. Pomiędzy obydwoma tytułami można dostrzec niezwykle 
wyraźne i wielopoziomowe zależności. David J. Culpin wymienia wśród 
nich przede wszystkim: postać narratora-Spectatora, zauważalną u niego 
stale chęć moralizowania, literacki styl wypowiedzi, a także zamieszczoną 
w pierwszym numerze obietnicę, iż czasopismo będzie oferować swym czy-
telnikom wyłącznie „des discours généraux”70 (wypowiedzi ogólne). Mimo 
licznych nawiązań do pierwowzoru „Le Spectateur Français” nie zatracił przy 
tym swej oryginalności. W odróżnieniu od brytyjskiego poprzednika tytuł 
Marivaux prymarne znaczenie przyznawał kwestiom literackim, w dalszej 
zaś dopiero kolejności obyczajowym.

Zgoła odmiennie kształtowały się losy polskiego „Monitora” wycho-
dzącego w latach 1765–1785. Pismo to, z którym współpracowali najwy-
bitniejsi oświeceniowi twórcy, by wspomnieć tylko Ignacego Krasickiego 

66 Neologizm ten pojawił się w tytule jednego z artykułów, zamieszczonych w 1835 roku na 
łamach „L’Écho de la Jeune France”; por. P. Baudouin, Balzac directeur de la „Chronique de 
Paris”, „L’Année Balzacienne” 2006, nr 7, s. 239.

67 Już twórcy czasopism moralnych szczególnie uprzywilejowali kobiety jako czytelniczki. 
To z myślą o nich została stworzona we Francji „La Spectatrice” (1728–1730). Trzy lata 
przed pojawieniem się tego tytułu Gottsched założył wraz z żoną czasopismo literackie „Die 
Vernünftigen Tadlerinnen” adresowane do płci pięknej; por. W. Wolert, dz. cyt., s. 120.

68 Por. Marivaux journaliste. Hommage à Michel Gilot, études réunies par R. Jomand-Baudry, 
Saint-Étienne 2009; A. Lévrier, Les journaux de Marivaux et le monde de „spectateurs”, Pa-
ris 2007; C. Gallouët, Marivaux, journaux et fictions, Orléans 2001; F. Gevrey, Marivaux, 

„Le spectateur français”, „L’indigent philosophe”, „Le cabinet du philosophe”. L’Image du mo-
raliste à l’épreuve des „Journaux”, Paris 2001.

69 F. Moureau, Journaux moraux et journalistes au début du XVIIIe siècle. Marivaux et le liber-
tinage rocaille, [w:] Études sur les Journaux de Marivaux, sous la dir. de N. Cronk et F. Mou-
reau, Oxford 2001, s. 34.

70 D.J. Culpin, Journalisme et fiction dans „Le Spectateur français” de Marivaux, [w:] Journalis-
me et fiction au 18e siècle, dir. M. Cook, A. Jourdan, Bern, New York, Paris 1999, s. 113.
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czy Franciszka Bohomolca, choć wzorowane było w znacznej mierze na 
angielskim pierwowzorze, istotnie się od niego różniło. Skomplikowane 
zależności pomiędzy polskim czasopismem a jego angielskim odpowied-
nikiem udokumentowała już w swej pracy Zofia Sinko71. Mimo tak wielu 
istotnych różnic pomiędzy obydwoma tytułami w XVIII wieku akcentowa-
no głównie ich podobieństwa. Pisał o tym już Adam Kazimierz Czartory-
ski w Myśli o pismach polskich: „Ukazało się najpierw pismo periodyczne 
pt. «Monitor», które niczym innym nie było, jak tylko naśladowaniem rów-
nego rodzaju pisma angielskiego «Spectator»”72. W Polsce redagowanie 
czasopisma moralnego miało głównie motywacje polityczne. Obóz królew-
ski, zainteresowany profitami, jakie płynęły ówcześnie z posiadania perio-
dyku, uczynił z „Monitora” rodzaj narzędzia służącego oświeceniu czytel-
ników i formowaniu w tym duchu ich światopoglądu. Jak powiada Sinko, 
podczas gdy brytyjski „Spectator” zajmował się kształtowaniem nowego 
człowieka, „Monitor”

(…) piszący w okresie zasadniczych przemian politycznych i ekonomicz-
nych nie mógł ograniczyć swej reformatorskiej działalności do zakreślo-
nej przez angielskie pismo dziedziny. Modyfikując program „Spectatora” 
i przystosowując go do potrzeb szlacheckiej Polski, szeroko jednocześ-
nie poza ten program wkracza. Nie jest on przedsięwzięciem prywat-
nym dwóch pisarzy, lecz czołowym organem królewsko-magnackiego 
ośrodka dyspozycyjnego73.

Walka z sarmatyzmem nie była oczywiście jedynym celem współpra-
cowników „Monitora”. Związani z nim autorzy polemizowali na łamach 
tytułu z przywarami narodowymi. Krytykowali skłonność Polaków do al-
koholu, piętnowali ich próżność, plotkarstwo czy nadmierne przywiązanie 
do strojów. Wielokrotnie – szczególnie w ostatnich latach ukazywania się 

71 Badaczka dostrzega odmienność adresatów obu publikacji. O ile angielski tytuł, unikając 
tematyki politycznej, apelował do arystokracji i burżuazji, o tyle polskie czasopismo, silnie 
związane z władzą, kierowało swój przekaz głównie do szlachty. „«Spectator» był «Mo-
nitorowi» wzorem i doradcą” – powiada Sinko – wskazując jednocześnie, iż nie możemy 
w przypadku tych tytułów mówić o prostym naśladownictwie; por. Z. Sinko, „Monitor” wo-
bec angielskiego „Spectatora”, Wrocław 1956, s. 194 (zob. także s. 19, 29).

72 A.K. Czartoryski, Myśli o pismach polskich. Z uwagami, nad sposobem pisania w rozmai-
tych materyach, Wilno 1801, s. 66.

73 Z. Sinko, dz. cyt., s. 14.
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czasopisma – redaktorzy publikowali na jego łamach tłumaczenia brytyj-
skich artykułów, adaptując je do wymagań polskiego czytelnika74.

W Hiszpanii idea „spektatorów” przetrwała znacznie dłużej i nie umar-
ła wraz z końcem XVIII stulecia. Escobar wskazuje, że w ojczyźnie Larry 
koncepcja tego rodzaju prasy narodziła się stosunkowo późno, głównie za 
sprawą wzorów przejmowanych z Francji. Pierwsza publikacja w tym du-
chu pojawiła się w 1761 roku pod nazwą „Duende especulativo sobre la vida 
civil”75. W hiszpańskich publikacjach – w równym stopniu tych oświecenio-
wych, co romantycznych – na pierwszy plan wysuwają się satyryczny ton 
wypowiedzi oraz szczególna pozycja narratora, określanego najczęściej jako 
diabeł bądź chochlik. Escobar zauważa, iż specyfiką hiszpańskich czasopism 
moralnych było szczególne uprzywilejowanie autokomentarza mającego na 
celu uwiarygodnienie tez silnie upersonifikowanego narratora.

Tradycja czasopism moralnych przeniknęła również na obszar nie-
mieckojęzyczny. Już w 1713 roku w Hamburgu ukazał się tygodnik „Der 
Vernünfftler”, wydawany przez Johanna Matthesona. Kolejno pojawiły się ta-
kie tytuły jak „Die Lustige Fama aus der Närrischen Welt” oraz „Der Patriot”, 
które zdaniem Wolerta „przyczyniły się do reformy smaku w Niemczech”76. 
Idea „Spectatora” zafascynowała między innymi niemiecko-szwajcarskiego 
poetę i krytyka Johanna Jakoba Bodmera. Autor ten bardzo osobliwie zinter-
pretował ideę Addisona. W brytyjskim czasopiśmie dostrzegł przede wszyst-
kim przemycaną niejako między wierszami fascynację kulturą i obyczajo-
wością własnego narodu77. Odczytawszy w ten sposób intencje angielskiego 
tytułu, Bodmer zapragnął stworzyć jego odpowiednik, który – redagowany 
w języku niemieckim – propagowałoby zwyczaje i kulturę Szwajcarii. Wy-
nikiem tych starań stał się „Die Discourse der Mahlern”78.

Mimo znaczących różnic w rozwoju prasy oświeceniowej w poszczegól-
nych krajach nie sposób nie zauważyć też pewnych idei o charakterze ponad-
narodowym. Dyskusje na temat problematyki wolności prasy, przyznawanie 

74 Zgodnie z wyliczeniami Sinki na 2062 artykuły opublikowane w polskim czasopiśmie zale-
dwie 234 teksty zostały zapożyczone z brytyjskiego pierwowzoru; por. tamże, s. 193.

75 Por. J. Escobar, El ensayo en las revistas españolas del siglo XVIII. Espíritu crítico y caracte-
rización del autor, [w:] Actas del IV Congreso Internacional de Hispanistas, coord. E. Bus-
tos Tovar, t. 1, Salamanca 1982, s. 483.

76 W. Wolert, dz. cyt., s. 120.
77 Por. P.H. Reill, The German Enlightenment and the Rise of Historicism, Berkeley, Los Ange-

les, London 1975, s. 211.
78 Por. tamże, s. 201.
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czwartej władzy funkcji krzewiciela ideałów oświeceniowych czy w końcu 
rozwój czasopiśmiennictwa moralnego to tylko wybrane, choć – jak się wy-
daje – jedne z najistotniejszych zagadnień, stanowiących centralny punkt 
dyskusji prasoznawczych w XVIII stuleciu.

4.4. Znaczenie reformy Émile’a de Girardina i początki 
romantycznego dziennikarstwa

Rok 1836, określany jako „pierwszy rok epoki medialnej”79, był w rozwo-
ju dziewiętnastowiecznej prasy momentem szczególnym. Skutki wprowa-
dzonej we Francji przez Girardina reformy znacząco oddziałały również 
na dziennikarstwo pozostałych krajów Starego Kontynentu. Powołanie do 
istnienia „La Presse” odmieniło europejski rynek prasowy. Prócz istotnego 
obniżenia ceny rocznej prenumeraty80 dziennika, Girardin zreformował też 
sposób myślenia o pracy dziennikarskiej, która od lat trzydziestych zaczęła 
się stopniowo uniezależniać od polityki. Gazeta swą popularność zawdzię-
cza przede wszystkim po raz pierwszy zastosowanemu na jej łamach na tak 
dużą skalę połączeniu rozrywki i informacji. Zabieg ten – zdaniem bada-
czy – jest jednym z najistotniejszych wyróżników rozwijającego się od po-
łowy XIX stulecia nowego dziennikarstwa81.

Wstępny projekt stworzenia dziennika narodził się już na początku lat 
trzydziestych. Girardin zamierzał wówczas oprzeć go na trzech filarach: po-
litycznym, intelektualnym i przemysłowym82. Twórca „La Presse” ogromną 
rolę w realizacji swego zamierzenia przyznawał romantycznym literatom.

Przeciwko wprowadzanym przez twórcę „La Presse” reformom wystą-
piły rychło niemal wszystkie francuskie tytuły prasowe broniące dzienni-
karskiego status quo83. Sprzeciw ten nie miał jednak większego znaczenia. 
Po trzech miesiącach ukazywania się gazeta Girardina czytana była przez 
blisko 10 tysięcy prenumeratorów, rok później liczba jej odbiorców się po-
dwoiła. Rozwiązania zaproponowane przez twórcę „La Presse” bardzo szybko 

79 „L’an I de l’ère médiatique” (A. Vaillant, M.-È. Thérenty, 1836. L’an I de l’ère médiatique. 
Analyse littéraire et historique du journal „La Presse” d’Émile de Girardin, Paris 2001).

80 Por. tamże, s. 7.
81 Por. tamże.
82 Por. tamże, s. 18.
83 Por. W. Wolert, dz. cyt., s. 206.
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znajdowały swoich naśladowców w kolejnych krajach europejskich. Zainspi-
rowany osiągnięciami Francuza August Zang założył w 1848 roku w Wiedniu 
dziennik „Die Presse”. Istotne zmiany po roku 1836 wprowadzili też wydaw-
cy brytyjskiego „Daily News”, obniżając cenę tytułu o połowę i zmniejszając 
jego objętość z ośmiu do czterech stronic przy jednoczesnym zachowaniu 
niezmienionej liczby publikacji.

4.4.1. W stronę profesjonalizacji zawodu dziennikarza

Wraz z nadejściem romantyzmu zintensyfikowano dyskusje na temat pro-
fesjonalizacji zawodu dziennikarza. Współpracownicy prasy – bardzo silnie 
powiązani jeszcze wówczas ze światem literackim – zaczęli coraz częściej do-
strzegać konieczność dostosowania swoich tekstów do charakteru i miejsca 
ich publikacji. W rezultacie tych przemian w pierwszej połowie XIX wieku 
powstały ważne definicje dziennikarskiego rzemiosła. Autorem jednej z nich 
jest Girardin, który – jak odnotowuje Pierre van den Dungen – powiadał, 
że „(…) dziennikarz powinien porzucić polemikę, aby zwrócić się językiem 
zrozumiałym do jak największej publiczności”84. Podobne stanowisko zaj-
mował wówczas także Armand Dutacq, założyciel rywalizującego z gazetą 
Girardina tytułu „Le Siècle”.

Proces profesjonalizacji zawodu dziennikarza w każdym z krajów miał 
zgoła odmienny charakter. Przykładowo we Francji przebiegał on stosun-
kowo wolno głównie z przyczyn ekonomicznych. Współpracownicy francu-
skich gazet często poszukiwali dodatkowych źródeł dochodu poza redakcjami, 
wiążąc się nader chętnie z obozami politycznymi85. Określanie współpra-
cowników prasy mianem dziennikarzy (fr. journalistes) w romantycznej 
Francji było zjawiskiem powszechnym. Nazwę tę znajdujemy już na kar-
tach Le code du littérateur et du journaliste tuż obok takich pojęć jak écri-
vains (pisarze) czy gens de lettres (literaci)86. O ile w tym okresie podział na 
twórców dzieł literackich i publicystyki na obszarze francuskiej prowincji 
bardzo często ulegał zatarciu, o tyle w Paryżu hierarchizacja pracowników 

84 „(…) le journaliste doit délaisser la polémique pour s’adresser, dans un langage intelligible, 
au public le plus large possible” (H.P. van den Dungen, Professions du journalisme et écriture 
au quotidien, [w:] La civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse fran-
çaise au XIXe siècle, sous la dir. de D. Kalifa, P. Régnier, M.-È. Thérenty, Paris 2011, s. 615).

85 Por. L. O’Boyle, dz. cyt., s. 291.
86 Por. P. van den Dungen, dz. cyt., s. 617.
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gazet stawała się coraz wyraźniejsza. Uzasadnienie powyższej hipotezy znaj-
dujemy w Balzakowskiej Monographie de la presse parisienne. Thérenty 
wskazuje, że zmiana paradygmatu i przejście od modelu literata-publicysty 
w stronę profesjonalnego dziennikarstwa następowały stopniowo w latach 
1830–1880. Przemianom tym niejako paralelnie towarzyszyła ewolucja ga-
tunków dziennikarskich, rozwijających się od modelu przypominającego 
opowiadanie do tekstów o charakterze świadectwa87.

Zgoła odmiennie kształtowała się profesjonalizacja zawodu dziennika-
rza na terytorium niemieckim. Tu z kolei problemy ekonomiczne połączo-
ne jednocześnie ze stosunkowo łatwym dostępem do wykonywania tego 
zawodu zaowocowały nadmiernym wzrostem liczby współpracowników 
prasy88. W rezultacie, nie mogąc znaleźć stałego zatrudnienia, romantyczni 
pisarze-dziennikarze często decydowali się na zmianę ścieżki swojej kariery, 
co zazwyczaj negatywnie wpływało na jakość ich publikacji: „Dziennikarz 
w tym okresie – powiada O’Boyle – to typowy Schriftsteller, człowiek pióra; 
artysta, profesor i myśliciel polityczny”89.

Najdalej posuniętą i zakrojoną na największą skalę profesjonalizację za-
wodu dziennikarza obserwujemy w późnoromantycznej Anglii. Wyodrębnia-
nie się grupy zawodowych publicystów wynikało ze specyfiki ówczesnego 
brytyjskiego rynku prasowego, gdzie pojawiały się nowe, ważne tytuły (takie 
jak chociażby „The Times”), które bardzo szybko zyskiwały uznanie licznego 
grona czytelników. Ze względu na stały wzrost nakładu ich właściciele de-
cydowali się na zatrudnienie profesjonalnych dziennikarzy, w pełni poświę-
cających swój czas redagowaniu tekstów prasowych. Jednocześnie chęć po-
zyskania najlepszych piór wymagała od wydawców zwiększenia wydatków 
na opłacenie współpracowników, w których gronie często pojawiali się także 
literaci. Nie znaczy to oczywiście, że profesjonalizacja zawodu dziennikarza 
na początku XIX wieku szła w parze ze społeczną akceptacją tej profesji. Art-
hur Aspinall zauważa, iż jeszcze w latach dwudziestych XIX wieku w świado-
mości Anglików panowało przekonanie o wyjątkowo niskiej pozycji społecz-
nej współpracowników prasy90. Henry Brougham opisał wówczas ten zawód 

87 Por. M.-É. Thérenty, La littérature au quotidien…, dz. cyt., s. 23.
88 Por. L. O’Boyle, The Image of the Journalist in France, Germany, and England (1815–1848), 

„Comparative Studies in Society and History” 1968, nr 3, s. 303.
89 „The journalist of our period – powiada O’Boyle – was typically the Schriftsteller, the man 

of letters, at once artist, professor, and political thinker” (tamże, s. 313).
90 Por. A. Aspinall, The Social Status of Journalists at the Beginning of the Nineteenth Century, 

„The Review of English Studies” 1945, nr 21, s. 216.
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jako „brudne zadanie, jak większość prac podejmowanych z konieczności”91. 
W 1829 roku Walter Scott powtórzył tę uwagę w sposób równie dosadny, 
twierdząc, że w jego mniemaniu pisywanie do gazet przynosi autorowi „hań-
bę i degradację”92. W analogicznym tonie sześć lat później utrzymał swą wy-
powiedź jeden z krytyków pisujących dla „London Review”: „(…) te osoby, 
które są stale wiązane z prasą, są wykluczone z tego, co w najszerszym zna-
czeniu tego słowa określa się dobrym społeczeństwem”93.

W świetle współczesnych definicji dziennikarz to osoba czerpiąca regu-
larne korzyści finansowe z pracy redakcyjnej. Profesja ta w Polsce istniała od 
ostatnich dziesięcioleci XVIII wieku. Zdaniem Łojka pierwszymi zawodowy-
mi dziennikarzami byli Jan Naumański oraz Stefan Łuskina94. W XIX stuleciu 
profesjonalizacja polskiego dziennikarstwa natrafiała na rozmaite bariery, 
które na długo wstrzymały rozwój tytułów prasowych. Współpracownicy 
prasy rekrutowali się wówczas najczęściej z grona księgarzy, pisarzy, hi-
storyków, przedsiębiorców i nauczycieli95. W tym czasie funkcje literatury 
i publicystyki były pod wieloma względami zbieżne. Dlatego też wówczas 
nie można było jeszcze myśleć o całkowitym uniezależnieniu się dziennika-
rzy od literatury:

W latach walki romantyzmu z klasycyzmem, językiem literatury przema-
wiali z czasopism duchowi przywódcy narodu jak Mickiewicz, Mochnacki, 
Malczewski, Goszczyński, Zaleski, Brodziński i wielu innych. Niejedno-
krotnie utwory literackie stanowiły formę oddziaływania politycznego96.

W romantycznej Hiszpanii związki środowiska literackiego ze społecznoś-
cią dziennikarską były niezwykle silne, co dodatkowo komplikowało przebieg 
profesjonalizacji. Równocześnie w tym okresie można zauważyć znaczącą 
przemianę charakteru publikacji periodycznych, których autorzy stopniowo 

91 „dirty work, like most works of necessity” (cyt. za: tamże).
92 „disgrace and degradation” (tamże, s. 218).
93 „(…) those who are regularly connected with the Newspaper Press are for the most part ex-

cluded from what is, in the widest extension of the term, called good society” (tamże, s. 219).
94 Jak pisze Łojek, „chociaż więc, z uwagi na mały zasięg i nikłą liczebność ludzi prasy w Pol-

sce XVIII wieku, trudno byłoby stwierdzić istotne znaczenie społeczne lub obyczajowe śro-
dowiska dziennikarskiego, to jednak uprawianie już wówczas tego zawodu jest bezsporne” 
(J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 25).

95 Por. E. Pieścikowski, „Ach! W tym Poznańskiem…”. Życie literackie XIX wieku, Poznań 2003, 
s. 12.

96 B. Golka, Kształtowanie się wiedzy o prasie w Polsce w XIX wieku, Warszawa 1969, s. 95.
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odchodzili od tekstów publicystycznych na rzecz tekstów informacyjnych97. 
Fakt ten, datowany dopiero na połowę XIX wieku, doprowadził w rezultacie 
do wyodrębnienia się grupy zawodowych współpracowników prasy.

4.4.2. Rozwój polskiej, brytyjskiej, hiszpańskiej, niemieckiej 

i francuskiej prasy w pierwszej połowie XIX wieku

Cechą charakterystyczną polskiego dziennikarstwa pierwszej połowy 
XIX wieku było jego wyraźne upolitycznienie. W latach 1815–1830 prasa 
Królestwa Polskiego za sprawą liberalnych zapisów zawartych w konsty-
tucji98 cieszyła się stosunkowo dużą swobodą wypowiedzi. W tym okresie 
na kilka lat uchylono cenzurę prewencyjną, pozostawiono jednak druka-
rzom prawo do dobrowolnego poddania planowanej publikacji weryfika-
cji cenzora. Wówczas pojawiały się już tytuły kierowane do bardzo kon-
kretnego adresata. Na kilka lat przed ukazaniem się Mickiewiczowskich 
Ballad i romansów w prasie obok treści o charakterze informacyjnym roz-
wijała się także publicystyka. Duże zainteresowanie wzbudzały gazetowe 
recenzje pisane przez członków Towarzystwa Iksów. Na tle gazet i czaso-
pism tego okresu wyróżniały się inicjatywy Brunona Kicińskiego. Szcze-
gólne uznanie wśród czytelników zdobyła „Gazeta Codzienna, Narodowa 
i Obca”, a kolejno zaś wychodzący od 1821 roku „Kurier Warszawski”, na 
którego łamach zamieszczał swe teksty między innymi Maurycy Moch-
nacki. Cztery lata później powstał „Dziennik Warszawski” Mochnackiego 
i Michała Podczaszyńskiego, uznawany już wówczas za tytuł propagujący 
ideały romantyzmu.

Po roku 1830 obserwowano dwukierunkowy rozwój polskiego czasopi-
śmiennictwa: z jednej strony istniały pisma krajowe, z drugiej zaś powsta-
wały nowe tytuły emigracyjne. Pierwszą z grup cechował wysoce efeme-
ryczny charakter publikacji. Dlatego prasa pod zaborami w znacznej mierze 
przypominała biuletyny polityczne bądź informacyjne99. Przełomowym mo-
mentem okazał się dopiero rok 1851, kiedy to po 16 latach od słynnej Girar-
dinowskiej reformy jej echo dotarło także do Polski. „Dziennik Warszawski” 

97 Por. A. Amorós, Antología comentada de la literatura española, Madrid 1999, s. 166.
98 Wolność druku gwarantował artykuł 16 Ustawy Konstytucyjnej Królestwa Polskiego 

z 27 listopada 1815 roku.
99 Por. J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, dz. cyt., s. 34–35.
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był pierwszą polską gazetą redagowaną na nowoczesną modę: otwartą na 
literaturę, zatrudniającą profesjonalnych, dobrze opłacanych dziennikarzy, 
z powodzeniem łączącą treści o charakterze politycznym, społecznym i kul-
turowym. Podobną drogę wybrał także Antoni Lesznowski, redaktor „Gazety 
Warszawskiej”, wprowadzając system autorskich honorariów, tłumaczenia 
z literatury francuskiej, korespondencję krajową, inwestując w rozwój fe-
lietonu. Dzięki temu udało mu się pozyskać takich współpracowników jak 
Kraszewski, Ignacy Chodźko czy Józef Korzeniowski100.

Inicjatorzy emigracyjnych przedsięwzięć prasowych musieli się borykać 
z równie palącymi problemami, co wydawcy prasy krajowej. Jednym z nich 
była znaczna opłata pocztowa, istotnie przewyższająca koszta nakładane 
wówczas na broszury i książki. „Cel był – jak zauważa Ludwik Gocel – oczy-
wisty: zniechęcić oszczędnych z natury Francuzów do prenumerowania 
kosztownych gazet”101. Była to oczywiście jedna z wielu trudności, z jakimi 
musiała się zmagać polska prasa we Francji. Kolejnym, początkowo nawet 
bardziej dotkliwym, zmartwieniem wydawców stał się bowiem brak pol-
skich czcionek. I ten problem udało się jednak przezwyciężyć. „Na szczęście 
istniała w Paryżu – powiada Gocel – jeszcze przed powstaniem, drukarnia 
pana Barbezata, który w latach 1828–29 wydał 3 tomiki poezji Mickiewicza, 
a w r. 1830 wszystkie dzieła Krasickiego”102. Za jedną z głównych osobistości 
emigracyjnego światka dziennikarskiego uznawano Podczaszyńskiego, re-
dagującego „Pamiętnik Emigracji”. Ważną rolę odegrały tam również „Piel-
grzym Polski” oraz „Trybuna Ludów”.

W odróżnieniu od słabej, efemerycznej i nękanej przez cenzorów prasy 
polskiej brytyjskie dziennikarstwo badanego okresu jawi się jako wzorco-
we i inspirujące. Opinię tę utrwalił dodatkowo sukces wydawanej od lat 
osiemdziesiątych XVIII wieku gazety „The Times”, której twórca – John 
Walter I – dokonał licznych unowocześnień w sposobie redagowania prasy 
codziennej103. Przez wiele lat tytuł ten pozostawał jednym z najchętniej czy-
tywanych przez Brytyjczyków. Na jego szpaltach bardzo często pojawiały 
się wypowiedzi mężów stanu, literatów czy polityków. Dużą popularnością 

100 Por. tamże, s. 38.
101 L. Gocel, Początki prasy Wielkiej Emigracji i jej kryptograficzny charakter, „Kwartalnik Pra-

soznawczy” 1957, nr 2, s. 10.
102 Tamże.
103 Dziennik ten został założony w 1785 roku. Pierwotnie wychodził pod nazwą „Daily Universal 

Register”. Początkowo „The Times” sympatyzował ze stronnictwem torysów, lecz dążył do 
tego, by zyskać uznanie jako niezależny organ prasowy. Por. W. Wolert, dz. cyt., s. 142–143.
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cieszyły się wówczas tak zwane gazety niedzielne, które trwale wpisały 
się w specyfikę brytyjskiego rynku medialnego. W tym okresie dawało 
się zauważyć bardzo silne powiązanie poszczególnych tytułów z polityką 
oraz z różnego rodzaju instytucjami społecznymi104. Sięgając po prowi-
gowski „The Edinburgh Review” czy protorysowski „The Quarterly Re-
view”, czytelnik miał prawo oczekiwać, że zdecydowana większość zawar-
tości pisma utrzymana będzie w duchu odpowiadającym ideom bliskim 
któremuś ze stronnictw. Niesłabnącą popularnością w epoce romantyzmu 
cieszył się popierający ugrupowanie torysów „Blackwood’s Magazine”105. 
Tytuł ten miał szczególne znaczenie dla angielskich romantyków. Niektó-
rzy z nich – jak Coleridge czy  Shelley – chętnie publikowali w nim swo-
je utwory, inni – jak Hazlitt, Keats czy Hunt – byli z kolei permanentnie 
krytykowani przez współpracujących z tytułem recenzentów, którzy wy-
tykali pisarzom niedoskonałości stylu, określając ich mianem „the Coc-
kney School”.

Sytuacja prasy niemieckiej od końca XVIII stulecia zaczęła ulegać nie-
znacznej poprawie. Ross Eaman twierdzi, iż miała na to wpływ głównie 

„rewolucja czytelnicza”, dzięki której radykalnie zwiększyła się liczba uka-
zujących się na tym obszarze dzienników i czasopism. Rozbudzone na mo-
ment nadzieje bardzo szybko musiały jednak prysnąć w konfrontacji z za-
wirowaniami ówczesnej polityki, której przedstawiciele dostrzegali w prasie 
rozmaite zagrożenia. Król pruski Fryderyk Wilhelm IV podkreślał co praw-
da, że dziennikarstwo powinno być traktowane z jednakowym szacunkiem 
jak literatura czy nauka106, jednak już Otto von Bismarck zdecydowanie nie 
podzielał entuzjazmu władcy, określając dziennikarzy mianem ludzi niepo-
trafiących odnaleźć w życiu własnego powołania107. Kluczową rolę na ryn-
ku prasowym w pierwszej połowie XIX stulecia odgrywał Johann Friedrich 
Cotta108, współpracujący między innymi z Schillerem czy Goethem przy two-
rzeniu redagowanych przez nich czasopism literackich. W 1819 roku zawie-
szono publikowanie wielu tytułów. Dopiero w okresie restauracji Burbonów 

104 A.R.D. Elliot, Reviews and Magazines in the Early Years of Nineteenth Century, [w:] The 
Cambridge History…, dz. cyt., vol. XII, s. 140.

105 Por. Ph. Flynn, Early „Blackwood’s” and Scottish Identities, „Studies in Romanticism” 2007, 
nr 1.

106 Por. R. Eaman, The A to Z Journalism, Lanham 2009, s. 153.
107 Por. tamże.
108 Cotta zapisał się w historii prasy jako księgarz, który założył niemiecki dziennik „Allgeme-

ine Zeitung”; por. W. Wolert, dz. cyt., s. 201.
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niemieckie dziennikarstwo zyskało ważnych publicystów w osobie Heinego, 
Ludwiga Börnego, Karla Gutzkowa czy Heinricha Laubego109. W tym okre-
sie najpoczytniejszymi tytułami wśród gazet codziennych były„Kölnische 
Zeitung” oraz „Allgemeine Zeitung”110.

Za główny wyróżnik dziewiętnastowiecznej prasy hiszpańskiej uzna-
wano wysoki stopień subiektywizacji wypowiedzi. Sądzono wówczas – jak 
wskazuje Amelia Fernández-Rodríguez – że „(…) dziennikarstwo stanie się 
nowym rodzajem literackim”111. W XIX wieku odgrywało ono kluczową rolę 
w rozwoju hiszpańskiej kultury. Miało też doniosły wpływ na rozwój myśli 
romantycznej, której główne założenia były wykładane na łamach barceloń-
skiego „El Europeo”, dostarczającego informacje o literaturze innych krajów. 
Istotne znaczenie miały ponadto czasopisma o charakterze satyrycznym 
i obyczajowym, takie jak „El Zurriago” (1821), „La Tercerola” (1822), czy „La 
Manopla” (1821), które – jak twierdzi José Luis Rodríguez de la Flor – były 
jednymi z najważniejszych pism humorystycznych tego okresu112. Stylistyka 
publikowanych na ich łamach tekstów wielokrotnie nawiązywała do twór-
czości kostumbrystów113.

Dużą popularnością w romantycznej Hiszpanii cieszyły się także czaso-
pisma o tematyce kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem tytułów po-
dejmujących tematy literackie. Wiele z nich chętnie powielało rozwiązania 
wypracowane przez zagranicznych wydawców. Przykładem może być cho-
ciażby „El Artista”, wzorujący się na paryskim „L’Artiste”. W latach trzydzie-
stych literaci współpracujący z poszczególnymi tytułami prasowymi powra-
cali do kraju po latach uciążliwej emigracji114. Zaobserwowane we Francji 
czy w Anglii rozwiązania z obszaru dziennikarstwa starali się kolejno wdro-
żyć na rodzimym rynku prasowym. „El Artista” stał się wówczas naczelnym 
organem polemizującym z autorami oświeceniowymi w imię rozwoju idei 

109 Por. tamże, s. 200.
110 Por. tamże, s. 201.
111 „(…) el periodismo era un nuevo género literario” (A. Fernández-Rodríguez, Crónicas de un 

incendio. El poder de la palabra impresa en el periodismo del siglo XIX, [w:] Retórica, Li-
teratura y Periodismo. Actas del V Seminario Emilio Castelar, ed. J.A. Hernández Guerrero, 
C. García Tejera, I. Morales Sánche, Cádiz 2006, s. 53).

112 Por. J.L.R. de la Flor, Un siglo de poesía satírico-burlesca periodística (1832–1932), Madrid 
1993, s. 24.

113 Por. S. García Castañeda, Del periodismo al costumbrismo. La obra juvenil de Pereda (1854–
1878), Alicante 2004, s. 19–44.

114 Część hiszpańskich romantyków opuściła kraj po roku 1823, udając się głównie do Anglii 
i Francji. Tam zetknęli się z nowinkami dotyczącymi redagowania czasopism.
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romantycznych. Podobną rolę w tym czasie odgrywały takie tytuły, jak „No 
me olvides”, „El Iris” czy „El Pensamiento”.

Francuska prasa XIX wieku, mimo że inspirowała rozwój dziennikar-
stwa wielu krajów europejskich, rozwijała się początkowo w wyjątkowo 
niesprzyjających warunkach. Na kształt polityki wydawniczej oddziaływały 
zwłaszcza decyzje Napoleona, który – zdając sobie sprawę z siły, jaką po-
siadali przedstawiciele czwartej władzy – zdecydował się kontrolować ich 
działania i „zakneblował prasę całkowicie”115. W okresie napoleońskim naj-
ważniejszym tytułem był „Biuletyn Wielkiej Armii” donoszący o sukcesach 
Bonapartego. Broszura ta miała charakter przede wszystkim propagando-
wy, a jej prymarnym celem było krzewienie ducha walki wśród żołnierzy. 
Za sprawą daleko idących ingerencji politycznych w 1811 roku na francu-
skim rynku prasowym pozostały tylko cztery dzienniki: „Journal de Paris”, 

„Le Moniteur”, „Journal de l’Empire” oraz „La Gazette de France”116.
Kolejne dziesięciolecia przyniosły znaczącą liberalizację ograniczeń, czego 

pokłosiem stały się liczne tytuły reprezentujące poszczególne stronnictwa 
polityczne. Starano się wówczas powrócić do postulatów zanotowanych na 
kartach „Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela” z 1789 roku117. Powtórze-
niem tych gwarancji stał się artykuł ósmy Karty konstytucyjnej, zapewnia-
jący swobodę publikacji118. Okres monarchii lipcowej odnowił wiarę w moż-
liwość odrodzenia francuskiego dziennikarstwa. Wówczas obok licznych 
opinii krytycznych, formułowanych pod adresem drukowanego medium, 
zaczęły się pojawiać wypowiedzi doceniające jego wartość.

Dostępne wówczas tytuły reprezentowały szerokie spektrum polityczne: 
„La Quotidienne” i „La Gazette de France” sprzyjały legitymistom, „Le Na-
tional” i „La Réforme” opowiadały się za republikanami, burżuazja z kolei 
swych sprzymierzeńców znajdowała w redakcjach „Le Constitutionnel” oraz 

„Le Journal des Débats”. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom na rynku fran-
cuskim pojawiło się wiele ważnych dzienników i czasopism, które wpłynęły 
na rozwój prasy europejskiej. Naczelnymi organami propagującymi idee ro-
mantyczne były „L’Artiste” oraz „Revue des Deux Mondes”. Ostatni z wymie-
nionych tu tytułów, który po raz pierwszy ukazał się rok po słynnej batalii 

115 W. Wolert, dz. cyt., s. 186.
116 Por. tamże, s. 187.
117 Por. Histoire générale de la presse française…, dz. cyt., t. 2, s. 3. 
118 Karta konstytucyjna z 4 czerwca 1814 roku przywracała swobodę wypowiedzi drukowanej; 

por. tamże, s. 6.
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o Hernaniego119, otworzył swe łamy między innymi dla takich autorów jak 
Balzak, Chateaubriand, Charles Nodier, Sue czy Hugo. Kolejna fala represji 
uderzyła w prasę za rządów Karola X, gdy wprowadzono cenzurę prewen-
cyjną. W 1830 roku zobowiązano „(…) redaktorów, dziennikarzy i publicy-
stów do odnawiania co kwartał pozwoleń zarówno na wydawanie pisma, 
jak na… pisanie artykułów!”120. Współpracownicy prasy w odwecie chętnie 
poparli wybuch rewolucji lipcowej. Pełną piersią francuskie dziennikarstwo 
odetchnęło dopiero po 1848 roku. Wówczas – jak wylicza Wolert – „co dzień 
powstawały nowe pisma (…). Prasa siłą faktu pozbyła się dotychczasowych 
krępujących ją więzów”121.

Przedstawiona tu w koniecznym zarysie historia rozwoju romantycznej 
prasy pokazuje, że wyodrębnienie się grupy dziennikarzy było naturalną 
konsekwencją zainicjowanych jeszcze w XVIII stuleciu przekształceń. Ob-
serwowanej na przełomie wieków przemianie charakteru drukowanego 
medium towarzyszyła zmiana w sposobie myślenia o nim. Wyraz temu dali 
w swych pracach romantyczni literaci-dziennikarze.

119 Por. N. Furman, „La Revue des Deux Mondes” et le romantisme, 1831–1848, Genève 1975, 
s. 39.

120 W. Wolert, dz. cyt., s. 194.
121 Tamże, s. 196.





V

Dziewiętnastowieczne 
związki literatury i prasy
Kształtowanie się koncepcji 
pisarza-dziennikarza

Wpływ, jaki na dziewiętnastowieczną literaturę wywarł ówczesny rozwój 
prasy, porównywalny jest do przemian, którym w XX wieku za sprawą 
rozpowszechnienia telewizji zostały poddane media drukowane. Spopula-
ryzowanie nowego narzędzia komunikacji nie zdegradowało, co oczywiste, 
tradycyjnego medium, lecz zasadniczo wpłynęło na preferencje czytelnicze 
odbiorców czy sposób lektury. Stanąwszy przed koniecznością ustosunkowa-
nia się do przekształceń na rynku prasowym, romantycy chętnie podejmo-
wali to wyzwanie. Pojawienie się w XIX wieku grupy literatów-publicystów 
znacząco zmodyfikowało sposób myślenia o powinnościach romantycznego 
twórcy, ale też wymusiło na piszących konieczność zdefiniowania charak-
teru ich relacji z prasą.

Wyodrębnienie się społeczności literatów-dziennikarzy sprowokowało ko-
nieczność zreinterpretowania statusu autora oraz jego pozycji w ówczesnym 
społeczeństwie1. Zadanie to okazało się nad wyraz skomplikowane, zważyw-
szy, że ówcześnie środowisko dziennikarskie nie było przecież homogenicz-
ne. Można wskazać przynajmniej trzy ważne dziewiętnastowieczne teksty, 
w których szczegółowo opisana została hierarchia współpracowników pra-
sy. Pierwszym z nich jest Balzakowska Monographie de la presse parisienne, 

1 Por. S. Disegni, Les poètes journalistes au temps de Baudelaire, „Recherches et travaux” 2004, 
nr 65 Poésie et journalisme au XIXe siècle en France et en Italie, s. 83.
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drugim – opublikowany w 1829 roku szkic Code du littérateur et du jour-
naliste2, trzecim zaś rozprawa Physiologie de la presse…3.

5.1. Periodyczność, aktualność, kolektywność 
i hierarchizacja

Przygotowujący publikacje periodyczne dziennikarze byli zmuszeni tworzyć 
je z poszanowaniem dla czterech zasad, które warunkowały dopuszczenie 
tekstów do druku. Na pracę publicystów wpływały: periodyczność, kolek-
tywny sposób przygotowywania tekstów prasowych, układ treści dzienni-
karskich podyktowany składem gazety bądź czasopisma (fr. rubricité) oraz 
aktualność podejmowanych tematów4. Wszystkie te czynniki istotnie od-
działywały na kształt publikacji prasowych, a także na rozwój i kształtowa-
nie się niektórych gatunków, tworzonych z myślą o prasie.

Periodyczny charakter regularnie ukazujących się czasopism i gazet zmu-
szał autorów do systematycznego wywiązywania się ze swych redakcyjnych 
obowiązków. Proces twórczy został raczej podporządkowany szczególnemu 
rytmowi pracy nad tytułem prasowym i w związku z tym nie był już tak 
silnie warunkowany momentami artystycznego natchnienia. Przykładem 
są szkice z podróży5 Gautiera. W trakcie ich przygotowywania romantyk 
był zmuszony godzić trudy wojaży z niezwykle sztywnym harmonogra-
mem przygotowywania dziennikarskich sprawozdań6. Thérenty wspomina 
o niebezpiecznej „tyranii felietonu”7, wymagającej od pisarzy-dziennikarzy 
wielogodzinnej, regularnej pracy. Dla Gautiera była ona szczególnie trudna 

2 Por. H. Raisson, Code du littérateur et du journaliste, Paris 1829.
3 Por. Physiologie de la presse. Biographie des journalistes et des journaux de Paris et de la 

province, ed. J. Laisné, Paris 1841.
4 Por. M.-È. Thérenty, La littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle, 

Paris 2007, s. 18.
5 Postulat aktualności realizowany był poprzez liczne szkice romantyków mające charakter 

relacji z podróży. Warto przywołać dokumentujące pobyt w Paryżu szkice Heinego, Duma-
sowskie Impressions de voyage en Suisse, publikowane w „Revue des Deux Mondes”, czy 
zamieszczone w tym samym czasopiśmie Lettres d’un voyageur Sand. Romantyczne repor-
taże podróżnicze charakteryzował wysoki poziom subiektywizmu wypowiedzi. Więcej na 
temat dziewiętnastowiecznego podróżopisarstwa pisze Olga Płaszczewska; por. tejże, Wizja 
Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800–1850), Kraków 2003.

6 Por. M.-È. Thérenty, La littérature au quotidien…, dz. cyt., s. 56.
7 Tamże, s. 54.
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do zaakceptowania. Pisarz gorzko ubolewał (notabene w Girardinowskiej 
„La Presse”), że powinności dziennikarskie to trud, który nie odbiega od co-
dziennej pracy wykwalifikowanego rzemieślnika8. Periodyczność zdecydo-
wanie oddziałała też na przyzwyczajenia czytelników. Dla nich lektura prasy 
nie była już czynnością prywatną, intymną, której oddawaliby się głównie 
w odosobnieniu. Periodyki najchętniej czytywano w miejscach publicznych, 
chociażby w parkach, kawiarniach i na salonach, gdzie doceniano możliwość 
wymiany opinii i prowadzenia polemiki.

Aby sprostać wymaganiom kolektywności, każdy romantyczny publicy-
sta zobowiązany był konstruować swoje teksty zgodnie z wyznaczoną przez 
redakcję linią programową periodyku. Założenie to nieraz stawiało pisarzy-

-dziennikarzy w trudnej sytuacji. Z jednej strony stało bowiem w opozycji 
do romantycznego ideału twórcy-indywidualisty, z drugiej musiało być bez-
dyskusyjnie akceptowane przez każdego, kto zdecydował się związać z pra-
są. W wieku XIX istniało wiele przedsięwzięć medialnych tworzonych przez 
współpracujących z sobą pisarzy-dziennikarzy. Przykładem są Kleist i Adam 
Müller, tworzący wspólnie czasopismo „Phöbus”. Romantycy niejednokrotnie 
poszukiwali jakiejś drogi pośredniej i decydowali się na samodzielne reda-
gowanie pisma. Mimo że inicjatywy te zwykle miały charakter efemeryczny, 
oferowały twórcom upragnioną namiastkę swobody artystycznej.

Postulat określany z francuskiego jako rubricité tłumaczyć można ko-
niecznością wysoce schematycznego i z góry ustalonego usytuowania teks-
tów dziennikarskich na łamach periodyków. Forma oraz objętość szkiców ze 
względu na układ poszczególnych kolumn były podporządkowane nie tyle 
tematowi, ile raczej narzuconym odgórnie standardom publikacji. Wpłynę-
ło to na przekazywanie przez periodyki wysoce fragmentarycznego obra-
zu świata9. Na szpaltach prasy doniesienia kulturalne i sprawozdania z sali 
parlamentarnej sąsiadują z informacjami naukowymi i kroniką kryminal-
ną. Przyjęty podział na mniejsze całostki oddziałał również na romantycz-
ną literaturę, mimowolnie nierzadko naśladującą dziennikarskie schematy. 
Jako przykład można wskazać Nervalowską Sylvie, liczącą czternaście tytu-
łowanych rozdziałów10.

Postulat aktualności wynikał z obowiązku podejmowania przez publicy-
stów istotnych tematów, którymi szczególnie interesowała się społeczność 

8 Por. tamże.
9 Por. tamże, s. 78.
10 Por. tamże, s. 87.
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czytelnicza. Założenie to w epoce romantycznej było najpełniej realizowa-
ne przez prasową kronikę wydarzeń oraz przez felietonowy odcinek, któ-
ry najczęściej dotyczył bieżących problemów. Zjawisko to, nazywane przez 
Thérenty „fikcją aktualności” (fr. „fiction d’actualité”)11, bardzo często in-
spirowało romantyków. Stąd tak chętnie zamieszczali oni w gazetach i cza-
sopismach swoje opowiadania, wzbogacając je nierzadko o wątki znane 
z życia codziennego. W rezultacie – często mimowolnie – podporządkowali 
twórczość artystyczną dziennikarskim schematom.

5.2. W stronę uprzemysłowienia literatury

W badanej epoce często podejmowano próby naszkicowania złożonych relacji 
łączących twórczość artystyczną z dziennikarstwem. Za jeden z najistotniej-
szych głosów należy uznać artykuł Charlesa-Augustina Sainte-Beuve’a De la 
littérature industrielle, opublikowany w 1839 roku na łamach „Revue des 
Deux Mondes”12. Mimo że autor Causeries du lundi zdiagnozował wyłącznie 
sytuację na rynku francuskim, jego uwagi z powodzeniem można odnieść 
do wielu innych krajów Europy. Sainte-Beuve omawia między innymi kon-
sekwencje wpływu prasy na kształt romantycznej powieści, twierdząc przy 
tym, że przemiany na rynku prasowym zmieniły status społeczny literata. 
W pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku stał się zauważalny wyraźny po-
dział na pisarzy, dla których twórczość nadal pozostawała sztuką, oraz na 
zawodowych literatów stale przeliczających na pieniądze liczbę opubliko-
wanych wersów. Ci ostatni – zdaniem Sainte-Beuve’a – przyczyniają się do 
permanentnego obniżania jakości publikacji13. Powieść w odcinkach zosta-
je przez pisarza oceniona jako twórczość podporządkowana wyłącznie pra-
wom rynku, w której elementy autorskiej wyobraźni, oryginalność i artyzm 
są redukowane i zastępowane wydłużanymi w nieskończoność, nierzadko 
wysoce redundantnymi dialogami, mającymi zapełnić jak najwięcej miej-
sca w gazecie.

11 M.-È. Thérenty, L’invention de la fiction d’actualité, [w:] Presse et plumes. Journalisme et 
littérature au XIXe siècle, ed. M.-È. Thérenty et A. Vaillant, Paris 2004, s. 415.

12 Por. Ch.-A. Sainte-Beuve, De la littérature industrielle, [w:] La querelle du roman-feuilleton. 
Littérature, presse et politique, un débat précurseur (1836–1848), textes réunis et présen-
tés par L. Dumasy, Grenoble 1999, s. 25–54.

13 Por. tamże, s. 35–36.
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Pisanie tekstów dostosowywanych do wymagań stawianych przez prasę to 
tylko jedno oblicze niepokojącej dewaluacji literatury. Kolejnym jest nierzetelna 
gazetowa krytyka, która – aby sprostać gustowi czytelnika masowego– często 
wydaje krzywdzące sądy. W epoce uprzemysłowienia rynku literackiego pisarz 
zdaniem Sainte-Beuve’a przestaje być aktywnym decydentem, samodzielnie 
wpływającym na kształt swojej kariery. Teraz o jej przebiegu wyrokują redak-
cja, krytycy, odbiorcy oraz towarzystwa literackie. Przemiany w dziewiętnasto-
wiecznej literaturze Sainte-Beuve ocenia jako niebezpieczny krok w kierunku 
odebrania pisarzom prawa do samodzielnego stanowienia o własnej twórczości.

5.3. Portret dziennikarza w pracach romantyków

W romantyzmie dziennikarstwo zainspirowało powstanie kilku ważnych 
tekstów artystycznych, stanowiło ich główny temat tudzież jeden z istot-
niejszych wątków. Wśród dzieł literackich portretujących współpracowni-
ków dziewiętnastowiecznej prasy najsłynniejszym wydają się Balzakow-
skie Stracone złudzenia. Z tematem tym rozprawia się ponadto Kraszewski 
w powieści W mętnej wodzie, która również znajdzie rozwinięcie w jednym 
z kolejnych rozdziałów.

Wątek dziennikarski zdecydowanie częściej powracał w utworach przed-
stawicieli młodszej generacji autorów z perspektywy czasu obserwujących 
przemiany redakcyjnego światka. Należy przywołać przede wszystkim po-
wieść Guy de Maupassanta Bel-Ami14, przedstawiającą w iście Balzakow-
skim duchu historię dziennikarza karierowicza Georges’a Duroya. Obszerny 
rozdział sportretowaniu sytuacji dziewiętnastowiecznych publicystów po-
święca w swej książce Le Bachelier15 Jules Vallès. Społeczność dziennikar-
ska zainspirowała także braci Edmonda i Jules’a Goncourtów do napisania 
powieści Charles Demailly.

Z myślą o wystawieniu na deskach teatru pisana była komedia Delphine 
de Girardin, żony słynnego założyciela la „Presse”, L’école des journalistes. 
W przedmowie do utworu opublikowanego w 1839 roku autorka precyzyj-
nie nakreśliła przyświecający jej cel: „Zadaniem tej książki jest pokazanie, 
w jaki sposób dziennikarstwo, (…) mimowolnie, nieświadomie włącza się do 

14 Por. G. de Maupassant, Bel-Ami, Paris 1999.
15 Por. J. Vallès, Le Bachelier, Paris 1974.
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społeczeństwa poprzez zniszczenie wszystkich jego religii”16. W podobnym 
tonie o polskich literatach-publicystach pisał Ryszard Berwiński w poema-
cie dygresyjnym Don Juan poznański. W pieśni drugiej czytamy:

Wracam do rzeczy odkryć. – A zatem
W Poznańskiem, wierz mi lektorze,
Są literaci – a literatem
Nie każdy jednak być może. –
(…)
Są ludzie – są więc i literaty!
Jeśli dowodów chcesz gwałtem,
Za sześć talarów prenumeraty
Wszystkich zakupisz ryczałtem17.

Na kartach Beniowskiego zachowanie polskich redaktorów ocenił Sło-
wacki, akcentując ich brak odwagi. Interesującą diagnozę stanu prasy kul-
turalnej postawił Stefan Witwicki w wierszu Żal za gazetą literacką, czyli 
o potrzebie krytyki. W parodystycznej elegii poeta wyraził ubolewanie nad 
zniknięciem w 1822 roku słynnego tytułu prasowego.

O niemieckich publicystach wspomniał w swym utworze Wie ist doch die 
Zeitung interessant August Hoffmann von Fallersleben. Z usług prasy korzy-
stała także bohaterka dzieła Kleista Markiza O. W ironicznym duchu o prasie 
wypowiadał się Byron w uszczypliwej satyrze English Bards and Scotch Re-
viewers z 1809 roku, w której zaatakował między innymi recenzentów „The 
Edinburgh Review” za wysoce stronniczy wydźwięk ich polemik. W Rosji 
uwagę zwracał wiersz Michaiła Lermontowa Dziennikarz, czytelnik, pisarz.

Współpracownicy prasy równie często co w dziełach literackich bywali 
portretowani w szkicach eseistycznych, krytycznych lub publicystycznych. 
Znaczący wkład w rozwój myśli prasoznawczej wnieśli Brytyjczycy, ze szcze-
gólnym wskazaniem na Hazlitta, który w dwóch esejach (On the Periodi-
cal Press z 1823 roku oraz O redaktorach18 z 1830 roku) przedstawił swoje 
krytyczne uwagi dotyczące pracy ówczesnych dziennikarzy. Problematykę 

16 „Le but de cet ouvrage est de montrer comment le journalisme (…) sans le vouloir, sans 
le savoir, renverse la société en détruisant toutes ses religions” (D. de Girardin, L’école des 
journalistes, Paris 1856, s. 5).

17 R. Berwiński, Don Juan poznański, Przemyśl 1882, s. 19.
18 Por. W. Hazlitt, Eseje wybrane, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1957, s. 270–274.
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tę podejmował ponadto Charles Lamb w nieco zapomnianym już dzisiaj 
szkicu Newspapers Thirty-Five Years Ago19. Sylwetkę dziennikarza nakre-
ślił również Carlyle, którego zdaniem

(…) bohater jako publicysta (…) stanowi całkowicie wytwór czasów no-
wych i dopóki sztuka cudowna pisma lub pisma prędkiego, zwanego dru-
kiem, nie przestanie istnieć, możemy być pewni, że i taki bohater będzie 
trwał jako jedna z głównych form bohaterstwa w wiekach przyszłych20.

Na gruncie francuskim jedną z ważniejszych prac poświęconych bada-
nemu zagadnieniu jest esej Octave’a Mirbeau Le journalisme21, w którym 
autor krytycznie ocenia przedsięwzięcia podejmowane przez literatów-pub-
licystów. Zauważa, że nadmierna liberalizacja prawa negatywnie oddziałała 
na prasę. Równie niepokojący obraz dziennikarstwa nakreślił także Gautier 
w słynnej przedmowie do Panny de Maupin, oskarżając je o zbyt dosadne 
moralizatorstwo22.

Przywołani twórcy niemal bezwyjątkowo dostrzegali w periodykach nie-
bezpieczeństwo i sygnalizowali ich destrukcyjny wpływ na literaturę. Wśród 
tekstów dyskursywnych poświęconych prasie, a także wśród traktujących 
o tym zagadnieniu utworów literackich, trudno wskazać więc taki, który 
wyłącznie w pozytywnym świetle przedstawiałby dziennikarską rzeczywi-
stość. Tym bardziej musi więc zastanawiać, dlaczego tak dosadna kryty-
ka pod adresem gazet nie przeszkodziła piszącym masowo angażować się 
w działalność publicystyczną.

5.4. Dziennikarskie kariery romantyków

Gdy romantyczna literatura otwierała się na dziennikarstwo, twórczość ar-
tystyczna także wkraczała na szpalty dzienników i czasopism. Inicjatorami 

19 Por. Ch. Lamb, Newspapers Thirty-Five Years Ago, [w:] tegoż, The Last Essays of Elia, Lon-
don 1833, s. 152–165.

20 T. Carlyle, Bohaterowie: cześć dla bohaterów i pierwiastek bohaterstwa w historii: Odyn, 
Mahomet, Dante, Szekspir, Luter, Knox, Cromwell, Johnson, Rousseau, Burns, Napoleon, 
Kraków 2006, s. 152.

21 Por. O. Mirbeau, Le journalisme, [w:] tegoż, Les écrivains, Paris 1927. 
22 Por. T. Gautier, Préface, [w:] tegoż, Mademoiselle de Maupin, Paris 1993, s. 32–33.
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tego procesu stały się popularne wówczas w Polsce, w Anglii, we Francji, 
w Niemczech oraz w Hiszpanii przeglądy literackie. Choć ich dynamiczny 
rozwój obserwowano już w XVIII stuleciu, to właśnie w romantyzmie zwró-
ciły szczególną uwagę pisarzy-dziennikarzy. Stanowiły rodzaj pomostu „po-
między dwoma polami i dwiema praktykami: literacką i dziennikarską”23. 
Wzorce ukształtowane wówczas we Francji były bardzo szybko transpono-
wane na terytoria innych krajów. Przykładem może być francuski „Almanach 
des Muses” z 1765 roku, którego niemiecki odpowiednik – Schillerowski 

„Musenalmanach” – pojawił się już pięć lat później. Poświęcone literaturze 
działy czasopism zazwyczaj były prowadzone przez pisarzy, którzy chętnie 
zamieszczali w nich liryki, opowiadania, poematy, eseistykę czy krytykę 
literacką, muzyczną24 i teatralną. Nawet najbardziej sceptycznie nastawieni 
do dziennikarstwa autorzy, jak Wordsworth, korzystali z oferowanej przez 
czasopisma możliwości publikowania na ich szpaltach tekstów literackich. 
Autor Preludium dostrzegł, iż w toczącej się od XVIII wieku pomiędzy pra-
są a literaturą batalii o czytelnika jedynym rozsądnym wyjściem wydawało 
się odnalezienie złotego środka.

Niełatwo dziś jednoznacznie wskazać, na jaką skalę w romantyzmie były 
zakrojone związki pomiędzy literaturą a dziennikarstwem. Liczebność gru-
py pisarzy-publicystów pozwala jednak przypuszczać, że w każdym z pię-
ciu badanych krajów zjawisko to miało charakter powszechny i świadczyło 
o stosunkowo łatwym przejmowaniu przez piszących dziennikarskich obo-
wiązków. We Francji, prócz omówionych w kolejnych rozdziałach autorów 
takich jak Nerval, Balzak, Chateaubriand czy Hugo, z prasą w równie zaży-
łych stosunkach pozostawali też inni wielcy romantycy. George Sand przez 
wiele lat współpracowała z paryskimi gazetami, dostarczając im recenzje 
teatralne i literackie oraz artykuły o tematyce politycznej. Stałym współpra-
cownikiem prasy był ponadto Alfred de Musset, którego prace odnajdujemy 
w „Revue des Deux Mondes” czy „Revue de Paris”. To jednak nie ze wzglę-
du na teksty publicystyczne, lecz za sprawą „Revue fantastique” Mussetowi 
udało się zapisać na kartach historii prasy25.

23 „(…) entre deux champs et deux pratiques, littéraire et journalistique” (M. Cambron, 
H.-J. Lüsebrink, Presse, littérature et espace public: de la lecture et du politique, „Études 
françaises” 2000, nr 3 „Presse et littérature”, s. 127).

24 Wspomnieć warto o krytyce muzycznej Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna publiko-
wanej między innymi w „Allgemeine Musikalische Zeitung”.

25 Por. M.-È. Thérenty, Mosaïques. Être écrivain entre presse et roman (1829–1836), Paris 2003, 
s. 266.
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Na równie dużą skalę zakrojona była kariera dziennikarska Gautiera, 
który stawiał pierwsze kroki w redakcji „Mercure de France”, by następnie 
związać się z takimi tytułami jak „La Presse” czy „L’Artiste”. Pisarz prze-
szedł wszystkie szczeble kariery dziennikarskiej, pracując jako felietonista, 
redaktor, a w końcu dyrektor przedsiębiorstwa prasowego. Jednak najwięk-
szą sławę zyskał dopiero dzięki współpracy z Girardinem nad koncepcją „La 
Presse”26. Podobnie układały się losy Aleksandra Dumasa, którego kariera 
dziennikarska rozwijała się także wielotorowo: był redaktorem dziennika 

„Le Mois”, a kolejno założycielem własnego tytułu literackiego „Le Mousqu-
etaire” ukazującego się od 1853 roku. Jego prace literackie, tak samo zresz-
tą jak utwory Eugeniusza Sue27, Xaviera Montepina czy Emila Zoli, bardzo 
często były publikowane na łamach czasopism, dając początek rozwojowi 
powieści w odcinkach.

W odróżnieniu od wcześniej przywołanych autorów przygoda Stendhala 
z dziennikarstwem miała raczej charakter epizodyczny. Autor Czerwonego 
i czarnego pracą redakcyjną trudnił się od 1822 do 1829 roku28. Dał się wów-
czas poznać jako aktywny współpracownik wielu czasopism, a jednocześnie 
jako twórca chętnie i często komentujący przemiany na rynku wydawnictw 
periodycznych. Stendhal prasoznawca popularność zyskał głównie dzięki słyn-
nemu sformułowaniu: „Dziś czytają wszyscy”29. Szczególnym echem odbiła 
się współpraca romantyka z trzema ważnymi tytułami brytyjskimi: „Paris 
Monthly Review”, „New Monthly Magazine” oraz „London Magazine”30.

Wśród autorów młodszego pokolenia wyróżnia się dziennikarska ak-
tywność Janina, który zasłynął jako krytyk literacki, mimo że swą karierę 
rozpoczął od tworzenia tekstów dla czasopism o charakterze satyrycznym31. 
Największe uznanie zyskał, dołączając w 1831 roku do redakcji „Journal des 
Débats”, gdzie pisywał zazwyczaj recenzje. Z grona francuskich dziewiętna-
stowiecznych écrivains-journalistes wyróżniali się także Vallès oraz Mirbeau, 
którzy – mimo że byli aktywni dopiero w drugiej połowie XIX stulecia – swój 

26 Girardin pisywał głównie do działu poświęconego krytyce teatralnej.
27 W „La Presse” publikowana była Matylda Sue, „Journal des Débats” drukował jego Tajemnice 

Paryża, „Constitutionnel” z kolei Żyda wiecznego tułacza; por. W. Wolert, Szkice z dziejów 
prasy światowej, Kraków 2005, s. 208.

28 Por. B. Díaz, Stendhal face à la presse de son temps, [w:] Presse et plumes…, dz. cyt., s. 17.
29 „Aujourd’hui tout le monde lit” (cyt. za: B. Díaz, Paris-Londres. Une comédie littéraire, [w:] 

Stendhal, journaliste anglais, études réunies par P. Berthier et P.-L. Rey, Paris 2001, s. 41).
30 Por. tamże.
31 Por. Précis de littérature française du XIXe siècle, sous la dir. de M. Ambrière, Paris 1990, 

s. 302.



V. Dziewiętnastowieczne związki literatury i prasy114

program artystyczny oparty na literaturze i dziennikarstwie budowali przy 
jednoczesnym nawiązywaniu do słynnych poprzedników. Zwłaszcza Vallès 
dał się poznać jako wnikliwy komentator przemian zachodzących w dzienni-
karstwie oraz wieloletni krytyk prasy, którą w 1867 roku oskarżał o ograni-
czanie autorskiej swobody wypowiedzi32. W latach sześćdziesiątych XIX stu-
lecia do grona literatów-dziennikarzy należeli także między innymi Emil 
Zola, Joris-Karl Huysmans, Maupassant czy Baudelaire33.

Polscy twórcy romantyczni z większymi obawami podchodzili do pracy 
redakcyjnej. W odróżnieniu od Francuzów chętnie publikowali swą twór-
czość na szpaltach przeglądów czy dzienników, lecz nie byli przy tym aż tak 
skorzy do pisania tekstów publicystycznych. Prócz omówionych w kolejnych 
rozdziałach autorów, takich jak Mickiewicz, Norwid, Rzewuski czy Kraszew-
ski, warto wspomnieć jeszcze o Wincentym Polu, Maurycym Mochnackim, 
Konstantym Gaszyńskim czy Sewerynie Goszczyńskim. Ich współpraca z cza-
sopismami miała jednak raczej charakter incydentalny i nie była – w zde-
cydowanej większości przypadków – wynikiem świadomie i długotrwale 
realizowanego projektu. Podział na zawodowych publicystów, do których 
bywają zaliczani między innymi Edward Dembowski, August Mosbach czy 
Henryk Kamieński34, i „zawodowych” literatów zaczął się stopniowo ryso-
wać dopiero w połowie XIX wieku.

Spośród narodowych wieszczów jedynie Mickiewicz w pełni docenił komu-
nikacyjny wymiar dziennikarstwa. Słowacki opublikował wprawdzie w pra-
sie kilka swoich utworów35, jednak działalnością publicystyczną zawodowo 
się nie parał. Również Zygmunt Krasiński nie zaangażował się trwale w roz-
wój dziennikarstwa36. Zdecydowanie głośniejszym echem odbiły się związki 
z prasą romantyków krajowych, w dużej mierze skupiających się wokół ty-
tułów wydawanych w Poznańskiem. Jak wskazuje Pieścikowski, na łamach 

„Tygodnika Literackiego” swe utwory ogłaszali wszyscy ważniejsi twórcy37. 

32 Por. M.-È. Thérenty, Chronique et fiction chez Vallès et Mirbeau, „Autour de Vallès” 2001, 
nr 31, s. 8.

33 Por. S. Disegni, dz. cyt., s. 83–98.
34 Por. E. Pieścikowski, „Ach! W tym Poznańskiem…”. Życie literackie XIX wieku, Poznań 2003, 

s. 52.
35 Jak wskazuje Pieścikowski, w 1839 roku Słowacki opublikował w „Tygodniku Literackim” 

pięć wierszy. Wśród nich między innymi Hymn [„Smutno mi, Boże!”]; por. tamże, s. 88.
36 Krasiński utrzymywał jednak bliskie stosunki ze współpracownikami prasy. Jego dobry 

przyjaciel, Henry Reeve, uznawany jest dziś za jednego z ważniejszych reformatorów bry-
tyjskiego dziennikarstwa.

37 Por. E. Pieścikowski, dz. cyt., s. 52.
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Czasopismo swój rozwój zawdzięczało głównie staraniom Antoniego Woy-
kowskiego oraz jego żony Julii, której kariera dziennikarska może być porów-
nywana do zaangażowania w rozwój prasy pani de Girardin.

Niedługo po tym, jak w Poznańskiem pojawił się „Orędownik Naukowy”, 
redagowany na zdecydowanie wyższym poziomie, część dawnych współpra-
cowników „Tygodnika Literackiego” zasiliła kolegium redakcyjne nowego 
tytułu. Związali się z nim między innymi Grabowski, Pol, Siemieński i Gosz-
czyński. Wkrótce do redakcji dołączyli także Bohdan Zaleski oraz Stefan Wi-
twicki38. Wielu Polaków współpracowało z „Gazetą Warszawską” Lesznow-
skiego. Kraszewski i Józef Korzeniowski publikowali w niej swe tłumaczenia 
z literatury francuskiej. Także Berwiński pisywał do kilku tytułów, by ko-
lejno w latach 1849–1850 zostać współzałożycielem drugiego ważnego (po 

„Gazecie Polskiej”) poznańskiego organu prasowego – „Dziennika Polskiego”.
Żarliwym publicystą był Maurycy Mochnacki, współpracujący począt-

kowo z „Dziennikiem Warszawskim”. W latach dwudziestych założył wraz 
z Ksawerym Branikowskim „Gazetę Polską”, a następnie zaangażował się 
w powstanie „Kuriera Polskiego”. W roku 1831 ukazał się pierwszy numer 
stworzonego przez publicystę dziennika „Nowa Polska”. Konstanty Gaszyński 
wsławił się głównie jako współpracownik tytułów wydawanych we Francji. 
Związany był z „Gazette du Midi”, a kolejno z „Memorial d’Aix”. Inaczej po-
toczyły się redakcyjne losy Seweryna Goszczyńskiego. Poeta związał się z sa-
tyryczną emigracyjną „Pszonką”, dla której pisał ostre teksty o wydźwięku 
polemicznym i politycznym. Wincenty Pol z kolei publikował w rozmaitych 
tytułach krajowych i chętnie formułował teoretyczne uwagi dotyczące roz-
woju narodowego dziennikarstwa. Poeta w bliskich relacjach pozostawał 
z redaktorami „Gazety Warszawskiej”, „Biblioteki Warszawskiej” czy „Ku-
riera Warszawskiego”.

Na rozmaite sposoby z redakcjami wiązali się też romantycy angielscy. 
Wyróżnikiem tamtejszych pisarzy-dziennikarzy było silne zaangażowanie 
w pełnienie funkcji sprawozdawców z sali sejmowej. Obok pisującego dla 

„Morning Post” w 1800 roku Coleridge’a i publikującego w „Morning Chro-
nicle” (1812–1813) Hazlitta pracę tę wykonywali także między innymi Sa-
muel Johnson („Gentleman’s Magazine”) oraz Charles Dickens („Mirror of 
Parliament”)39. Zwłaszcza Hazlitt zasłynął jako dziennikarz wszechstronny, 

38 Por. tamże.
39 Por. N. Hessell, Literary Authors, Parliamentary Reporters: Johnson, Coleridge, Hazlitt, 

Dickens, Cambridge 2012; taż, William Hazlitt’s „The Fight” and Sports Journalism, 
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z powodzeniem łączący obowiązki reportera, publicysty i krytyka prasowe-
go. Współpracował między innymi z takimi tytułami jak Huntowski „The 
Examiner”, „The Edinburgh Review” czy „The London Magazine”. Uznanie 
czytelników zyskał zbiorem szkiców publicystycznych zamieszczonych w to-
mie Table-Talk, które w swym kształcie subtelnie nawiązują do osiemnasto-
wiecznych publikacji czasopisma „The Tatler”.

Hazlitt nie był oczywiście jedynym eseistą tak żywo zainteresowanym 
działalnością publicystyczną. Dziennikarstwem w podobnym stopniu pasjo-
nował się również Thomas De Quincey, który przez krótki okres zarabiał 
nawet na życie jako redaktor torysowskiego tytułu „The Westmorland Ga-
zette”. Pracę tę szybko jednak stracił ze względu na – jak twierdzono – „zwy-
czajowe niedotrzymywanie terminów”40. Eseista swą karierę dziennikarską 
rozpoczął już w 1818 roku, opublikowawszy pamflet polityczny Close Com-
ments upon a Straggling Speech41. Jego teksty pojawiały się w „Edinburgh 
Saturday”, „Evening Post”, „The London Magazine”, „Tait’s Magazine” oraz 
w „Blackwood’s Edinburgh Magazine”42. Równie doniosły wkład w rozwój 
angielskiego dziennikarstwa doby romantyzmu wniósł trzeci z wielkich 
eseistów – Lamb. Jego aktywność wiązała się jednak przede wszystkim 
z czasopismami literackimi43, rzadziej – z „London Magazine” oraz „New 
Monthly Magazine”. Epizod dziennikarski znajdujemy ponadto w biografii 
lorda Byrona, który wraz z Huntem i Shelleyem na początku lat dwudzie-
stych XIX wieku podjął się stworzenia własnego czasopisma wychodzącego 
pod nazwą „The Liberal”.

Związki z prasą niemieckich autorów są zakrojone na równie dużą skalę. 
Już Goethe pokładał w niej ogromne nadzieje, angażując się w stworzenie 
czasopisma „Propyläen” o profilu literackim. Tytuł ten nie zapisał się jednak 
w sposób trwały w historii niemieckich mediów. Tym, co szczególnie zwraca 
uwagę w zaproponowanej przez Goethego koncepcji „Propyläen”, jest kolek-
tywny i anonimowy sposób przygotowania pisma. W odróżnieniu od literatów 
francuskich, wykazujących często tendencję do samodzielnego redagowania 

[w:] Running, Writing, Robinson, ed. D. Carnegie, P. Millar, D. Norton, H. Ricketts, Wel-
lington 2011.

40 „(…) habitual failure to meet deadlines” (Dictionary of Nineteenth-Century Journalism, 
ed. L. Brake, M. Demoor, London 2009, s. 165).

41 Por. tamże.
42 Por. D.S. Roberts, Revisionary Gleam. De Quincey, Coleridge, and the High Romantic Argu-

ment, Liverpool 2000, s. 262.
43 Por. Dictionary of Nineteenth-Century Journalism…, dz. cyt., s. 343.
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poszczególnych tytułów, autor Fausta teksty swych współpracowników pub-
likował zazwyczaj nawet bez wskazywania nazwiska dziennikarza.

Twórcą popularnego czasopisma był też Schiller, który w 1795 roku po-
wołał do istnienia miesięcznik „Die Horen”44, gdzie swe teksty zamieszczali 
między innymi Johann Gottlieb Fichte czy Wilhelm von Humboldt. Podobną 
aktywność na polu dziennikarskim wykazywał również Ludwig Achim von 
Arnim, związany z „Zeitung für Einsiedler”. Tytuł ten okazał się najwięk-
szym sukcesem dziennikarskim Arnima, który do współpracy zaprosił takich 
uznanych już wówczas autorów jak Clemens Brentano, Jean Paul, Johann 
Ludwig Tieck czy bracia Schleglowie45. Ci ostatni także zaznaczyli swoje 
miejsce w historii niemieckiej prasy jako redaktorzy jednego z najważniej-
szych czasopism tamtego okresu, ukazującego się pod nazwą „Athenaeum”. 
Przez wiele lat z redakcjami związany był też Ludwig Börne.

W gronie hiszpańskich pisarzy-dziennikarzy trudno wskazać twórcę, 
którego teksty prasowe miałyby tak doniosłe znaczenie jak artykuły Larry. 
Z autorem tym pod względem liczby publikacji dziennikarskich konkuro-
wać mogliby dopiero pisarze drugiej połowy XIX stulecia, tacy jak Gustavo 
Adolfo Bécquer. Hiszpańscy romantycy, choć dostrzegali wpływ drukowa-
nego medium na literaturę, nigdy z podobną jak Larra pasją nie podejmo-
wali aktywności na tej niwie. Przykładowo José de Espronceda sporadycz-
nie tylko zamieszczał swe teksty na łamach „La Alhambra”. Popularnym, 
choć nieco mniej uznanym literatem i dziennikarzem tamtego okresu był 
Félix Mejía pisujący dla „El Zurriago”, „El Constitucional” czy „El Centro 
Constitucional”.

Warto wspomnieć także o założonym w 1836 roku czasopiśmie Aleksan-
dra Puszkina „Sowriemiennik” czy o aktywności prasowej Michaiła Lermon-
towa – założyciela pisma „Otieczestwiennyje Zapiski”. Na gruncie amery-
kańskim wyróżniało się czasopismo „The Dial”, redagowane między innymi 
przez Ralpha Waldo Emersona, a następnie przez Margaret Fuller – amery-
kańską pisarkę i dziennikarkę. Z grona włoskich twórców romantycznych 
wskazać należy trzech autorów: Silvia Pelicca, Ludovica di Bremego oraz 
Carla Cattanea. Pelicco i Breme aktywnie działali na rzecz najważniejszego 
romantycznego dwutygodnika „Il Conciliatore”. Ostatni ze wspomnianych 
romantyków pisywał do założonego przez siebie w Mediolanie w 1839 roku 
pisma „Politecnico”.

44 Por. P. Boyer, Le romantisme allemand, Paris 1985, s. 174.
45 Por. tamże, s. 171–172.
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5.5. Gatunki dziennikarskie narzędziem komunikacji

Dla wielu spośród wspomnianych wyżej autorów literatura i dziennikarstwo 
stanowiły rodzaj narzędzia komunikacji służącego przekazywaniu poglądów, 
informacji czy idei. Przejście od książki do prasy było wynikiem zainicjowa-
nej w epoce romantyzmu zmiany modelu komunikacyjnego. Romantyczna 
literatura stanowiła rodzaj medium, była narzędziem transponowania myśli, 
które kolejno w procesie umasowienia zostało zastąpione przez prasę46. Prócz 
przekazywania treści o charakterze społecznym czy politycznym twórczość 
romantyczna była w dużym stopniu także odzwierciedleniem „ja” artysty. 
Czy zatem i tę funkcję przejąć miała romantyczna publicystyka?

Literatura pierwszej połowy XIX stulecia, sygnowana nazwiskiem jednego 
autora, mogła być odczytywana w kontekście jego osobistych doświadczeń. 
Odmiennie – przynajmniej w teorii – proces lektury przebiegał w przypad-
ku publikacji prasowych ze względu na kolektywny sposób redagowania 
czasopism. Dlatego w praktyce romantyczni redaktorzy bardzo często sta-
rali się zaakcentować autorskie „ja” również w pracy redakcyjnej. Nierzadko 
aspirujący do roli redaktora naczelnego pisarze radykalnie ograniczali rolę 
pozostałych współpracowników, by zamieszczać w gazecie szkice podpisy-
wane przede wszystkim własnym nazwiskiem.

Dziewiętnastowieczne dziennikarstwo zbliżało się do literatury przez roz-
budowany subiektywizm poszczególnych wypowiedzi, dostrzegalny zwłaszcza 
w takich gatunkach jak recenzja, kronika czy relacja z podróży. Trudno wska-
zać wśród ówczesnych publikacji prasowych teksty mające charakter stricte 
informacyjny. Mimo że subiektywny ton dominował w prasowych wypowie-
dziach romantyków, nie znaczy to, że całkowicie zarzucili oni chęć tworzenia 
tekstów quasi-obiektywnych. Najlepszym przykładem są artykuły hiszpań-
skich literatów-dziennikarzy, którzy chcieli być postrzegani jako postronni 
obserwatorzy, nie tyle komentujący oglądaną rzeczywistość, ile wynajdują-
cy w niej wydarzenia i obrazy warte – zdaniem piszących – uwagi czytelnika.

Badając ewolucję komunikacyjnego wymiaru prasy i literatury, Vaillant 
wyróżnia trzy podstawowe etapy. Jego uwagi, mimo że odnoszą się prze-
de wszystkim do Francji, mogą jednak – przy oczywistej modyfikacji ram 
czasowych – stanowić propozycję modelu rozwoju związków dziennikar-
stwa i literatury. Pierwszy z okresów, od powstania drukowanych gazet do 
wieku XVIII, charakteryzuje się wykorzystywaniem prasy jako narzędzia 

46 Por. A. Vaillant, L’histoire littéraire, Paris 2010, s. 251.
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pozostającego na usługach literatury47. Dzienniki i czasopisma służyły wów-
czas prostej wymianie idei artystycznych oraz intelektualnych. W drugim 
etapie periodyki były już monopolistami, jeśli chodzi o proces komunika-
cji: to one pośredniczyły pomiędzy autorami a czytelnikami. W trzecim sta-
dium, rozpoczynającym się w drugiej połowie XIX wieku, nastąpiła znacząca 
liberalizacja prasy i jej stopniowe usamodzielnienie. Stała się ona wówczas 
narzędziem wpływu społecznego, nie rezygnując przy tym ciągle ze swych 
powiązań z literaturą48.

Vaillant sugeruje, by współcześnie zwrócić się w kierunku badań nad 
przemianami gatunków (zarówno literackich, jak też dziennikarskich), któ-
re bywały wówczas nośnikami określonych znaczeń. Pisując do prasy, ro-
mantyczny poeta stawał się jednocześnie oratorem kierującym swe prze-
słanie w stronę masowego czytelnika. Mimo że literatura i dziennikarstwo 
mogły rozprzestrzeniać podobne idee, z pewnością w zależności od wyko-
rzystanego medium istotnie zmieniał się sposób transmisji przekazu i jego 
ogólna wymowa.

5.6. Ewolucja form wypowiedzi prasowej

Z przemianami w sposobie definiowania zadań i obowiązków dziennikarza 
szła w parze ewolucja poszczególnych gatunków prasowych. W pierwszej 
połowie XIX wieku ich spektrum uległo zdecydowanemu poszerzeniu. Nowe 
gatunki uczyniły z dzienników i czasopism medium atrakcyjne nie tylko dla 
czytelnika, lecz także dla twórców literatury. W romantycznych gazetach 
znajdziemy najrozmaitsze formy prasowe, zebrane i omówione niedawno 
w książce La civilisation du journal49. Do najpopularniejszych z nich zaliczyć 
możemy: artykuł wstępny, felieton, recenzję literacką i teatralną, kronikę 
kryminalną, sprawozdanie z sali sądowej, polemikę, fait divers, wywiad, 
reklamę, ogłoszenia drobne oraz reportaż.

Otwieranie się prasy na fikcję było procesem powolnym i wzbudzającym 
początkowo wiele kontrowersji. We Francji już od początku lat trzydziestych 

47 Por. tamże, s. 306.
48 Por. tamże.
49 Por. La civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe 

siècle, sous la dir. de D. Kalifa, P. Régnier, M.-È. Thérenty, Paris 2011, s. 879–1096.
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w czasopismach pojawiały się opowiadania o charakterze fantastycznym, hi-
storycznym czy frenetycznym. Szczególnie chętnie zamieszczali je redaktorzy 
popularnych przeglądów w rodzaju „L’Artiste”, „Revue des Deux Mondes” czy 

„Revue de Paris”50. Prasa, otwierając się na teksty fikcjonalne, usankcjonowała 
pisarzy jako swych pełnoprawnych współpracowników. Szczególną wartość 
w pierwszej połowie XIX wieku przypisywano canards, które absorbowały 
uwagę wielu twórców. Analogicznie do fait divers miały one przyciągnąć czy-
telnika niecodziennym splotem zdarzeń bądź zaskakującym dla niego rozwo-
jem wypadków. Canards łączyły w sobie przy tym elementy prawdy i fikcji. 
W powstawaniu dziennikarskich „kaczek” wielką rolę odgrywała wyobraźnia 
ich autora. Mimo że pierwowzory canards odnajdujemy już w XVI stuleciu51, 
dopiero w epoce romantyzmu wzrosło tak naprawdę ich znaczenie jako po-
czytnej formy prasowej. Wpłynęła na to zmiana sposobu ich publikacji. Po 
1830 roku tego rodzaju tekstom zaczęto przyznawać coraz więcej miejsca na 
łamach gazet, sytuując je nierzadko obok przyciągających wzrok ilustracji52. 

„Kaczki” były wprowadzeniem „elementu karnawałowego” do dziennikarskiej 
rzeczywistości. Gatunek ten zainteresował romantyków, którzy – powtarzając 
za Nervalem – wierzyli, że historie wszystkich ludów i religii mają w istocie 
swój początek w canards53.

Na pierwsze dekady XIX stulecia przypada także dynamiczny rozwój re-
klamy prasowej. O ile do XVIII wieku mieliśmy jeszcze do czynienia z formami 
prostymi w rodzaju francuskich annonces czy niemieckich Intelligenzblätter, 
które były redagowane przez biura ogłoszeń54, o tyle sto lat później publi-
kowane w prasie komunikaty promocyjne coraz częściej zapożyczały swój 
kształt i stylistykę od literatury. Już w 1843 roku w „New Monthly Magazine” 
Thomas Hood określił reklamę prasową jako „dział literatury” (ang. „depart-
ment of literature”)55, sugerując, iż pomiędzy tymi dwoma rodzajami ak-
tywności istnieją wyraźne związki. Doskonałym przykładem wykorzystania 
romantycznych twórców na usługi ówczesnego „marketingu” była wydana 

50 Por. M.-È. Thérenty, La littérature au quotidien…, dz. cyt., s. 108.
51 Por. M. Lever, Canards sanglants. Naissance du fait divers, Paris 1993, s. 45–46.
52 Por. J.-P. Seguin, Nouvelles à sensation. Canards du XIXe siècle, Paris 1959, s. 29.
53 Por. F. Kekus, Du canard romantique: enjeux de la mystification pour la génération de 1830, 

„Romantisme” 2012, nr 2, s. 45.
54 Por. G. Feyel, Presse et publicité en France (XVIIIe et XIXe siècles), „Revue historique” 

2003/2004, nr 628, s. 841.
55 Cyt. za: J. Strachan, C. Nally, Advertising, Literature and Print Culture in Ireland (1891–1922), 

Basingstoke, New York 2012, s. 13.
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anonimowo w 1824 roku przez Williama Fredericka Deacona książka War-
reniana, parodiująca styl pisarzy, w tym Wordsworthowską The Excursion56. 
Stosunek romantyków do tekstów reklamowych był zróżnicowany. Podczas 
gdy Leigh Hunt w prospekcie czasopisma „The Examiner” deklarował, że 

„żadne reklamy nie zostaną opublikowane w «The Examiner»”57, William 
Hone czy Henry Hunt „chętnie przejęli sztukę i etos reklamy”58.

Artyści angażowali się w redagowanie prasowej kroniki wydarzeń. W za-
leżności od specyfiki czasopisma na jego szpaltach gościły bądź wiadomo-
ści kulturalne, bądź ogniskujące się wokół bieżących wydarzeń politycznych 
i społecznych. Pisarzom redagowanie tego rodzaju rubryki zazwyczaj nie 
wydawało się szczególnie atrakcyjną propozycją. Kroniki były bowiem two-
rzone przez autorów, którzy nie opatrywali swym nazwiskiem publikowa-
nych tekstów. Zabieg ten miał na celu obiektywizację wypowiedzi59. Praca ta 
radykalnie ograniczała zatem artystyczny wymiar twórczości romantyków, 
którzy tym razem musieli zrzec się palmy pierwszeństwa na rzecz opisywa-
nych faktów. Choć współtworzenie prasowej kroniki było przede wszystkim 
domeną mężczyzn, swój udział miały w tym także kobiety. Przypomnijmy, 
że to pani de Girardin zainicjowała na szpaltach „La Presse” w 1836 roku 
rubrykę „Courrier de Paris”.

W romantycznej prasie często pojawiały się tak zwane études de moeurs, 
czyli szkice portretujące maniery, zwyczaje i zachowania ówczesnego społe-
czeństwa. W znacznej mierze nawiązywały one w swym kształcie do oświe-
ceniowych szkiców zamieszczanych na łamach ówczesnych „Spectatorów”, 
z tą jednak różnicą, iż romantyczni autorzy bardziej niż na „poprawianiu 
świata” skupiali się na obserwacji jego niuansów, zaskakujących sytuacji, na 
dokumentowaniu najciekawszych nowinek. W rozwoju études de moeurs 
prym wiedli hiszpańscy kostumbryści, wśród nich zaś Larra. Z podobnym 
zaangażowaniem teksty utrzymane w tym duchu tworzyli również autorzy 
francuscy (by wspomnieć Balzaka czy Gautiera), zamieszczając je w „La 
Silhouette”, „La Caricature”, „Galerie des Moeurs” czy „La Mode”. Wypowie-
dzi te wyróżniały się anegdotycznym stylem, przewagą form krótkich, hiper-
bolizowaniem, łączeniem elementów rzeczywistych z fikcyjnymi, licznymi 

56 Por. tamże, s. 2.
57 „No advertisements will be admitted in the «Examiner»” (cyt. za: M. Conboy, Journalism. 

A Critical History, London 2004, s. 93).
58 „Readily embraced the art and ethos of advertising” (J. Strachan, Advertising and Satirical 

Culture in the Romantic Period, Cambridge 2007, s. 66).
59 Por. M.-È. Thérenty, Mosaïques…, dz. cyt., s. 521.
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deskrypcjami przybranymi nierzadko w satyryczny ton. Poetyka szkiców 
obyczajowych bardzo wyraźnie zbliżała się do poetyki powieściowej. Stąd 
przypuszczalnie tak duże zainteresowanie romantycznych pisarzy-publicy-
stów tym właśnie gatunkiem60. Jako interesujący przykład nawiązywania 
do études de moeurs w literaturze Thérenty wskazuje Balzakowską Kome-
dię ludzką, która w dużym stopniu składa się z zestawionych z sobą szki-
ców obyczajowych.

W badanej epoce rozwijał się ponadto felieton. Narodził się on około 
1800 roku na łamach „Journal des Débats” i bardzo szybko zyskał ogrom-
ną popularność wśród czytelników61. Marek Gumkowski datę powstania 
gatunku sytuuje z kolei już na początku XVIII wieku z zastrzeżeniem, iż 
ówcześnie teksty nie były jeszcze określane tą nazwą62. Zdaniem badacza 
oświeceniowe szkice wykazywały co prawda cechy charakterystyczne dla 
tej formy, niemniej trudno mówić o nich jak o felietonach w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Gatunek ten jest bowiem wynalazkiem myśli romantycz-
nej, w znacznej mierze korespondującym z duchem epoki. Ze względu na 
charakteryzujący tę formę subiektywizm, łączenie elementów publicystycz-
nych z literackimi oraz przyznawanie naczelnej roli instancji autorskiej fe-
lieton cieszył się ogromnym zainteresowaniem twórców romantycznych. 
Na gruncie polskim w pierwszej połowie XIX stulecia wykształciło się kil-
ka odmian twórczości felietonowej. W latach trzydziestych i czterdziestych 
triumf święciła forma listu felietonowego, którą szczególnie upodobali so-
bie Rzewuski i Kraszewski. Popularność zyskały także „szkic fizjologiczny” 
oraz felieton humorystyczny, czerpiący wzorce z gawędy szlacheckiej. Rów-
nie poczytną formą była kronika felietonowa, zbliżona w swym kształcie do 
obrazka, humoreski czy gawędy.

Odkryciem XIX stulecia był roman-feuilleton, czyli niezwykle popular-
na wówczas powieść w odcinkach, rozpowszechniona przez redaktorów 

„La Presse” oraz „Le Siècle”. W tej formie ukazały się między innymi prace 
Dumasa, Sue, Kraszewskiego czy Balzaka. Wprowadzenie do gazet roman-
tycznej powieści kazało wydawcom zredefiniować stosunek prasy do fikcji 
literackiej, którą należało podać czytelnikowi w jak najbardziej przystępnej 
dla niego formie.

60 Por. tamże, s. 293.
61 Por. L. Dumasy-Queffélec, Le feuilleton, [w:] La civilisation du journal…, dz. cyt., s. 925.
62 Por. M. Gumkowski, Felieton, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, 

A. Kowalczykowa, Wrocław, Warszawa, Kraków 1994, s. 261.
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Gatunkiem równie często zwracającym uwagę literatów-publicystów były 
recenzje. Dzięki nim piszący przyjmował rolę pośrednika pomiędzy dziełem 
a odbiorcami, zachowując jednocześnie realny wpływ na proces recepcji po-
szczególnych tytułów. Zamieszczane na łamach prasy teksty krytyczne nie 
ograniczały się wyłącznie do oceniania utworów literackich. W romantyzmie 
istniały bowiem czasopisma traktujące o krytyce muzycznej czy plastycznej. 
Najwięcej miejsca literaturze poświęcali w zakładanych przez siebie pismach 
autorzy niemieccy: Schleglowie, Arnim czy Kleist. W gatunku tym chętnie 
wypowiadali się ponadto Hunt, Mochnacki, Gautier, Karr czy Janin. Roman-
tyczni pisarze, redagując czasopisma o profilu krytycznym, dawali swym 
współpracownikom jasne wskazówki, w jaki sposób powinny być pisywane 
teksty recenzenckie. Przykładem jest Nerval, który w prospekcie wydawni-
czym swego „Monde dramatique” domagał się jasnego i precyzyjnego wyło-
żenia wszelkich uwag przez recenzenta63. W romantyzmie nie istniał ogólny 
schemat, który wyznaczałby sposób konstruowania artykułów krytycznych. 
Już wtedy można było jednak wskazać na pewne elementy wielokrotnie po-
wtarzające się w recenzjach pisywanych przez literatów-dziennikarzy. In-
teresował ich między innymi stopień oryginalności analizowanego tekstu, 
jego przynależność gatunkowa oraz zapożyczenia64.

Mimo że w pierwszej połowie XIX wieku trudno mówić o reportażu w dzi-
siejszym rozumieniu tego terminu, ówcześnie powstawały już pierwsze teksty 
quasi-reportażowe. Czesław Niedzielski zauważa, że „w zasobie słownikowym 
języka polskiego XIX wieku wyraz «reportaż» nie występuje”65. Dopiero na 
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w języku polskim zaczął 
się pojawiać leksem „reporter”. Choć pisarze-dziennikarze większość swych 
tekstów pisywali niejako zza biurka, w ich gronie można znaleźć autorów, 
którzy zaangażowali się w tworzenie szkiców reportażowych.

We Francji w drugiej połowie XIX wieku rozwinęła się idea tak zwane-
go grand reportage. Jednak już kilka dekad wcześniej pisarze-dziennikarze 
dostarczali do redakcji teksty, które z powodzeniem można zaklasyfikować 
jako utwory reportażowe. Przykładem są datowane na lata czterdzieste Gau-
tierowskie wspomnienia z podróży do Hiszpanii, które ukazywały się na 
łamach „La Presse” oraz „Le Moniteur universel”66. W odniesieniu do prac 

63 Por. M.-È. Thérenty, Mosaïques…, dz. cyt., s. 387.
64 Por. tamże, s. 398–399.
65 C. Niedzielski, Reportaż, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, dz. cyt., s. 820.
66 Por. M.-È. Thérenty, La littérature au quotidien…, dz. cyt., s. 293.
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romantyków trudno mówić o reportażu podróżniczym w znaczeniu takim, 
jakie ma on dzisiaj. Pisarzy rzadko interesowały bowiem aktualne wydarze-
nia. Ze względu na słabo rozwiniętą sieć komunikacyjną problematyczne 
okazywało się też relacjonowanie na bieżąco zagranicznych wydarzeń. Dla-
tego piszący najchętniej koncentrowali się na hic et nunc.

Jolanta Sztachelska zauważa, że nawet w latach siedemdziesiątych bada-
nego stulecia reporter był postrzegany jako drugorzędny współpracownik 
prasy i nie ceniono go jeszcze jako szlachetnego korespondenta67. Pracował 
w terenie, zazwyczaj będąc dostarczycielem sensacyjnych wiadomości z miej-
skiej ulicy. Początki polskiego reportażu w ścisłym tego słowa znaczeniu 
przypadają dopiero na drugą połowę wieku XIX. W oświeceniu i romanty-
zmie natrafiamy na teksty prereportażowe (by wspomnieć o słynnych pub-
likacjach Jakuba Szymkiewicza Szlachcic na łopacie publikowanych w „Wia-
domościach Brukowych” czy zamieszczanych w „Czasie” przez Maurycego 
Manna Listach ze Wschodu). Niebagatelny był wkład Kraszewskiego w roz-
wój polskiego reportażu. Prozaik jest wszak uznawany za autora pierwszego 
polskiego wywiadu-reportażu Pracownia Suchodolskiego, zamieszczonego 
w 1838 roku na łamach „Tygodnika Petersburskiego”. Nie zmienia to jednak 
faktu, iż gazetowy reportaż jest tak naprawę dzieckiem dopiero kolejnej epoki.

Wyjaśnienie tego problemu znajdziemy w numerze 40. francuskiego 
czasopisma „Autour de Vallès” z 2010 roku, które w całości poświęcone 
zostało dziewiętnastowiecznemu reportażowi. By narodził się reportaż, 
w prasie europejskiej musiało dojść do zmiany paradygmatu i przejścia 
dziennikarzy od tak zwanej chose dite do chose vue. Wymagało to od au-
torów zmiany sposobu pracy i opuszczenia gabinetu. Oczywiście, roman-
tyczni pisarze-dziennikarze chętnie – jak Gautier czy Heine – zamieszczali 
w prasie relacje ze swych zagranicznych wojaży. Nastawione były one raczej 
na przekazywanie wrażeń opowiadającego niż na śledzenie ważnych dla 
czytelnika faktów i zjawisk. Momentem przełomowym w rozwoju repor-
tażu był dopiero rok 1851 i Wielka Wystawa Światowa w Londynie, która 
jako pierwsze tego rodzaju wydarzenie zgromadziła wielu redaktorów eu-
ropejskich czasopism. Wśród nich znalazł się także Vallès. Po powrocie do 
Francji na łamach czasopisma „La Rue” opublikował tekst, w którym wy-
stąpił z postulatem zmiany dotychczasowego sposobu myślenia o dzienni-
karstwie. Uprawianie zawodu od tego momentu powinno się wiązać z pracą 

67 Por. J. Sztachelska, „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2. poł. 
XIX i na pocz. XX wieku, Białystok 1997.
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w terenie, która łączy się ze szczególnym uprzywilejowaniem nie osoby pi-
szącego, lecz samego wydarzenia.

Zdecydowanie większą popularnością cieszyły się wśród literatów fait 
divers, będące krótkimi, utrzymanymi najczęściej w żartobliwym tonie do-
niesieniami na temat wypadków, przestępstw, nieprzewidzianych katastrof 
naturalnych. Autorzy stawiali sobie za cel zadziwienie bądź rozbawienie czy-
telnika przez przedstawienie mu niespotykanego dotąd splotu wydarzeń. 
Laeti tia Gonon stawia hipotezę, że dziewiętnastowieczne fait divers wpły-
nęły na ukształtowanie ówczesnej powieści francuskiej68.

Przykład ten to jeszcze jedno potwierdzenie zależności pomiędzy twór-
czością literacką a tekstami prasowymi tego okresu. Pisarze-dziennikarze, za-
szczepiwszy na łamach czasopism formy i styl przejęte z dzieł artystycznych, 
przyczynili się równocześnie do utrwalenia zależności odwrotnej. Z upływem 
lat to dziennikarstwo zaczęło bowiem w coraz bardziej znaczący sposób od-
działywać na literaturę.

68 Por. L. Gonon, De l’influence d’un style du fait divers criminel sur le roman au XIXe siècle, 
http://www.interferenceslitteraires.be/en/node/139, s. 70 (dostęp: 30 kwietnia 2013).





VI

Publicystyka pierwszej generacji
Mickiewicz, Coleridge, 
Chateaubriand, Kleist

Analiza porównawcza publicystyki Mickiewicza, Coleridge’a, Chateaubrian-
da i Kleista jest motywowana trzema przesłankami. Pisarze ci przynależą 
do generacji prekursorów myśli romantycznej, dlatego ich głos w kwestii 
związków dziennikarstwa i literatury mógł wpłynąć na kształtowanie się 
sposobu oceny drukowanego medium przez młodszych twórców badanej 
epoki. Ponadto w pracy tych autorów można dostrzec wiele elementów 
wspólnych. Starsi artyści zdecydowanie mniej miejsca poświęcali – w prze-
ciwieństwie do przedstawicieli drugiego pokolenia – refleksji nad własną 
publicystyką, chętnie przy tym formułując rozmaite programy literackie1. 
Prekursorów romantyzmu o wiele bardziej interesowały uwarunkowania 
polityczne i prawne ówczesnego dziennikarstwa, w tym zaś dyskutowane na 
dużą skalę zagadnienie wolności prasy. W porównaniu z innymi autorami 
pierwszej połowy XIX wieku wkład Mickiewicza, Coleridge’a, Chateaubrian-
da oraz Kleista w rozwój europejskiego dziennikarstwa był niewspółmiernie 

1 Każdy ze wspomnianych twórców pozostawił pisma, w których przedstawił swój sposób 
rozumienia funkcji romantycznego dziennikarstwa. W Polsce początki prasoznawstwa 
wiązane są właśnie z pierwszymi dekadami XIX wieku. Już w 1806 roku wygłaszano 
wykłady z teorii prasy. Jak pisze Tomasz Goban-Klas, na świecie refleksja ta pojawiła się 
kilka wieków wcześniej. Zapoczątkował ją Kaspar von Stieler ogłoszoną w 1695 roku 
rozprawą Zeitungs Lust und Nutz; por. T. Goban-Klas, Od prasoznawstwa do medio-
znawstwa. Perspektywa naukowego globtrotera, http://www.globalmediajournal.colle-
gium.edu.pl/artykuly/wiosna%202006/Goban-Klas-od%20prasoznawstwa.pdf (dostęp: 
15 marca 2013).
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większy, miał bowiem charakter wieloaspektowy. Pisarze ci zdecydowanie 
wyraźniej niż ich oświeceniowi poprzednicy oddzielali publicystykę od lite-
ratury i zwracali uwagę na odmienny przebieg procesu twórczego w przy-
padku obu rodzajów piśmiennictwa.

6.1. Adam Mickiewicz

Młody Mickiewicz2 wiele nadziei wiązał z rozwojem krajowych periodyków. 
Chętnie współpracował z redakcjami czasopism3, podjął się opracowania 
programów dla kilku z nich, w swych listach i wykładach pozostawił zaś 
bogate komentarze na temat roli dziennikarstwa, wolności słowa czy form 
wypowiedzi prasowej. Dlatego też współczesne rozważania nad publicy-
stycznym wydźwiękiem prac Mickiewicza zdecydowanie powinny wykraczać 
poza proste skatalogowanie jego szkiców zamieszczanych na szpaltach pra-
sy. W publicystycznym tonie wieszcz utrzymywał bowiem także fragmenty 
swoich tekstów artystycznych. W dorobku Mickiewicza liryka permanen-
tnie wchodziła w dialog z publicystyką.

Jeden z najobszerniejszych komentarzy poświęconych związkom prasy 
i literatury zawarł poeta w wykładzie wygłoszonym w Collège de France 
12 marca 1844 roku4. Romantyk podkreślał, że o ile we Francji literatura 
i publicystyka mogą za pomocą różnego języka mówić o tych samych spra-
wach, o tyle w Polsce – przez ograniczanie wolności słowa – staje się to nie-
możliwe. Granica pomiędzy twórczością artystyczną a dziennikarstwem nie 
jest tu bowiem konstruowana wyłącznie z barier ideowych czy estetycznych. 
Dużą rolę w jej powstawaniu odgrywa polityka, gdyż to władza decyduje 
o korpusie możliwych do dyskutowania tematów.

Literaturoznawcy nie pozostają zgodni co do oceny nastawienia poe-
ty do rynku czasopism krajowych i emigracyjnych. Janusz Ruszkowski 
akcentuje przyjacielskie relacje wieszcza ze środowiskiem dziennikar-

2 Podrozdział ten jest rozszerzoną i pogłębioną wersją mojego szkicu Z krańca literackiego świa-
ta. Myśl prasoznawcza Adama Mickiewicza, mającego się ukazać w planowanej na 2016 rok 
książce Romantycy na krańcach świata. Podróże egzotyczne i peregrynacje wewnętrzne.

3 Por. T.Z. Bednarski, Adama Mickiewicza uwagi o prasie, „Zeszyty Prasoznawcze” 1978, nr 3, 
s. 87–94.

4 Por. A. Mickiewicz, Pisma. Cours de littérature slave, t. 11, Paryż 1860, s. 167.
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skim5, podczas gdy Alina Witkowska pisze o „rezerwie Mickiewicza wo-
bec gazet i dziennikarstwa”6. W epistolografii młodego Mickiewicza po-
jawiają się dowody na to, z jakim zainteresowaniem czytywał on kilka 
periodyków. W liście z 1822 roku do Marii Puttkamerowej poeta napisał: 

„Chciałbym (…) mieć wkrótce na powrót «Revue Encyclopédique» i nu-
mer «Dziennika»”7. Rok wcześniej w korespondencji z Józefem Jeżow-
skim przyznał: „Czytam teraz «Sybille», «Dekady» etc. i wszystkie pisma 
wasze”8. Kilkanaście lat później w okresie formowania legionu polskiego 
Mickiewicz raz jeszcze ze szczególną atencją zwrócił się w kierunku prasy. 
Dostrzegalne było to zwłaszcza w trakcie włoskiej podróży legionistów:

Odtąd wszędzie tam, gdzie był Mickiewicz, byli i dziennikarze. Na przy-
kład, na demonstracji na cześć poety 1 kwietnia. Dziwne zresztą by było, 
gdyby się tam nie pojawili. W końcu to oni ją zorganizowali. Rankiem 
tego dnia mury Florencji ozdobiły plakaty wydane przez redakcję „Ri-
vista di Firenze”, wzywające do „patriotycznego uczczenia” Mickiewi-
cza i jego legionistów. (…) Nazajutrz główne dzienniki florenckie (a za 
nimi inne włoskie gazety) zamieściły obszerne sprawozdania z tego 
wydarzenia9.

Żyjąc na emigracji, poeta bardzo często powoływał się na prasę jako na 
główne źródło wiadomości na temat własnych poczynań za granicą. W liście 
do Margaret Fuller pisał: „Z dzienników wiesz może Pani to i owo o naszym 
tutaj pobycie”10. W podobnym duchu informował Giuseppe Malmusiego: 

„Dowiesz się (…) z gazet (…) o przyjęciu, jakie nam zgotował lud toskański 
(…) we Florencji”11, a także Krasińskiego: „O przyjęciu we Florencji dowiesz 
się z dzienników toskańskich”12.

Pierwsze ważniejsze wypowiedzi poety na temat drukowanego medium 
datowane są na rok 1818. Bednarski przypomina, że „czytelnictwo prasy 

5 Por. J. Ruszkowski, Wstęp, [w:] Legion Mickiewicza 1848–1988, wstęp i wybór tekstów 
J. Ruszkowski, Poznań 1999, s. 18.

6 A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1998, s. 114.
7 A. Mickiewicz, Dzieła. Listy, cz. 1, 1815–1829, Warszawa 1998, s. 212–213.
8 Tamże, s. 180.
9 J. Ruszkowski, dz. cyt., s. 16.
10 Cyt. za: tamże, s. 18.
11 Cyt. za: tamże.
12 Cyt. za: tamże.
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krajowej i zagranicznej było istotną formą kształcenia się filomatów”13, dla-
tego też ich uwaga bardzo często zwracała się w kierunku gazet i czasopism. 
W grudniu 1818 roku poeta zaprezentował Instrukcję dla członka trudnią-
cego się wydawaniem i odbieraniem pism periodycznych dotyczącą sposo-
bu korzystania z periodyków przez działaczy Towarzystwa Filomatycznego. 
Niedługo potem autor przygotował sprawozdanie z lektury jednego z ów-
czesnych tytułów prasowych. W Wiadomości naukowej z miesiąca lutego 
1818 r. z „Pamiętnika Naukowego Warszawskiego” nr 1 i 2 Mickiewicz za-
proponował sposób, w jaki powinien być przygotowywany profesjonalny 
opis zawartości gazety. Dwudziestoletni poeta zalecał, aby szczególną uwagę 
zwracać na: tytuł, miejsce druku, skład kolegium redakcyjnego, cenę, datę, 
linię ideową, format, sposób prezentowania treści oraz zakres tematyczny14.

W okresie filomackim Mickiewicz włączył się w przygotowanie litera-
ckiego almanachu „Hebe”. Projektu tego nie udało się jednak zrealizować. 
W szkicu Myśli o piśmie periodycznym i o towarzystwie sześciu poeta pro-
ponował, aby w 1819 roku powołać nowy organ prasowy. Uwagi o piśmie 
periodycznym wieszcza przynoszą zarys bardziej skonkretyzowanego projek-
tu15. Mickiewicz postulował, aby „prawdy całą ludzkość obchodzące, krótko, 
zręcznie, dobitnie wystawione, najlepiej by zamiarowi pisma odpowiadały”16. 
Z założenia periodyk powinien ogniskować się wokół problematyki uniwer-
salnej, a nie wokół wyspecjalizowanej wiedzy.

Realizacją teoretycznego projektu wieszcza miało się stać czasopismo 
„Iris” poświęcone „umiejętnościom i literaturze”. Jesienią 1827 roku Mickie-
wicz, ubiegając się o udzielenie zgody na redagowanie miesięcznika, złożył 
w moskiewskim komitecie cenzury wymaganą dokumentację. Do wniosku 
został dołączony program streszczający główne idee nowego tytułu. Zgodnie 
z zamysłem poety w miesięczniku czytelnik miałby znaleźć trzy podstawowe 
działy: literatury i sztuk pięknych, nauk historyczno-politycznych, a także 
doniesień oraz wiadomości17. Mimo że ze względu na ostry sprzeciw wice-
ministra oświaty Dymitra Błudowa projekt ten nie otrzymał szansy na zaist-
nienie18, przeszedł do historii mediów z kilku powodów. Przede wszystkim 

13 T.Z. Bednarski, Adama…, dz. cyt., s. 86.
14 Por. tamże, s. 86–87.
15 A. Mickiewicz, Uwagi o piśmie periodycznym, [w:] tegoż, Dzieła. Pisma filomackie. Pisma 

polityczne z lat 1832–1834, Warszawa 2000, s. 107.
16 Tamże, s. 109.
17 Por. M. Zielińska, „Iris”, [w:] Mickiewicz: encyklopedia, Warszawa 2001, s. 202.
18 Por. tamże.
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młody Mickiewicz wykazał się nie lada zmysłem redaktorskim, dostrzegłszy 
na rynku wileńskich czasopism znaczącą niszę. Funkcję monopolisty pełnił 
wówczas „Dziennik Wileński”. Poeta wystąpił więc ze swym projektem nie-
jako w obronie pluralizmu głosów i opinii:

Przy tak wzrastającym ciągle do nabywania nauk popędzie, jedno tyl-
ko naukowe pismo periodyczne dla guberni polsko-rosyjskiej w Wilnie 
ogłaszane, nie może zaspokoić potrzeb powiększonej czytającej publicz-
ności, ani podołać tej liczbie rozmaitości, w jakiej się dziś prace uczo-
ne ukazują19.

Celem miesięcznika miało być przybliżenie czytelnikom kultury i lite-
ratury rosyjskiej oraz polemika z niesprawiedliwymi stereotypami naro-
dowymi. Zgodnie z zamysłem romantyka redakcja pisma znajdowałaby 
się w Moskwie ze względu na możliwość nawiązania licznych kontaktów 
z tamtejszymi uczonymi, a także łatwiejszy dostęp do rosyjskich dzienni-
ków i czasopism.

W 1830 roku Mickiewiczowi zaproponowano współpracę z „Tygodni-
kiem Petersburskim”20, na którą jednak poeta nie przystał. Na emigracji za-
angażował się w publicystykę polityczną i związał z „Pielgrzymem Polskim”, 
redagowanym od 1832 roku przez Januszkiewicza. Zdaniem Doroty Siwi-
ckiej poeta był prawdopodobnie pomysłodawcą nazwy periodyku21. Kluczo-
wą rolę w kolegium redakcyjnym zaczął odgrywać dopiero od 1833 roku. 
Pigoń dostrzega, że

Mickiewicz nie podpisywał ani „Pielgrzyma” jako redaktor, ani własnych 
w nim artykułów. O zmianie redakcji wszelako wiedziano powszech-
nie w emigracji, napomykał o tym w sposób dość przejrzysty sam wy-
dawca w drugim prospekcie: „Wydawca donosi, że na przyszłość zapew-
nioną jest jego pismu pomoc kilku ziomków, która pewnie nie będzie 
obojętnie przyjęta przez czytelników «Pielgrzyma»”22.

19 A. Mickiewicz, Program czasopisma „Iris”, [w:] tegoż, Dzieła. Pisma filomackie…, dz. cyt., 
s. 183.

20 Czytamy o tym w liście poety do Józefa Przecławskiego datowanym na 3 maja 1830 roku; 
A. Mickiewicz, Dzieła. Listy, cz. 2, 1830–1841, Warszawa 2003, s. 34.

21 Por. D. Siwicka, „Pielgrzym Polski”, [w:] Mickiewicz: encyklopedia…, dz. cyt., s. 395.
22 S. Pigoń, Zawsze o Nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu, Kraków 1960, s. 181.
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Czasopismo bardzo szybko znalazło stałych prenumeratorów. Każdy nu-
mer rozchodził się w nakładzie pięciuset sztuk, co jak na tamte czasy było 
sporym osiągnięciem23.

Mickiewicz silnie angażował się w rozwój tytułu, a jego artykuły regular-
nie zapełniały niemal w całości szpalty „Pielgrzyma”. Stale powtarzał, że sta-
ra się sytuować poza głównymi stronnictwami politycznymi. W tym okresie 
koncentrował się ponadto na pisaniu Pana Tadeusza, który miał być rodza-
jem odskoczni od żarliwych dyskusji toczonych na łamach emigracyjnych 
czasopism. Poeta donosił w liście do Juliana Ursyna Niemcewicza:

Dobrze się stało, że zamieszkując w Londynie nie patrzysz z bliska na 
rany emigracji i na gnieżdżące się w nich robactwo. (…) Ja usunąłem 
się od tutejszych machinacji i z daleka je uważam, nie biorąc czynnego 
udziału, bo między pijanymi najlepszą jest polityką czekać, aż się wy-
trzeźwią24.

Z wypowiedzi tej przebija wyraźna niechęć wieszcza do angażowania się 
w doraźne konflikty i polemiki. Myśl ta zdaje się wybrzmiewać z kart wielu 
artykułów „Pielgrzyma”, który miał stać się publicystycznym ambasadorem 
w walce o niepodległość Polski.

W pierwszych miesiącach 1833 roku Mickiewicz z zainteresowaniem 
śledził powstanie i rozwój miesięcznika „Le Polonais”, ukazującego się po-
czątkowo z podtytułem „Journal des intérêts de la Pologne”25. Tytuł ten, 
redagowany przez Władysława Platera, przedrukowywał teksty w języku 
francuskim, przez co narażony był na uszczypliwe komentarze ze strony 
takich emigracyjnych organów prasowych jak „Czas”, „Kronika Emigracji 
Polskiej” czy „Nowa Polska”26. Emigracja „zarzucała mu przede wszystkim, 
że w zbyt wielkim stopniu liczy na pomoc Francji, że jest pismem nader sa-
lonowym, zatracającym nieraz swój narodowy charakter”27. W „Le Polonais” 
ukazywała się publicystyka traktująca o sprawie polskiej, liczne sprawozda-
nia z działalności Towarzystwa Literackiego, polemiki z nieprzychylnymi 

23 Por. D. Siwicka, dz. cyt., s. 397.
24 A. Mickiewicz, Dzieła. Listy, cz. 2…, dz. cyt., s. 195–196.
25 W lipcu 1835 roku „Le Polonais” zmienił podtytuł. Od tego czasu ukazuje się jako „Le Polo-

nais, journal des intérêts de l’Europe”.
26 Por. J.K. Sell, Le Polonais. Journal des intérêts de la Pologne, „Przegląd Humanistyczny” 1958, 

nr 5, s. 172.
27 Tamże.
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Polsce tekstami zamieszczanymi w prasie francuskiej, a ponadto szkice 
krytycznoliterackie oraz przekłady z literatury narodowej. W miesięczni-
ku chętnie publikowano tłumaczenia dzieł Mickiewicza. Były to fragmen-
ty Ksiąg Pielgrzymstwa…, urywki pochodzące z drugiej i czwartej części 
Dziadów, przekład Świtezianki oraz Farysa28. Wieszcz początkowo wska-
zywany był na redaktora naczelnego czasopisma, które miał współtworzyć 
z Charles’em de Montalembertem. Plan ten nie został jednak nigdy zreali-
zowany, a Mickiewiczowi zaproponowano w 1834 roku napisanie dla mie-
sięcznika jedynie skromnego artykułu o Cerkwi rosyjskiej. Zadeklarowaw-
szy początkowo chęć współpracy z redakcją, poeta nie był w stanie słowa 
dotrzymać. Wspominał o tym Platerowi w liście z 25 września 1834 roku: 

„Artykułu dotąd nie napisałem i twardo mi idzie – nie jestem w humorze 
pisania. Jeżeli masz czym zastąpić, zrobisz mi łaskę – a nie, to musicie cze-
kać. – Kiedy będę gotów, uwiadomię”29.

Najważniejszą spośród dziennikarskich inicjatyw autora Dziadów była 
„Trybuna Ludów”. Periodyk ten, ukazujący się od marca 1849 roku, redago-
wany był po francusku i w swym charakterze ideowym zbliżał się do „Le 
Peuple” czy „La Republique”.

Cel, założenia i przyszłościowy program dziennika podał Mickiewicz 
w pierwszym artykule z dnia 14 III 1849 r. […] W ogólnym zarysie 

„Trybuna” w czasie swego ukazywania się uwzględniała te problemy, 
które stanowiły zasadniczy program działania społeczno-politycznego 
Mickiewicza. Jako organ ludowy i socjalistyczny „Trybuna” hołdowała, 
jeżeli chodzi o dążenia, hasłom Wielkiej Rewolucji Francuskiej i rewo-
lucji lutowej, entuzjazmowała się, jeżeli chodzi o sposób realizacji, czy-
nem napoleońskim30.

Mickiewicz potrzebował sprawnie działającego organu prasowego, któ-
ry stałby się kanałem komunikacji publikującym rozmaite oświadczenia 
i komunikaty. Poeta wspominał o tym w odezwie do Rządu Tymczasowe-
go Lombardii datowanej na początek maja 1848 roku: „Byłoby również 
ważną rzeczą, żeby nam ułatwiono możność rozpowszechniania w armii 

28 Por. tamże, s. 171.
29 A. Mickiewicz, Dzieła. Listy, cz. 2…, dz. cyt., s. 283.
30 B.T. Łaszewski, Poglądy i działalność społeczno-polityczna Adama Mickiewicza po roku 1830, 

Radom 1999, s. 76.
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nieprzyjacielskiej i prowincjach słowiańskich odezw patriotycznych w ję-
zykach polskim i słowiańskich”31.

Redagowana przy wsparciu finansowym Ksawerego Branickiego „Trybu-
na Ludów” miała opowiadać się po stronie narodów walczących o wolność. 
Z założenia więc gromadziła wokół siebie publicystów, którym bliskie były 
tego rodzaju ideały. Kolegium redakcyjne współtworzyli lewicujący dzien-
nikarze spotykający się regularnie nieopodal paryskiego Palais Royal przy 
ulicy Neuve de Bons-Enfants. Wynikiem ich współpracy stał się dziennik 
ukazujący się początkowo wyłącznie rano, a od 28 maja także wieczorem. 
Do tego czasu Mickiewicz zdążył ogłosić na jego szpaltach ponad sześć-
dziesiąt tekstów, których z reguły nie podpisywał imieniem i nazwiskiem. 
Do najczęściej pojawiających się w dzienniku gatunków prasowych zali-
czyć należy: artykuł wstępny, kronikę polityczną oraz donosy z zagranicy. 

„Mównica Ludów”, jak zwykło się wówczas nazywać ów tytuł, swój kształt 
dostosowywała do przemian zachodzących w ówczesnej prasie. Przykła-
dowo, by pozyskać uwagę masowego czytelnika, na ostatnich stronach ga-
zety drukowano zazwyczaj lżejszy felieton, powieść w odcinkach, ogłosze-
nia i rozmaite recenzje.

W numerze pierwszym „Trybuny”, datowanym na 15 marca 1849 roku, 
zamieszczony został artykuł Nasz program, w którym Mickiewicz nakreślił 
ogólną linię dziennika. Zauważył, że nowe przedsięwzięcie ma się stać eu-
ropejskim organem, swój przekaz kierującym głównie do ludu. „Naszym za-
daniem – pisał poeta – będzie mówić mu prawdę o sprawach zagranicznych, 
i tylko prawdę (…)”32. Mickiewicz wskazał także, kogo najchętniej widziałby 
w gronie swoich najbliższych współpracowników:

Zakładamy europejski organ ludowy, „Trybunę Ludów”. Zdecydowani 
głosić prawa Francji, bronić ich, o ile się zgadzają z dobrem sprawy lu-
dowej w Europie, wzywamy wszystkie narody, by przychodziły do tej 

„Trybuny”, każdy ze swobodnym słowem. Wielu cudzoziemców, którzy 
w ojczyźnie zyskali sobie imię słowem zgodnym z życiem pełnym trudów 
i poświęceń, użycza nam po bratersku współpracy. Dzięki nim będzie-
my mieli dokładne i ścisłe wiadomości o tym, co dotyczy ich krajów33.

31 A. Mickiewicz, Dzieła. Listy, cz. 3, 1842–1848, Warszawa 2004, s. 538–539.
32 A. Mickiewicz, Nasz program, [w:] tegoż, Dzieła. Legion Polski. „Trybuna Ludów”, Warsza-

wa 1997, s. 18.
33 Tamże, s. 19.
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„Trybuna Ludów” opierała się na siatce stałych korespondentów, którą 
współtworzyły osoby cieszące się uznaniem i szacunkiem w poszczegól-
nych krajach europejskich. Ich działaniom miała przyświecać następująca 
idea: „W sprawach wewnętrznych, jak i zewnętrznych: polityka chrześcijań-
ska – solidarność ludów”34. Kolegium redakcyjne „Trybuny” liczyło ponad 
siedemdziesiąt osób. Wśród nich szczególnie istotną rolę odgrywali: Ksawery 
Bronikowski, Franciszek Grzymała oraz Karol Edmund Chojecki.

Uznawana za organ popierający rewolucję i szerzący ideały wolnoś-
ciowe gazeta bardzo szybko została oskarżona o to, że z pozycji cudzo-
ziemców ośmiela się atakować francuski rząd. W październiku na łamach 
dziennika pojawiła się notka, w której czytamy, iż wielu polskich współ-
pracowników odchodzi z redakcji. Odtąd „Trybuna Ludów” miała się opie-
rać wyłącznie na francuskich publicystach. Datowany na 16 października 
1849 roku artykuł, w którym poeta tłumaczy, że wszyscy Polacy zostali 
zmuszeni przez ambasadę rosyjską w Paryżu do opuszczenia kolegium re-
dakcyjnego, był jedynym tekstem podpisanym nazwiskiem wieszcza. Mi-
ckiewicz oznajmiał w nim:

(…) nieoczekiwane nieszczęścia zaczęły spadać kolejno na wszystkie na-
rodowości, których sprawy „Trybuna Ludów” w dalszym ciągu broniła. 
Rząd francuski oświadczył się w swej polityce za systematem wrogim 
owej sprawie. Położenie cudzoziemców, którzy schronili się we Francji, 
pogorszyło się: wydano bardzo ostre zarządzenia przeciw wielu osobom, 
które interesują się dziennikiem35.

Ostatni numer „Trybuny” ukazał się niecały miesiąc później, 10 listopa-
da 1849 roku.

Autor Dziadów wypowiadał się także na temat gatunków dziennikar-
skich36. W prospekcie „Pielgrzyma Polskiego” zadeklarował przedruki głów-
nie nowin oraz wiadomości37. Pisząc o prasie, Mickiewicz bardzo często sy-
tuował ją w kontekście politycznym. Wieszcz „(…) politykiem zawodowym 
nie był, ale jako głęboki znawca duszy ludzkiej, jako umysł niezwykle bystry 

34 A. Mickiewicz, Dzieła, t. XII, Warszawa 1997, s. 20.
35 A. Mickiewicz, Oświadczenie dyrekcji „Trybuny Ludów”, [w:] tegoż, Dzieła. Legion…, dz. cyt., 

s. 291.
36 Por. T.Z. Bednarski, Adama…, dz. cyt., s. 97–99.
37 Por. A. Mickiewicz, „Pielgrzym Polski”. Dziennik narodowy polityczny i literacki, [w:] tegoż, 

Dzieła. Pisma filomackie…, dz. cyt., s. 222.
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i przenikliwy, wyprzedzał często polityków z zawodu i nieraz czytał w księ-
dze przyszłości”38. Rzeczywiście, trudno odmówić poecie szczególnej intui-
cji politycznej połączonej z głęboką wrażliwością na losy własnego narodu. 
Pojęcie czynu było jedną z nadrzędnych kategorii w jego myśli. Regularnie 
pojawiało się w tekstach publicystycznych, by przywołać tylko słynny artykuł 
O bezpolitykowcach i o polityce „Pielgrzyma”. Szkic ten to rodzaj wykładni 
określonej koncepcji politycznej, a także komentarz poety ogniskujący się 
wokół powinności narodowej publicystyki. We wspomnianym artykule Mi-
ckiewicz omawia znaczenie pojęcia czynu, sytuując go zdecydowanie wy-
żej od słowa. „Ale polityką, działaniem – powiada – nazywamy tylko czyny 
albo słowa i myśli, które rodzą czyny; takimi czynami jest walka, zwycię-
stwo lub męczeństwo”39.

W podobnym tonie poeta wypowiedział się w artykule O ludziach roz-
sądnych i ludziach szalonych. Dowodził w nim, iż charakteryzujący wybrane 
jednostki pierwiastek szaleństwa jest tak naprawdę siłą ustanawiającą nowy 
porządek. W takim ujęciu rozsądek jawi się jako rodzaj pretekstu, którym 
posiłkują się osoby nieposiadające wystarczającej odwagi do podejmowa-
nia radykalnych i śmiałych decyzji. W podsumowaniu swojego artykułu Mi-
ckiewicz nawiązał do roli i miejsca „Pielgrzyma” w ówczesnej rzeczywisto-
ści politycznej. Pisał, że „«Pielgrzym» nie śmie mierzyć swoim rozsądkiem 
przedsięwzięcia i działania ludzi, którzy czują, że powinni, że umieją i że 
mogą coś wielkiego dla dobra Ojczyzny zdziałać”40. Wieszcz jednoznacznie 
wskazał, po której stronie powinna się opowiedzieć polska publicystyka. Pod 
pozorem mylnie rozumianego rozsądku dziennikarstwo nie może hamować 
rodzących się w narodzie inicjatyw. Za jedno z najistotniejszych przedsię-
wzięć służących sprawie narodowej uznał Mickiewicz działalność prasy, pa-
ralelnie rozwijającej się w kraju i poza jego granicami. W artykule Do przy-
jaciół galicyjskich apelował, aby „pisma, które podniecają i utrzymują duch 
narodowy, ile możności, rozszerzać po kraju”41.

Wiele spośród idei promowanych na łamach „Pielgrzyma” Mickiewicz 
przeniósł kolejno na szpalty „Trybuny”. Hasłem przewodnim w publicystyce 

38 A. Śliwiński, Mickiewicz jako polityk, Kraków 1908, s. 7.
39 A. Mickiewicz, O bezpolitykowcach i o polityce „Pielgrzyma”, [w:] tegoż, Dzieła. Pisma fi-

lomackie…, dz. cyt., s. 266.
40 A. Mickiewicz, O ludziach rozsądnych i ludziach szalonych, [w:] tegoż, Dzieła. Pisma filo-

mackie…, dz. cyt., s. 273.
41 A. Mickiewicz, Do przyjaciół galicyjskich, [w:] tegoż, Dzieła. Pisma filomackie…, dz. cyt., 

s. 318.



6.1. Adam Mickiewicz 137

wieszcza z lat czterdziestych stały się wolność oraz socjalizm, rozumiany jed-
nak w sposób zgoła odmienny od dzisiejszego. Śliwiński podkreśla, że

socjalizm nie był dla Mickiewicza lekarstwem tylko na niedomaga-
nia ekonomiczne, lecz ideą ogarniająca wszystkie sfery życia, a przede 
wszystkim zadowalającą potrzeby duszy. Więc krytykował pisarzy, któ-
rzy mając na myśli „jedynie materialne potrzeby ludu”, obniżali i zacieś-
niali w ten sposób wielką ideę42.

Wieszcz pozostawił interesującą definicję wspomnianego pojęcia, twier-
dząc, że

(…) socjalizm nowożytny jest tylko wyrazem poczucia tak starego, jak 
poczucie życia, wyrazem odczuwania tego, co w naszym życiu jest nie-
zupełne, obcięte, nienormalne, a wskutek tego nieszczęśliwe. Poczucie 
socjalistyczne jest polotem ducha ku lepszemu bytowi, nie indywidual-
nemu, lecz wspólnemu i solidarnemu43.

Przywilej nazywania się socjalistą wiązał się z koniecznością podejmowa-
nia określonego czynu. „Przedstawiciel ludu (…) – pisał poeta – może i po-
winien mieć jeden tylko cel: słowa swe wprowadzić w życie, uczynić z nich 
artykuł prawa lub rozkaz dzienny armii”44. Mickiewicz przestrzegał, by nie 
łączyć go z żadnym konkretnym ugrupowaniem politycznym. Termin „so-
cjalizm” jest bowiem pojęciem bardzo pojemnym, co tłumaczył poeta w liście 
do komisarza policji Héberta:

Wspomniałeś mi Pan – pisał – o informacjach, które miałeś Pan otrzy-
mać o mnie i na których podstawie byłbyś Pan skłonny uważać mnie za 
zwolennika poglądów socjalistycznych. Myślę, że informacje te pochodzą 
z okresu, kiedy redagowałem „Trybunę Ludów”. W tym okresie dawano 
powszechne miano socjalistów wszystkim tym, którzy sympatyzowali 
z rewolucją lutową i ze sprawą postępu nie będąc jednak związany-
mi z żadną z dawnych partii. W takim ujęciu byłem i jestem socjalistą. 
Różniłem się wszelako od socjalistów ówczesnych tym, że widziałem 
w rewolucji lutowej jedynie drogę ku zrealizowaniu idei napoleońskiej45.

42 A. Śliwiński, dz. cyt., s. 195.
43 Cyt. za: tamże.
44 A. Mickiewicz, Socjalizm, [w:] tegoż, Dzieła. Legion…, dz. cyt., s. 133.
45 A. Mickiewicz, Dzieła. Listy, cz. 4, 1949–1955, Warszawa 2005, s. 191.
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Wspomniana postać Bonapartego ma bardzo istotne znaczenie dla „Try-
buny”, w której przywołana była nawet w artykule programowym. Poeta na-
wiązuje w nim do biografii przywódcy Francuzów, podkreślając, iż ceni go 
nie tyle jako cesarza, ile przede wszystkim jako narodowego bohatera, który 

„(…) realizował istotnie zasadę rewolucyjną, kiedy jako zbrojny jej krzewiciel 
przechodził republikańską fazę swego życia”46. Ten wyjątkowy ukłon w kie-
runku idei napoleońskich widoczny był właściwie przez cały okres redagowa-
nia „Trybuny…”, a w końcu okazał się jedną z głównych przyczyn konfliktu 
pomiędzy jej redaktorami. Wielu publicystom napoleonizm47 Mickiewicza 
wydawał się niemożliwy do zaakceptowania, dlatego zmuszeni byli wycofać 
się ze współpracy z dziennikiem.

W dorobku romantyka można wskazać liczne prace o niejednoznacznym 
charakterze, które trudno zaklasyfikować jako publicystyczne bądź litera-
ckie. Przykładem takiego tekstu są dla Stefanowskiej Księgi narodu polskie-
go i pielgrzymstwa polskiego. Zdaniem badaczki

(…) nie ma wątpliwości. Księgi narodu i pielgrzymstwa są utworem 
z pogranicza publicystyki i literatury. Konsekwencją tego stwierdzenia 
nie powinno jednak być rozbicie analizy utworu. Ponieważ Księgi są 
utworem z pogranicza literatury i publicystyki, należy badać ich wymo-
wę ideową tak, jakby były utworem literatury pięknej, a cechy artyzmu 
tak, jakby były broszurą publicystyczną48.

Dostrzegając publicystyczne i literackie walory tego dzieła, Stefanowska 
polemizuje ze stwierdzeniami Kleinera, który twierdził, że nikła wartość este-
tyczna Ksiąg… wynika głównie z ich uwikłania w dziennikarską aktualność49.

46 A. Mickiewicz, Nasz program, [w:] tegoż, Dzieła. Legion…, dz. cyt., s. 19.
47 Zarówno w przypadku idei napoleońskich, jak i socjalizmu Mickiewicza można dostrzec 

pewną prawidłowość. Otóż oba typy poglądów cechowało w ówczesnym czasie swoiste 
niedookreślenie. Jak pisze Stefan Treugutt, „(…) kto się decydował na tradycję imienia Na-
poleona, ten nie orzekał niczego w sferze programowej, ten decydował się na tęsknotę do 
przemiany Europy, nowego jej uporządkowania (…). Następna wygoda: kto stawiał na idee 
napoleońskie, ten nie musiał – i we Francji, i poza nią – przebierać między doktrynierami 
i doktrynami, ten ufał geniuszowi, idei genialności człowieka, narodu, ruchu” (S. Treugutt, 
Napoleon – mit i utopia, [w:] tegoż, Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napo-
leońskie, Warszawa 1993, s. 16). 

48 Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa”, Warsza-
wa 1962, s. 7.

49 Por. tamże, s. 8.
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Jest to aż nadto zrozumiałe – pisał Konrad Górski – że poeta żył wtedy 
całą duszą w sferze swoich ideałów politycznych i szukał dla nich wyra-
zu; że z takiego wspólnego podłoża wyrastały różne formy uzewnętrz-
niania pragnień politycznych; na tem polega pokrewieństwo między 
Panem Tadeuszem a licznemi myślami Ksiąg i artykułów „Pielgrzyma”: 
są to po postu dwa sposoby wyrażenia i oddania tych samych ideałów50.

Ilustracją wspomnianych zależności może być sposób oceny Konstytucji 
3 maja i późniejszych ustaw zasadniczych dokonany przez młodego Mickiewi-
cza publicystę oraz Mickiewicza literata. Jak czytamy w Księgach…, „A na koniec 
król i rycerstwo dnia trzeciego maja umyślili wszystkich Polaków zrobić bracią, 
naprzód mieszczan, a potem włościan. (…) I rzekła na koniec Polska: Ktokol-
wiek przyjdzie do mnie, będzie wolny i równy, gdyż ja jestem WOLNOŚĆ”51. 
Myśl tę w analogicznym kształcie rozwija Mickiewicz w artykule Konstytu-
cja Trzeciego Maja, gdzie ustawę zasadniczą określa jako „(…) akt przeszłości, 
jedno prawo pisane, które zgłębiać, którego duchem przejmować się należy”52. 
I tym razem – podobnie jak w Księgach… – poeta szczególny nacisk kładzie 
na przyznawane Polakom swobody: „(…) życzeniem narodu jest rozszerzenie 
wolności na wszystkie klasy narodu; rozumiemy tu przez wolność pełność 
praw obywatelskich”53. Utrzymaną w podobnym duchu apologię wolności 
sformułował romantyk także w Panu Tadeuszu, którego fragmenty są niemal 
dokładnym powtórzeniem uwag wynotowanych w pismach dyskursywnych. 
Zagadnienie wolności54 powraca w scenie uwłaszczenia chłopów:

Zaledwie usłyszeli nowinę poddani,
Skoczyli do panicza, padli do nóg pani,

„Zdrowie Państwu naszemu!” – ze łzami krzyknęli;
Tadeusz krzyknął: „Zdrowie Spółobywateli,
Wolnych, równych, Polaków!”55

50 K. Górski, Czem miał być „Pan Tadeusz” dla emigracji, „Przegląd Narodowy” 1921, nr 3, 
s. 332.

51 A. Mickiewicz, Księgi narodu polskiego, [w:] tegoż, Dzieła, t. 6, Warszawa 1955, s. 16.
52 A. Mickiewicz, Konstytucja Trzeciego Maja, [w:] tegoż, Dzieła. Pisma filomackie…, dz. cyt., 

s. 259.
53 Tamże, s. 262.
54 Zagadnienie wolności pojawia się na kartach konstytucji Księstwa Warszawskiego. Doku-

ment ten znosił poddaństwo chłopów i przyznawał im wolność osobistą. Nie likwidował 
jednak pańszczyzny.

55 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1995, s. 351.
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Interesującym dopowiedzeniem do powyższej cytacji staje się jeden 
z fragmentów artykułu Do przyjaciół galicyjskich, w którym Mickiewicz 
podejmuje się wyjaśnienia tego, jakie znaczenie dla dobra całego narodu 
ma polepszenie sytuacji warstw najuboższych. Pisał Mickiewicz publicysta:

Chłopom nie tylko w ogólności lepszą przyszłość wróżyć, ale w szcze-
gólności, ile można, byt ich polepszać. Takim, na przykład, którzy znani 
są z zapału dla sprawy ojczystej, takim, których dzieci w Polszcze wal-
czyły, domy budować, bydło kupować56.

Mickiewiczowski postulat dowodzi wyjątkowej wrażliwości wieszcza, 
z jaką podchodził on do problemów najbiedniejszych57.

Tematem powracającym w publicystyce i w literaturze poety jest ocena 
przejmowania przez Polaków obcych mód. Problem ten zasygnalizował Mi-
ckiewicz na kartach Ksiąg…, apelując do współobywateli: „Zaprawdę powia-
dam wam: nie wy macie uczyć się cywilizacji od cudzoziemców, ale macie 
uczyć ich prawdziwej cywilizacji chrześcijańskiej… Uczcie więc przykładem”58. 
Podobną myśl poeta włożył w usta Podkomorzego w pierwszej księdze Pana 
Tadeusza:

Ach, ja pamiętam czasy, kiedy do Ojczyzny
Pierwszy raz zawitała moda francuszczyzny!
Gdy raptem paniczyki młode z cudzych krajów
Wtargnęli do nas hordą gorszą od Nogajów!
Prześladując w Ojczyźnie Boga, przodków wiarę,
Prawa i obyczaje, nawet suknie stare59.

W literaturze i publicystyce wypowiadał się Mickiewicz ponadto na 
temat tradycji napoleońskiej. Wspomniane zagadnienie omówił w arty-
kule Bonapartyzm a idea napoleońska, w którym zaakcentował zasad-
niczą różnicę pomiędzy tytułowym bonapartyzmem, rozumianym jako 
dyktatura dynastii bądź jednostki, a ideą napoleońską, mającą charakter 

56 A. Mickiewicz, Do przyjaciół galicyjskich…, dz. cyt., s. 318.
57 W miarę upływu lat Mickiewiczowska ocena dorobku intelektualnego oświecenia, w tym 

konstytucji majowej, ulegała powolnym rewizjom. Już w latach czterdziestych poeta zaczął 
krytycznie wypowiadać się na temat osiemnastowiecznej ustawy zasadniczej.

58 A. Mickiewicz, Księgi narodu polskiego…, dz. cyt., s. 27.
59 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz…, dz. cyt., s. 19.



6.1. Adam Mickiewicz 141

ponadczasowy. Ta ostatnia wiąże się z wartościami takimi jak wiara 
w Wielki Naród, jego zasady i fundamenty. Dla Mickiewicza publicysty 

„Napoleon to rewolucja, która się stała regularną władzą. To idea socjalna, 
która się stała rządem. Napoleon to mnóstwo innych rzeczy, których lud 
dokona, a nas zmusi, aby je ludowi wyjaśnić”60. Wydaje się, że na kartach 
Pana Tadeusza poeta przywołuje właśnie nawiązania do owej idei napole-
ońskiej, nie zaś do krytykowanego w publicystyce bonapartyzmu. W księ-
dze pierwszej czytamy:

Bo teraz Napoleon, człek mądry a prędki,
Nie daje czasu szukać mody i gawędki.
Teraz grzmi oręż, a nam starym serca rosną,
Że znowu o Polakach tak na świecie głośno;
Jest sława, a więc będzie i Rzeczpospolita!61

Mickiewicz najchętniej przedstawia cesarza w pozytywnym świetle. 
Tymczasem do faktów historycznych i politycznych podchodzi w sposób 
wybiórczy, broniąc tezy o doniosłym znaczeniu idei napoleońskiej dla losu 
Polaków.

Pod adresem publicystyki Mickiewicza formułowany bywa dziś zarzut 
jej zbytniej naiwności. Z oceną tą, wyrażoną między innymi przez Wein-
trauba, trudno polemizować62, zważywszy na dziewiętnastowieczne realia 
polityczne i ekonomiczne. O ile niektóre tezy, przemycane zwłaszcza w dzie-
łach literackich, dają się obronić ze względu na ich wygłoszenie w utworze 
fikcjonalnym, o tyle od tekstów publicystycznych wymagany jest zdecydo-
wanie inny sposób oceny aktualnych problemów. Szczególnie krytycznie 
oceniany jest dziś artykuł O dążeniu ludów ku nowemu systemowi podat-
kowania, tudzież o ekonomistach, kameralistach, statystykach, admini-
stratorach, w którym Mickiewicz rozmyśla o systemie opierającym się na 
zasadach dobrowolnego opodatkowania. Można by oczywiście uznać tę 
propozycję jedynie za rodzaj utopijnego projektu, gdyby nie fakt, iż wieszcz 
rzeczywiście wydawał się przekonany o słuszności i konieczności wprowa-
dzenia postulowanych zmian:

60 A. Mickiewicz, Bonapartyzm a idea napoleońska, [w:] tegoż, Dzieła. Legion…, dz. cyt., s. 106.
61 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz…, dz. cyt., s. 21.
62 Por. W. Weintraub, Mickiewicz – mistyczny polityk i inne studia o poecie, wybrała i oprac. 

Z. Stefanowska, Warszawa 1998, s. 26.
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Można nazywać marzeniem nasze wnioskowanie, ale nam się zdaje, że 
z postępem wolności koniecznie prawo nakładania podatków nie od 
rządu, nie od większości, ale od woli osobistej zależeć musi63.

Zaangażowanie Mickiewicza w rozwój narodowej publicystyki poka-
zuje, że – obok literatury – dziennikarstwo było dla romantyka jeszcze 
jedną drogą prowadzącą do pozyskania uwagi odbiorców. Prasa umożli-
wiała poecie dotarcie do społeczności międzynarodowej, pozwalała mu 
wygłaszać sądy i opinie, których celem było najczęściej zainicjowanie 
określonych zmian bądź poprowadzenie narodu we wskazywanym przez 
wieszcza kierunku.

6.2. Samuel Taylor Coleridge

„Nasza epoka to czas tych, którzy mówią, nie tych, którzy działają”64 – ubo-
lewał Hazlitt na kartach eseju poświęconego Coleridge’owi. Równocześnie 
wskazywał jednak, że „Coleridge posiada umysł odzwierciedlający dawne 
dzieje”65 i sugerował, iż angielski romantyk z powodzeniem łączył ideały 
słowa i czynu. Teksty literackie, wypowiedzi publicystyczne, jak też szero-
ko zakrojona aktywność polityczna autora Christabel zdają się potwierdzać 
słuszność Hazlittowskich sformułowań. Tymczasem sam Coleridge podaje 
w wątpliwość powyższe stwierdzenie, powiadając: „ze swej strony twier-
dzę, że nie mam prawa nazywać się poetą w świetle mojej definicji poezji”66. 
Przeświadczenie o niedoskonałości tworzonej literatury oraz o niewypełnia-
niu przez nią przyznawanych jej zadań towarzyszyło Coleridge’owi przez 
wiele lat. Dowodzi tego wypowiedź romantyka o Southeyu z roku 1796, 
na której marginesie formułuje on definicję genialnego twórcy: „Uważam, 

63 A. Mickiewicz, O dążeniu ludów ku nowemu systemowi podatkowania, tudzież o ekonomi-
stach, kameralistach, statystykach, administratorach, [w:] tegoż, Dzieła. Pisma filomackie…, 
dz. cyt., s. 287.

64 „The present is an age of talkers, and not of doers” (W. Hazlitt, Mr. Coleridge, [w:] tegoż, 
The Spirit of the Age, London 1825, s. 57).

65 „Mr. Coleridge has a mind reflecting ages past” (tamże, s. 58).
66 „For my part I freely own that I have no title to the name of a poet, according to my own 

definition of poetry” (cyt. za: J. Payne Collier, Introduction, [w:] S.T. Coleridge, Seven Lec-
tures on Shakespeare and Milton, London 1856, s. XXXVIII).
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że godny podziwu poeta zrodziłby się z połączenia jego i mnie. Ja myślę 
za dużo jak na poetę; on zbyt mało jak na wielkiego poetę”67. Zacytowa-
ny fragment listu do Johna Thelwalla pozwala wnioskować o szczególnym 
szacunku, jakim autor Rymów o sędziwym marynarzu darzył Southeya, 
a jednocześnie o wyjątkowo wysokich wymaganiach stawianych przed 
twórcą, pragnącym uchodzić za artystę wybitnego. Mimo iż swego czasu 
Hazlitt z pełną świadomością przyznawał autorowi Christabel to miano, 
twierdząc, że Coleridge to „(…) jedyna osoba (…), która odpowiada moje-
mu pojęciu geniusza”68, angielski poeta jezior przymiotu tego nie wiązał 
wyłącznie z tworzeniem literatury. Swą rolę i obowiązki definiował szerzej. 
W dorobku artystycznym Coleridge’a dyfuzja poglądów społecznych i po-
litycznych pomiędzy różnymi formami wypowiedzi wydaje się szczególnie 
wyraźna. Pojawia się jednak pytanie, w jakim stopniu można ją uznać za 
wynik świadomie realizowanego programu, w jakim zaś uwarunkowana 
była konwencjami wynikającymi z przynależności pokoleniowej do pierw-
szej generacji romantycznej.

Zainicjowane na przełomie XVIII i XIX wieku przemiany na brytyjskim 
rynku medialnym w niebagatelny sposób wpłynęły na twórczość literacką 
Coleridge’a i Wordswortha. Znaczenie prasy dostrzegali w tym okresie także 
jej regularni współpracownicy69. Rosnąca liczba tytułów prasowych istotnie 
przyczyniła się do wprowadzenia pomiędzy poetów a dziennikarzy elemen-
tu rywalizacji o względy czytelnika. W wyniku tego literatura coraz częściej 
zyskiwała walor sensacyjności, dziennikarstwo zaś z roku na rok swobod-
niej przekraczało granicę pomiędzy prawdą a fikcją.

Romantyczni poeci jezior, krytykując ewolucję prasy, jednocześnie ot-
warcie korzystali z jej dobrodziejstw. We wstępie do Ballad lirycznych 
Word sworth negatywnie ocenił coraz większe tempo przekazywania in-
formacji70. Słowa Wordsworthowskiej krytyki – zdaniem Hessell – mia-
ły uderzać przede wszystkim w prasę codzienną, nie zaś w przeglądy czy 

67 „I think that an admirable Poet might be made by amalgamating him and me. I think too 
much for a Poet; he too little for a great Poet” (cyt. za: K.M. Wheeler, The Creative Mind in 
Coleridge’s Poetry, Cambridge 1981, s. 85).

68 „(…) the only person (…) that answered to my idea of a man of genius” (W. Hazlitt, Lec-
tures on the English Poets, [w:] Literary Friendships in the Age of Wordsworth, selected 
and edited by R.C. Bald, New York 1967, s. 161).

69 Por. Romantic Periodicals and Print Culture, ed. K. Wheatley, London 2003, s. 30.
70 Por. N. Hessell, The Opposite of News. Rethinking the 1800. „Lyrical Ballads” and the Mass 

Media, „Studies in Romanticism” 2006, nr 3, s. 343.
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miesięczniki71. Przez opublikowanie tomu ballad Wordsworth dążył do 
przezwyciężenia hegemonii prasy oraz propagowanego przez nią modelu 
twórczości. W uwagach autora Preludium Hessell dostrzega wyraźne po-
dobieństwo do myśli prasoznawczej Coleridge’a. Powołując się na notatki 
autora Christabel z sierpnia i października 1800 roku, badaczka przywo-
łuje jego komentarze na temat wpływu mediów na obniżenie gustów spo-
łeczności czytelniczej72. Nowa poezja miała się stać remedium na problemy 
piśmiennictwa, umożliwiającym poprawę zaistniałej sytuacji. Jako że prasa 
oddziaływała na literaturę, literatura również zaczęła rościć sobie prawo 
do wpływania na jakość ówczesnego dziennikarstwa.

Na przełomie XVIII i XIX wieku poeci jezior poszukiwali formy wyrazu 
mogącej z powodzeniem stanowić alternatywę dla dynamicznie rozwija-
jącego się rynku prasy. Nie bez znaczenia w tym kontekście był dokonany 
przez Wordswortha i Coleridge’a wybór ballady jako gatunku, któremu an-
gielscy romantycy przypisywali również pełnienie funkcji informacyjnych73. 
Hessell zauważa, że przed okresem wzmożonego rozwoju prasy masowej 
to właśnie ballady uznawano za gatunki dostarczające czytelnikowi jedno-
cześnie rozrywki oraz informacji74. Celem Wordswortha i Coleridge’a było 
niejako przywrócenie im tej funkcji, którą za sprawą coraz powszechniej-
szego dostępu do prasy utraciły w wieku XVIII. Walka o „rząd dusz” pomię-
dzy dziennikarzami a angielskimi poetami jezior rozegrała się przy użyciu 
słowa, które przypominać miało ów słynny „język rzeczywiście używany 
przez ludzi” (ang. „language really used by men”). Nowa poezja, wyko-
rzystując dostępne sobie środki, powinna wywołać w czytelniku potrzebę 
wiedzy poprzez „wybieranie zdarzeń i sytuacji z życia codziennego” i „wy-
śledzenie w nich – w sposób wierny acz nie ostentacyjny – podstawowych 
praw naszej natury”75.

Na tle przedstawicieli pierwszej generacji romantycznej sytuacja 
Coleridge’a wydawała się szczególna. W składanych deklaracjach autor 
permanentnie starał się oddzielić w swej biografii aktywność na niwie 

71 Por. tamże.
72 Por. tamże, s. 338–339.
73 Por. tamże, s. 342.
74 Por. tamże.
75 W. Wordsworth, Przedmowa do drugiego wydania niektórych poniżej zamieszczonych Wier-

szy, które zostały opublikowane wraz z dodatkowym tomem i noszą wspólny tytuł „Ballad 
lirycznych”, [w:] Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja, wybór teks-
tów i oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975, s. 45–46.
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publicystyki od twórczości literackiej, przy czym pierwszeństwo bezdysku-
syjnie przyznawał tej drugiej76. Zdecydowana większość tekstów prasowych 
Coleridge’a charakteryzuje się odrzuceniem ciągle jeszcze powszechnej wów-
czas zasady anonimowości.

Związany z prasą romantyk szybko zwrócił się też w kierunku polity-
ki. Łącznikiem pomiędzy obydwoma rodzajami aktywności stała się pub-
licystyka, w której rozwój pisarz angażował się już od czasów wczesnej 
młodości. Stało się to niejako wbrew panującemu wówczas społecznemu 
przeświadczeniu o podrzędnej roli dziennikarzy i płynącej zewsząd suro-
wej krytyce tytułów prasowych. Zajęcie, które Henry Brougham określił 
jako „brudna robota, jak większość prac wykonywanych z konieczności” 
(ang. „dirty work, like most works of necessity”)77, pochłonęło jednak mło-
dego twórcę do tego stopnia, iż dwukrotnie wyszedł z inicjatywą założenia 
własnego organu prasowego. Z nieskrywaną pasją rozprawiał o kondycji 
brytyjskiej prasy, dopominał się o swobodę druku i ograniczenie stosowa-
nej na dużą skalę cenzury. Coleridge, w przeciwieństwie do sceptyczne-
go Wordswortha, przeczuł, że gazety szybko przestaną być medium pub-
likującym głównie pamflety i sprawozdania z sali parlamentarnej. Staną 
się zaś miejscem poważnej debaty politycznej oraz narzędziem kształto-
wania poglądów.

Wydaje się, że decyzja romantyka o rozszerzeniu swej aktywności poli-
tycznej także na teksty publicystyczne miała w znacznej mierze motywację 
praktyczną. Dostrzegłszy potencjał drzemiący w narodowej prasie, młody 
poeta bardzo szybko wziął na siebie obowiązki dziennikarskie. Tymczasem 
otwartość na rozwijające się medium i chęć skorzystania z jego dobrodziejstw 
nie były jedyną motywacją kierującą decyzjami literata. Zaangażowanie się 
w działalność publicystyczną miało – jak sugeruje Zachary Leader – umoż-
liwić romantykowi spopularyzowanie bliskiej mu wówczas idei „Clerisy”, 
sprowadzającej się do wytworzenia klasy uczonych, którzy byliby odpowie-
dzialni za ochronę dziedzictwa narodowego Anglików.

W publikowanym od 1795 do 1796 roku piśmie „Watchman” uwyraźniły 
się sympatie romantyka dla prasy. Nadrzędnym celem periodyku było za-
mieszczanie sprawozdań z bieżących wydarzeń krajowych i zagranicznych, 

76 Por. Z. Leader, Coleridge and the Uses of Journalism, [w:] Grub Street and the Ivory Tower. 
Literary Journalism and Literary Scholarship from Fielding to the Internet, ed. J. Treglown, 
B. Bennett, Oxford 1998, s. 25.

77 Cyt. za: A. Aspinall, Lord Brougham and the Whig Party, Manchester 1927, s. 17.
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a także relacjonowanie debat parlamentarnych. Każdy z numerów składał 
się z trzydziestu dwóch stron, poprzedzonych sugestywnym mottem: „Żeby 
wszyscy mogli poznać prawdę; i aby prawda uczyniła nas wolnymi” (ang. 

„That all may know the truth; and that the truth may make us free”)78. Zdanie 
to, jak czytamy w Dictionary of Nineteenth-Century Journalism…, wyraźnie 
korespondowało z ówczesnymi poglądami redaktora naczelnego, któremu 
bliskie były ideały Rewolucji Francuskiej79. Deklarując, iż jedynie prawda 
może wyzwolić człowieka, Coleridge kształtował program pisma. Informo-
wał czytelników, że celem periodyku jest służba określonej idei i wartościom, 
nie zaś konkretnym ugrupowaniom politycznym.

O tym, jak ważne było dla romantyka wspomniane czasopismo, świad-
czy wypowiedź z 1796 roku. Poeta podsumowuje w niej działalność „The 
Watchman”, a także ogłasza, iż przyjął propozycję współpracy z „Mor-
ning Chronicle”. „Żegnaj, Filozofio!, Żegnaj, Muzo!, Żegnaj, ma literacka 
Sławo!”80 – pisał Coleridge, nie tłumiąc przy tym żalu i rozczarowania. 
Zastanawiające, że wydana w 1817 roku Biographia Literaria nie rozwi-
ja tego epizodu z życia młodego poety. Coleridge wspomina, co prawda, 
o założonym czasopiśmie, czyni to jednak wyłącznie zdawkowo. Inaczej 
było ponad dwadzieścia lat wcześniej, gdy zapowiadający pojawienie się 
czasopisma Prospectus szumnie donosił, że redaktorzy gazety za swój 
obowiązek uznają ochronę wolności i tworzenie sprzyjającej atmosfery 
politycznej81. Trudna sytuacja na rynku periodyków bardzo szybko zwe-
ryfikowała ambitne założenia. Dlatego wbrew wcześniejszym deklaracjom 
publikowane co osiem dni czasopismo coraz częściej opierało się na infor-
macjach zamieszczanych w innych tytułach. Romantyk chętnie przedru-
kowywał treści z wigowskiej gazety „Morning Post” oraz z tytułów takich 
jak „The Oracle” czy „The Times”.

„The Watchman” wiele miejsca poświęcał sprawom politycznym, w tym 
przede wszystkim relacjom z Anglii i Francji. Coleridge, popierając ideały 
rewolucyjne, za głównego oponenta uważał wówczas premiera Williama 
Pitta młodszego. Świadectw tej niechęci szukać należy w ówczesnej publi-
cystyce romantyka oraz w jego tekstach literackich. Autor dokonuje swoistej 

78 L. Patton, Editor’s Introduction, [w:] The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge. „The 
Watchman”, ed. L. Patton, London 1970, s. XXVII.

79 Por. Dictionary of Nineteenth-Century Journalism…, dz. cyt., s. 132.
80 „Farewell Philosophy! Farewell the Muse! Farewell, my literary Fame!” (cyt. za: Z. Leader, 

dz. cyt., s. 25).
81 Por. L. Patton, dz. cyt., s. XXXII.
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redefinicji terminu „patriotyzm”, zastępując go pojęciem „nowoczesny pa-
triotyzmu” (ang. „modern patriotism”)82. Zaproponowana przez Coleridge’a 
definicja zaskakuje, gdyż bliższa wydaje się raczej pojęcia filantropii niż pa-
triotyzmu. Podziwiający Francuzów poeta obwinia premiera o to, że ten 
wdał się w wojnę z „narodem patriotów”. Sugestia autora Christabel wydaje 
się aż nadto czytelna: to Francuzi (nie Anglicy) szczycić mogą się mianem 
nowoczesnych obrońców ojczyzny. Z powyższą tezą w interesujący sposób 
koresponduje jeden z liryków Coleridge’a, opublikowany w 1794 roku na 
łamach „Morning Chronicle”. Sonet To Pitt, wpisujący się w cykl Sonnets 
on Eminent Characters, zdecydowanie odróżnia się od pozostałych utworów 
tomu. Adresat wiersza nie jest bowiem opisywany jako bohater, lecz zdrajca 
występujący przeciwko naturalnemu porządkowi rzeczy.

Obok tematów politycznych na szpaltach „The Watchman” gościły rów-
nież rozważania poświęcone literaturze. Coleridge chętnie przedrukowywał 
teksty poetów, otwierając się na autorów dawnych oraz sobie współczesnych. 
W gazecie pojawiły się prace takich twórców jak Southey czy Kazimierz Sar-
biewski. Romantyk nie stronił także od rozpowszechniania tą drogą własnej 
twórczości. Deklarował, że „The Watchman” ma się stać miejscem publiko-
wania literackich recenzji, które jednak w swym kształcie powinny różnić 
się od dotychczasowych sposobów uprawiania tego gatunku.

W maju 1796 roku do rąk odbiorców trafił ostatni numer czasopisma. 
W zamykającym artykule skierowanym do czytelników romantyk tłuma-
czył powody zaprzestania działalności. Winą za to obarczył prenumerato-
rów, którzy stopniowo wycofywali się z zakupu kolejnych numerów. Praca 
ta bardzo szybko przestała satysfakcjonować redaktora naczelnego, żalącego 
się Thomasowi Poole’owi w jednym z listów: „Nie jest przyjemnością, Tho-
masie Poole, pracować przez 14 tygodni za nic – za nic”83. Warte przytocze-
nia wydaje się też ostatnie zdanie artykułu Coleridge’a, będące wyjątkowo 
gorzkim podsumowaniem ponad rocznej działalności: „O Obserwatorze! 
Obserwowałeś na próżno!”84.

„The Watchman” był dla pisarza bez wątpienia ważnym miejscem 
nauki i doskonalenia dziennikarskiego warsztatu. Zdobyte w latach 

82 Por. The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge. „The Watchman”…, dz. cyt., s. 99.
83 „It is not pleasant, Thomas Poole! to have worked 14 weeks for nothing – for nothing (…) 

(cyt. za: L. Patton, dz. cyt., s. LV).
84 „O Watchman! Thou hast watched in vain!” (The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge. 

„The Watchman”…, dz. cyt., s. 375).
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dziewięćdziesiątych doświadczenie bardzo szybko zaowocowało. 
W 1797 roku Coleridge nawiązał współpracę z Danielem Stuartem, któ-
rej pokłosiem stały się publikacje na łamach „Morning Post”. Po tym, jak 
w 1801 roku redakcja gazety zmieniła właściciela, romantyk podjął się 
tworzenia tekstów dla innego tytułu – „The Courier”. Głównym powodem 
zatrudnienia Coleridge’a nie były wcale jego zdolności literackie. W tym 
okresie romantyk wypełniał obowiązki reportera relacjonującego obra-
dy parlamentu85.

Najistotniejszą inicjatywą dziennikarską Coleridge’a okazało się dopie-
ro przedsięwzięcie z roku 1809. O tym, jak wielkie nadzieje wiązał poe-
ta z założeniem czasopisma „The Friend”, czytamy w jego liście do Toma 
Poole’a z 1808 roku, w którym został zaakcentowany doniosły charakter 
podejmowanego przedsięwzięcia, nazywanego zbiornikiem oraz fontanną 
wszystkich myśli literata86. Czasopismo od początku miało z założenia cha-
rakter subiektywny. Niestety pojawienie się nowego tytułu nie wywołało 
przewidywanego przez jego twórcę poruszenia. Obecność „The Friend” na 
rynku prasowym odnotował przede wszystkim „Eclectic Review”, którego 
publicysta – John Foster – w jednym z artykułów wyraził swe uznanie dla 
pracy dziennikarskiej Coleridge’a, nie omieszkując przy tym wskazać na 
liczne uchybienia, które przyczyniły się do tego, że czasopismo nie zyskało 
jednak dużej popularności87.

„The Friend” ukazywał się jako szesnastostronicowy tygodnik, które-
go twórcy mieli ambicję poruszania tematyki politycznej i filozoficznej. 
W przeciwieństwie do czasopisma „The Watchman” publikowany od czerw-
ca 1809 do marca 1810 roku tytuł nie występował już w obronie warto-
ści liberalnych. „The Friend” opowiadał się raczej po stronie konserwaty-
zmu i krytykował otwarcie Jeana-Jacques’a Rousseau, Woltera oraz ideały 

85 W XIX stuleciu literaci bardzo często trudnili się tym zajęciem. Przykładów podobnej ak-
tywności należy szukać nie tylko w biografii Coleridge’a, lecz także Hazlitta czy Charlesa Di-
ckensa. Pochodzące z tego okresu teksty autora Rymów o sędziwym marynarzu niewątpli-
wie zaskakują. Na tle pozostałych autorów wypowiadających się w tym gatunku jego relacje 
mają w znacznej mierze charakter literacki; por. N. Hessell, Literary Authors, Parliamentary 
Reporters: Johnson, Coleridge, Hazlitt, Dickens, Cambridge 2012; N. Hessell, William Ha-
zlitt’s „The Fight” and Sports Journalism, [w:] Running, Writing, Robinson, ed. D. Carnegie, 
P. Millar, D. Norton, H. Ricketts, Wellington 2011, s. XIX.

86 Por. S.T. Coleridge, Collected Letters, ed. by E.L. Griggs, Oxford 1956, s. 235.
87 Por. J. Foster, Coleridge’s „Friend”, [w:] tegoż, Biographical, Literary, and Philosophical Es-

says, New York 1844, s. 93.
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Rewolucji Francuskiej88. Linia programowa tygodnika odzwierciedlała 
przemianę, jaka nastąpiła swego czasu w światopoglądzie jego założyciela, 
który pod wpływem osobistych doświadczeń odwrócił się od wyznawa-
nych we wczesnej młodości ideałów. Coleridge, zaprojektowawszy nowe 
czasopismo, zamierzał wykorzystać je między innymi w celu propagowa-
nia własnych poglądów.

Uwagę zwraca niejednoznaczny stosunek założyciela „The Friend” do 
czytelników. Z jednej strony, projektując swego odbiorcę modelowego, Cole-
ridge widział w nim partnera do rozmowy. Z drugiej zaś dostrzegał w dzien-
nikarzu mentora i nauczyciela. Nie dziwi więc fakt, iż ról tych często nie 
udawało się pogodzić. Odbiorców raził dydaktyczny ton licznych wypowie-
dzi pisarza. Wielu z czytelników zaprzestało prenumeraty tygodnika, który 
bardzo szybko z organu prasowego zmienił się w zbiór osobistych esejów. 
Fakt ten, prócz pogłębiającego się stale uzależnienia Coleridge’a od opium, 
przyczynił się do zakończenia ukazywania się czasopisma.

Borykając się z niepowodzeniami finansowymi, tracąc czytelników i po-
wątpiewając w sens zainicjowanego projektu, Coleridge często powracał 
do rozważań prasoznawczych. Komentarze te znajdujemy na łamach „The 
Friend”, gdzie poeta wypowiadał się na temat wolności słowa, roli cenzu-
ry i funkcji środków masowego przekazu. Jedną z najistotniejszych kwe-
stii rozważanych przez piszącego jest stosunek piśmiennictwa użytkowe-
go do prawdy. O tym, jak wysoko romantyk cenił prawdę w literaturze, 
świadczy jego decyzja o niewłączaniu poematu Christabel do tomu Ballad 
lirycznych. Tekst ten, jak pisał Coleridge, znajdował się bowiem „w bezpo-
średniej opozycji do każdego z powodów, z jakich Ballady liryczne zostały 
opublikowane”89. Założenia, na których oparty był poemat, w znacznej mie-
rze odpowiadały piętnowanej przez Wordswortha w Przedmowie… stylisty-
ce. Poemat jako tekst niewpisujący się w założenia nowej literatury został 
zepchnięty na jej obrzeża. Dotknięty tym faktem romantyk zapowiedział 
rychłą rezygnację z pracy artystycznej i zadeklarował chęć zrealizowania 
swych ambicji na niwie dziennikarskiej.

Coleridge wspominał o trudnej sytuacji brytyjskich dziennikarzy doby 
romantyzmu. Jego artykuł, opatrzony mottem z Miltonowskiej Speech for 

88 Por. Dictionary of Nineteenth-Century Journalism …, dz. cyt., s. 132.
89 „(…) in direct opposition to the very purpose for which the Lyrical Ballads were published” 

(cyt. za: M. Gamer, Romanticism and the Gothic. Genre, Reception, and Canon Formation, 
Cambridge 2000, s. 125).
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the Liberty of Unlicensed Printing, to jeden z ważniejszych głosów dotyczą-
cych wolności słowa wśród piszących. Tak odczytywany szkic jawi się jako 
interesująca analiza quasi-polityczna, obszernie diagnozująca skompliko-
wane relacje pierwszej i czwartej władzy. Uwagę zwraca wyważony ton 
wypowiedzi romantyka trafnie analizującego problemy wiążące się z przy-
znaniem organom prasowym nieograniczonych swobód. Jego zdaniem wol-
ność słowa bywa coraz częściej nadużywana90, dlatego konieczne staje się 
ustanowienie takiego prawa, które w indywidualny sposób rozpatrywałoby 
i karało przypadki dziennikarskiej nierzetelności.

W dorobku Coleridge’a trudno wskazać tematy, które byłyby zarezerwo-
wane wyłącznie dla literatury. Zagadnieniem spajającym wszelkie podejmo-
wane przez romantyka aktywności jest przede wszystkim polityka. Równie 
często powraca w pracach Coleridge’a temat Rewolucji Francuskiej. Trzeba 
przy tym pamiętać o szczególnej zmianie, jaka zaszła w sposobie postrzega-
nia przez poetę tego wydarzenia. Pisarz, który początkowo fascynował się 
ideałami wolnościowymi, w roku 1798 radykalnie zmienił swoje przekona-
nia91. Kitson twierdzi, że bezpośredni wpływ na to miało zaatakowanie przez 
Francję Szwajcarii. Akt ten autor Rymów… odczytał jako sprzeniewierzenie 
się agresorów deklarowanym jeszcze kilka lat wcześniej ideałom. Śladów 
rozczarowania postawą Francuzów należy szukać między innymi w opub-
likowanym w kwietniu 1798 roku wierszu France: an Ode. Utwór ten został 
pierwotnie zamieszczony na łamach „The Morning Post” pod wysoce suge-
stywnym tytułem The Recantation92.

Wiersz ma charakter w dużej mierze rozrachunkowy. Poszczególne stro-
fy przedstawiają stopniową zmianę nastawienia „ja” lirycznego do polityki 
francuskiej. Podmiot mówiący wspomina o swej początkowej fascynacji ide-
ałami wolnościowymi, które zawładnęły Francją93. Liryk, przybierający for-
mę monologu, jest wyrazem refleksji podmiotu mówiącego nad dojrzewa-
niem własnych przekonań. Analogiczny stosunek do Rewolucji Francuskiej 
wybrzmiewa z kart ówczesnej publicystyki romantyka. Na szpaltach „The 
Friend” rewolucja bywa opisywana jako wielkie generacyjne rozczarowa-
nie, a zarazem wydarzenie, z którego przebiegu należy wyciągnąć wnioski. 

90 Teza taka pojawia się w eseju X zamieszczonym w „The Friend”.
91 Por. P.J. Kitson, Political Thinker, [w:] The Cambridge Companion to Coleridge, ed. L. New-

lyn, Cambridge 2002, s. 160–161.
92 Por. tamże.
93 Por. S.T. Coleridge, The Recantation. An Ode, [w:] The Spirit of the Public Journals, vol. II, 

London 1805, s. 357.
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Myśl ta została wyrażona w artykule Political Lecture at Bristol. W odróż-
nieniu od przywołanego wcześniej liryku, przesłanie na temat Rewolucji 
Francuskiej płynące z publicystyki romantyka ma charakter zdecydowa-
nie bardziej dosadny. Osobiste refleksje i przemyślenia, które znajdujemy 
w wierszu Coleridge’a, zmieniają się w jego wypowiedziach dziennikarskich 
w deklaracje o charakterze postulatywnym. Artykuły prasowe nie są więc 
tylko prostym przekazywaniem informacji, lecz jednoczesnym ostrzeżeniem 
i nawoływaniem do podejmowania działań.

Ważnym utworem łączącym Coleridge’owską refleksję nad polityką, re-
wolucją i dziennikarstwem jest wiersz Fears in Solitude z kwietnia 1789 roku. 
Związki tego liryku z ówczesną angielską publicystyką nakreśliła już w swej 
pracy Hessell, umieszczając go w kontekście opublikowanego na łamach „The 
Monthly Magazine” artykułu Rhapsody on Newspapers94. Hipoteza badaczki 
mówiąca, iż liryk ten był odpowiedzią na wygłaszane przez anonimowego 
Rhapsodicusa95 poglądy, wydaje się interesującym tropem interpretacyjnym, 
pozwalającym odczytać utwór Coleridge’a nie tylko w kontekście pozosta-
łych „conversation poems”96.

Justin Shepherd zauważa, że – jakkolwiek George Harper w 1928 roku 
przyporządkował liryk do grupy tak zwanych conversation poems – sam Co-
leridge w 1817 roku dokonał zgoła innej klasyfikacji. W przygotowywanym 
tomie Sibylline Leaves umieścił wiersz w kategorii „Poems Occasioned By 
Political Events or Feelings Connected With Them”, sytuując go tuż za Fran-
ce: an Ode97. Romantyczni krytycy odczytywali wiersz głównie w kontekście 
poezji politycznej. Sam Coleridge bywał jednak zdecydowanie ostrożniejszy, 
podejmując próbę klasyfikacji swego utworu. Twierdził, że dzieło znajdu-
je się „między poezją a oratorstwem” (ang. „between Poetry & Oratory”)98.

Angielski romantyk regularnie czytywał „The Monthly Magazine”, a w nu-
merze zawierającym Rhapsody… został nawet zamieszczony list sygnowany 
jego nazwiskiem. Można zatem przypuszczać, że wiersz Coleridge’a, będący 

94 Por. N. Hessell, Coleridge and the „Rhapsody of Newspapers. A New Intertext for „Fears in 
Solitude”, „The Coleridge Bulletin” 2007, nr 30.

95 Por. tamże, s. 28.
96 W ten sposób określanych jest osiem wierszy poety, powstałych pomiędzy 1795 a 1807 ro-

kiem; por. J.S. Hill, A Coleridge Companion. An Introduction to the Major Poems and the 
„Biographia Literaria”, London 1983, s. 20.

97 Por. J. Shepherd, „Fears in Solitude”. Private Places and Public Faces, „The Coleridge Bulle-
tin” 2008, nr 32, s. 19.

98 Cyt. za: tamże, s. 20.



VI. Publicystyka pierwszej generacji152

repliką na anonimowy artykuł, w zestawieniu z tekstem prasowym wzbogaca 
się o walor dialogiczności. Jest bowiem reakcją poety na ważne wydarzenie 
historyczne, a zarazem odpowiedzią na jeden z artykułów publicystycznych. 
Romantyk, pisząc o zbliżającym się niebezpieczeństwie, kreśli niepokojący 
obraz brytyjskiego społeczeństwa, które bezrefleksyjnie zdaje się przyjmo-
wać serwowane mu przez prasę informacje:

Chłopcy i dziewczęta
I kobiety, które wzdychały, by zobaczyć dziecko
Wyrywające nogę owada, oni wszyscy czytają o wojnie
Najlepszej rozrywce do naszego porannego posiłku99.

Czytanie o wojnie w domach Brytyjczyków jest – zdaniem piszącego – ro-
dzajem porannego rytuału, towarzyszącego wspólnemu posiłkowi. Obraz 
ten, jak zauważa Hessell100, przypuszczalnie zapożyczył Coleridge od innego 
angielskiego autora, George’a Crabbe’a, który w utworze The Newspaper 
kreślił zbliżoną wizję101. Najszersze rozwinięcie metafory „głodnego” umysłu 
znajdujemy jednak – zdaniem Hessell – w artykule Rhapsody on Newspa-
per. Zestawienie porannego posiłku i lektury sugeruje przede wszystkim 
postrzeganie przez obu autorów wspomnianych czynności jako aktywności 
ważnych, sytuujących się w kręgu niezbywalnych potrzeb człowieka.

Nie tylko fakty i wydarzenia inspirowały romantyka do formułowania 
wypowiedzi o charakterze politycznym, ale także postaci, które uważał za 
ważne. Jedną z nich był Tadeusz Kościuszko, bohater wiersza Kościuszko oraz 
kilku szkiców prasowych. Liryk powstał w 1794 roku jako część przywoła-
nego już wcześniej cyklu Sonnets on Eminent Characters. Utwór w równym 
stopniu docenili wówczas czytelnicy, jak inni romantyczni autorzy, w tym 
Hunt oraz Keats. Romantyk przedstawia Kościuszkę przede wszystkim jako 
opłakiwanego przez kochający go naród wojownika i bohatera:

O, jakiż straszny okrzyk podniósł się na wietrze,
Rzekłbyś, że ust tysiąca dotknęła śmierć sroga.

99 „Boys and girls, / And women, that would groan to see a child / Pull off an insect’s / leg, all 
read of war, / The best amusement for our morning-meal!” (The Poetical Works of Coleridge, 
Shelley and Keats, Philadelphia 1847, s. 25).

100 Por. N. Hessell, Coleridge and…, dz. cyt., s. 30.
101 Cyt. za: tamże.
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Boże, oni ujrzeli, jak pod mieczem wroga
Zachwiał się ich Kościuszko!102

Raniony w walce polski patriota kreowany jest na wzór antycznego bo-
hatera. Piszący nie skupia się jednak na uwypukleniu jego dokonań czy zalet. 
Uwaga „ja” mówiącego ogniskuje się bowiem przede wszystkim na emo-
cjach pozostałych Polaków, których łzy w najdobitniejszy sposób świadczą 
o szacunku dla generała.

Opublikowany dwa lata później na łamach „The Watchman” artykuł 
Stephena Jonesa The History of Poland daje się czytać jako ważny komen-
tarz dla przywołanego tu liryku. Jones103 w znacznym stopniu przestrzega 
porządku chronologicznego, starając się przybliżyć czytelnikowi portreto-
wanego bohatera. Szkic o Kościuszce istotnie wyróżnia się spośród pozosta-
łych tekstów zamieszczonych w czasopiśmie, które zazwyczaj były niepozba-
wione elementów osobistych czy wartościujących. Tymczasem tekst ten jest 
wyłącznie dążącym do obiektywizmu, pozbawionym warstwy emocjonalnej 
szkicem biograficznym, zbliżającym się raczej do gatunków informacyjnych 
niż publicystycznych. Nie sposób oczywiście dociec, co kierowało romanty-
kiem przy podejmowaniu decyzji o zamieszczeniu tego artykułu w czaso-
piśmie. Faktem jest jednak, iż w dwa lata po opublikowaniu poświęconego 
Kościuszce sonetu romantyk zdecydował o konieczności ponownego przy-
bliżenia tej postaci publiczności. Wybór Coleridge’a wydaje się interesują-
cym uzupełnieniem liryku i jednocześnie świadectwem nieprzemijającego 
zainteresowania, jakim Brytyjczyk darzył polskiego patriotę.

Relacje pomiędzy literaturą a publicystyką w dorobku piśmienniczym 
Coleridge’a miały charakter wielowymiarowy. Jego teksty literackie wcho-
dziły w dialog zarówno z tworzoną przez niego publicystyką, jak i z teks-
tami prasowymi innych autorów, traktowanymi jako przedmiot polemiki 
bądź źródło literackich inspiracji. Bez wątpienia trudno jednoznacznie za-
klasyfikować dokonywany przez poetę sposób oceny brytyjskiej prasy. Mimo 
że wiele wypowiedzi mogłoby świadczyć o jego sceptycznym podejściu do 
dziennikarstwa, liczne przedsięwzięcia podejmowane przez pisarza zdają 
się otwarcie polemizować ze słownymi deklaracjami.

102 S.T. Coleridge, Kościuszko, [w:] Polska w poezji narodów świata. Antologia wierszy o Pol-
sce, red. J. Śpiewak, Warszawa 1959, s. 55.

103 Por. F.E. Zapatka, Kościuszko among the English Romantics, „The Polish Review” 1985, nr 3, 
s. 239–253.
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6.3. François-René Chateaubriand

„Chateaubriand był wielkim dziennikarzem”104 – pisał o autorze Podróży 
do Ameryki Sainte-Beuve. Słowa te to tylko jeden z wielu wyraźnie sły-
szalnych w XIX stuleciu głosów akcentujących wyjątkowo silne związki 
Chateaubrianda z czwartą władzą. Francuski poeta chętnie dawał wy-
raz swemu zainteresowaniu pracą dziennikarską, czego świadectwem są 
liczne wypowiedzi i uwagi dotyczące stanu francuskiej prasy na początku 
XIX stulecia. Szczególna waga komentarzy prasoznawczych romantyka 
wiąże się z faktem, iż zostały one wygłoszone przez pisarza, który zdecy-
dowaną większość swojego życia dzielił pomiędzy sprawy literatury, po-
lityki i dziennikarstwa.

Robert Shackleton105 dokładnie omawia powiązania poety z filozofią i lite-
raturą XVIII stulecia oraz wskazuje na liczne zależności pomiędzy tekstami 
artystycznymi Chateaubrianda a myślą oświecenia. O ile utwory literackie 
twórcy wyraźnie nawiązują do tego okresu, o tyle wydaje się, że sposób, 
w jaki pisarz definiował i określał swój wkład w dziennikarstwo i publicy-
stykę, jest już zdecydowanie bardziej zbliżony do romantycznego. Przełom 
XVIII i XIX wieku był dla rozwoju francuskiej prasy momentem szczegól-
nym106. Jak zauważa Thérenty107, publicyści francuscy na początku XIX wie-
ku stanęli przed koniecznością opowiedzenia się po jednej ze stron, docho-
wując wierności społeczeństwu bądź swoim mecenasom. Wybór ten zawsze 
pociągał za sobą określone konsekwencje.

104 „C’était un grand journaliste que Chateaubriand” (cyt. za: P. Clarac, Le pamphlétaire et 
le journaliste, [w:] Chateaubriand. Le livre du centenaire, recueil d’articles par G. Collas, 
A. Outrey, L. Martin-Chauffier, Paris 1949, s. 133).

105 R. Shackleton, Chateaubriand and the Eighteenth Century, [w:] Chateaubriand. Actes du 
congrès de Wisconsin, ed. by R. Switzer, Genève 1970, s. 15.

106 Francuska prasa pomiędzy rokiem 1815 a 1830 była silnie związana z polityką dworu; por. 
L. O’Boyle, The Image of the Journalist in France, Germany, and England, 1815–1848, „Com-
parative Studies in Society and History” 1968, nr 3, s. 291.

107 Por. M.-È. Thérenty, La littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle, Pa-
ris 2007, s. 12. Zależność ta wynikała między innymi z tego, iż zwyczaj czytania gazet nie był 
wówczas zakrojony na dużą skalę. W prasie tego okresu pojawiało się bardzo mało reklam, 
przez co wydawcy byli zmuszeni szukać wsparcia finansowego wśród polityków. W ojczyź-
nie Chateaubrianda na początku XIX wieku trudno było odróżnić funkcję dziennikarza od 
roli artysty czy polityka. Co więcej, pracę dziennikarską – czego dowodzi chociażby przykład 
Chateaubrianda – traktowano najczęściej jako pierwszy krok w karierze politycznej. Choć 
oceniano ją znacznie niżej niż pracę literatów, doceniano jednocześnie stosunkowo wysokie 
kwalifikacje piszących.
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Pomiędzy rokiem 1815 a 1830 doszło we Francji do widocznej polaryza-
cji opinii politycznych wyrażanych przez poszczególne tytuły. W tym cza-
sie umocnił się podział na dziennikarską lewicę i prawicę: „The Constitu-
tionnel”, „Courrier français” i „Journal de commerce” opowiedziały się po 
stronie ideałów lewicowych, zaś „Quotidienne” i „Gazette de France” roja-
listycznych. Pomiędzy oboma stronnictwami starał się mediować „Journal 
des Débats” Chateaubrianda. W roku 1819 zostały ustanowione tak zwane 
Les Lois de Serre, przyznające wydawcom prasy liczne swobody. Już rok 
później ustalenia te w dużej mierze przestały być respektowane. W 1829 
roku francuski polityk Jules Armand de Polignac, prowadzący wyjątkowo 
antyliberalną politykę, skrytykował wszelkie przywileje, jakie w latach 
wcześniejszych przyznano prasie.

Relacje Chateaubrianda z prasą były już utrzymane w duchu romantycz-
nym; jego szkice traktujące o kwestiach politycznych i społecznych zdecy-
dowanie nie przypominały oświeceniowych publikacji „Spectatorów”. Pi-
sarz z pewnością nie był autorem, który traktowałby pracę dziennikarską 
wyłącznie jako uzupełnienie działalności literackiej. Prasa stanowiła dla 
Chateaubrianda rodzaj pomostu pomiędzy aktywnością na niwie literatu-
ry a publicystyki. Ta podwójna perspektywa, z jakiej spoglądał na rzeczy-
wistość, miała realne odbicie w jego tekstach, by wymienić tylko rozprawę 
Duch wiary chrześcijańskiej, będącą ważnym kontekstem dla odczytania 
utworu literackiego René.

O stopniu zaangażowania Chateaubrianda w rozwój ówczesnych cza-
sopism najdobitniej świadczą wypowiedzi zamieszczane w periodykach 
po jego śmierci. Najważniejsze cytacje zebrał w swej pracy André Tu-
desq108. Zgromadzony przez badacza materiał pokazuje, jak wysoko ów-
cześni redaktorzy cenili twórczość romantyka i dostrzegali jego wkład 
w przemiany inicjowane na francuskim rynku czasopism. Dziennik „La 
Réforme” w artykule odnotowującym śmierć pisarza określa zmarłe-
go jako „jednego z naszych ojców” (fr. „un de nos pères”)109. Z kolei „Le 
Défenseur de la liberté” przewiduje, że imię Chateaubrianda będzie za-
wsze kojarzone ze swobodą wypowiedzi110. W podobnym tonie wypowia-
da się dziennikarz „L’Hermine” akcentujący wkład pisarza w krzewienie 

108 Por. A. Tudesq, La presse de 1848 devant la mort de Chateaubriand, „Annales de Bretagne” 
1968, nr 3, s. 490–500.

109 Tamże, s. 494.
110 Por. tamże.



VI. Publicystyka pierwszej generacji156

wartości liberalnych”111. Autorzy zgodnie przyznają Chateaubriandowi 
miano ważnego inicjatora przemian, które wpłynęły na myśl polityczną 
epoki, jak też na stan ukazującej się wówczas prasy.

Ewolucja poglądów politycznych artysty miała skomplikowany charak-
ter. Oddziaływały na nią zwłaszcza momenty przełomowe w historii Fran-
cji. We wczesnej młodości pisarz opowiadał się przeciwko rewolucji fran-
cuskiej, gdyż widział w niej próbę zaprowadzenia rządów terroru. Kolejno 
w sposób ambiwalentny oceniał pojawienie się Napoleona: przez krótki 
okres fascynował się jego osobą, dostrzegając paralelę pomiędzy własnym 
życiem a biografią cesarza112. Francuz bardzo szybko zmienił jednak zdanie 
na temat napoleońskiej wizji polityki. Owocem rodzącej się niechęci stał się 
pamflet O Bonapartem i Burbonach. Wiele nadziei twórca pokładał w re-
stauracji władzy królewskiej, jednak i ona bardzo szybko go rozczarowała. 
Ze względu na liczne przemiany, jakie zachodziły w poglądach pisarza, nie-
łatwo dziś – jak sugeruje Smethurst – jednoznacznie związać jego nazwisko 
z myślą prawicową czy lewicową113.

Wyłaniająca się z rozważań Chateaubrianda diagnoza prasy ma charakter 
nadzwyczaj pozytywny. Wiele uwag na ten temat pisarz zawarł w Mémo-
ires…, które w postaci felietonowych odcinków ukazywały się od 1848 do 
1850 roku na łamach Girardinowskiej „La Presse”114. Tekst ten, będący ro-
dzajem autobiografii pisarza, powstawał przez blisko trzydzieści lat. To 
wielotomowe dzieło daje się czytać jako szczególny zapis drogi życia autora 
i jednocześnie cenne świadectwo czasów oraz okoliczności, w których przy-
szło mu tworzyć115.

Narodziny prasy pisarz uznaje za swoistą konieczność dziejową116. 
Twierdzi nawet, że istnieje wyraźny związek między powstaniem gazet 
a rozwojem cywilizacyjnym. Chateaubriand początki mediów wiąże z cza-
sami mu współczesnymi, co wydaje się tezą trudną do obronienia, bio-
rąc pod uwagę wieloletnią historię rozwoju środków masowego przekazu 

111 Por. tamże.
112 Por. Ch. Melchior-Bonnet, Introduction, [w:] A. Michel, Napoléon par Chateaubriand, Paris 

1969, s. 7.
113 Por. C. Smethurst, Chateaubriand et la gauche du temps du „Conservateur”, „Société Cha-

teaubriand” 2010, nr 53, s. 130.
114 Por. P. Feuerstein, Un Journal des Journaux, Strasbourg 1968, s. 24.
115 Por. D. Pety, Collectionner l’histoire. Des Mémoires d’outre tombe à la recherche du temps 

perdu, „Romantisme” 2007, nr 2, s. 56.
116 F.R. Chateaubriand, Mémoires d’outre tombe, t. 2, Bruxelles 1852, s. 251.
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we Francji. W swej refleksji nad prasą autor nie skupia się w tak dużym 
stopniu na jej znaczeniu kulturotwórczym jak na funkcji, jaką spełnia ona 
na niwie politycznej. Kwestia ta w sposób najbardziej wyraźny odróżnia 
Chateaubrianda od przedstawicieli drugiej generacji romantycznej we 
Francji, dla których związki prasy z kulturą miały zdecydowanie istotniej-
sze znaczenie. Tymczasem autor Mémoires…, przyznając czasopismom 
rolę czwartej władzy, koncentruje się na omówieniu ich relacji z rządzą-
cymi. Pisarz dostrzega znaczenie prasy i dopomina się dla niej o swobodę 
wymiany opinii. Faktu tego nie uznaje jednak wyłącznie za przywilej, lecz 
za swoistą konieczność, nakładającą na rządzących obowiązek respekto-
wania głosu publicystów.

Pisarz zasłynął jako twórca pamfletów skierowanych przeciwko cenzu-
rze. Dowodził w nich, że rządzący – uniemożliwiając czasopismom unie-
zależnienie się od oficjalnych, państwowych komunikatów – godzą prze-
de wszystkim we własny interes. Oficjalna polityka ma bowiem, zdaniem 
Chateaubrianda, opierać się na opinii społecznej, od której decyzje rządu 
pozostają przecież w dużej mierze zależne117. Ważne zatem, by władza zna-
lazła wspólny język z przedstawicielami francuskiego ludu. Komunikację 
tę uniemożliwia jednak cenzura. Stan ten prowadzi do wielu wypaczeń, 
o których wspomina Chateaubriand w La Monarchie selon la Charte. Pisarz 
mówi o sobie jako o naocznym świadku opisywanych wydarzeń. Tekst ten 
tworzy z perspektywy polityka i myśliciela, akcentując jednocześnie swój 
bezpośredni wkład w rozwój francuskiego dziennikarstwa. Chateaubriand 
notuje także prywatne wyznania, które mają podkreślać, jak zażyłe związki 
łączyły go z dziennikarstwem.

Potwierdzenia tego faktu szukać należy w biografii pisarza, zwłaszcza 
zaś w epizodzie dotyczącym jego współpracy z dziennikiem „Mercure de 
France”. Znaczenie wspomnianego tytułu w karierze literackiej i politycznej 
Chateaubrianda jest nie do przecenienia. Na jego łamach pisarz opublikował 
bowiem swą powieść Atala oraz kilka ważnych rozpraw i szkiców o wymo-
wie politycznej118. Ważnym źródłem informacji na temat związków twórcy 

117 Por. Politique de Chateaubriand, textes choisis et présentés par G. Dupuis, J. Georgel et J. Mo-
reau, Paris 1966, s. 210.

118 Mimo to związki Chateaubrianda z „Mercure de France” nie zwróciły dotąd szczególnej uwa-
gi badaczy. Jako jeden z nielicznych literaturoznawców zagadnienie to omawia w swej pra-
cy Pierre Barbéris, wskazując, iż romantyk zaistniał na łamach gazety jako krytyk literacki, 
dziennikarz oraz polemista; por. P. Barbéris, À la recherche d’une écriture. Chateaubriand, 
Paris 1974, s. 305–329.
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z „Mercure de France” pozostają wykłady Sainte-Beuve’a, który lekcję dwu-
dziestą pierwszą poświęcił między innymi krótkiemu przybliżeniu tej kwe-
stii. Wspomina on, iż Chateaubriand zamieścił w dzienniku kilka artykułów. 
Spośród nich – zdaniem Sainte-Beuve’a – na szczególną uwagę zasługuje 
ostatni, w którym została uwyraźniona paralela pomiędzy Neronem a Na-
poleonem119. Artykuł ten, odczytywany przez odbiorców jako kierowane pod 
adresem cesarza oskarżenie o tyranię, pojawił się w lipcu 1807 roku. Bardzo 
szybko uznano go za tekst kontrowersyjny, co bezpośrednio przełożyło się 
na wzrost popularności samego autora.

Swą współpracę z dziennikiem wspomina również sam Chateaubriand 
na kartach Mémoires…, gdzie z nostalgią powraca do początków pracy re-
dakcyjnej120. Pisarz opisuje zaangażowanie w działalność publicystyczną 
w kategoriach konieczności i obowiązku. Zwraca uwagę na liczne ograni-
czenia, z jakimi musiał się zmagać, chcąc dochować wierności prawdzie121. 
W swej autobiografii romantyk wielokrotnie powraca do rozważań na temat 
poszczególnych tekstów opublikowanych w „Mercure de France”, najwięcej 
uwagi poświęcając wspomnianemu przez Sainte-Beuve’a szkicowi. Pisarz 
uznaje prasę za narzędzie, dzięki któremu autor może inicjować istotne 
zmiany w otaczającej go rzeczywistości.

Zdecydowanie większe nadzieje Chateaubriand pokładał w założonym 
przez siebie czasopiśmie „Le Conservateur”, które powstało w paździer-
niku 1818 roku, by zniknąć po zaledwie osiemnastu miesiącach istnienia. 
Tytuł ten w swej nazwie sugestywnie nawiązywał do wcześniejszych pism 
publikowanych we Francji. Wpisywał się tym samym w bogatą tradycję pe-
riodyków o wyraźnie określonej linii programowej. Romantyk od początku 
nie krył, iż projekt ten ma znaczenie polityczne i związany jest ze środowi-
skiem ultrarojalistów122. Pierwszy numer ukazał się w nakładzie zaledwie 
trzech tysięcy egzemplarzy123. Pierre Reboul, autor najobszerniejszej dotąd 
monografii poświęconej związkom Chateaubrianda ze wspomnianym tytu-
łem124, akcentuje szczególny charakter okresu, w którym wyszedł pierwszy 
numer periodyku. Romantyka w tym czasie zajmowały przede wszystkim 

119 C.-A. Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe littéraire sous l’empire, Paris 1948, s. 81.
120 Por. F.R. Chateaubriand, Mémoires d’outre tombe, t. 2, Paris 2006, s. 27.
121 Tamże.
122 Por. N.E. Hudson, The Circulation of the Ultra-Royalist Press under the French Restoration, 

„The English Historical Review” 1934, nr 196, s. 691.
123 Por. tamże, s. 692.
124 Por. P. Reboul, Chateaubriand et „Le Conservateur”, Lille 1973.
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kwestie polityczne, zagadnienia związane z literaturą sytuowały się zaś na 
drugim planie.

„Le Conservateur” nie był owocem starań wyłącznie jednego autora. Re-
boul wymienia pięciu innych akcjonariuszy, wśród których znaleźli się: Vi-
trolles, Bruges, Talaru, Montmorency i Polignac125. Fakt ten bezpośrednio 
wpłynął na sposób funkcjonowania redakcji oraz na formę zamieszczanych 
w czasopiśmie tekstów. Pierwszy z wymienionych akcjonariuszy wspomi-
na, iż kolegium redakcyjne w kompletnym składzie spotykało się dwa razy 
w tygodniu: pierwszy raz, by zaakceptować propozycje tematów, powtór-
nie w celu wspólnego przeczytania otrzymanych tekstów i wprowadzenia 
do nich ewentualnych poprawek.

Zarówno w Mémoires…, jak i w swej korespondencji Chateaubriand czę-
sto powracał myślami do „Le Conservateur”, uznając go za jedno ze swych 
ważniejszych przedsięwzięć. Tak w autobiografii pisarz wspomina genezę 
powstania tytułu: „Rozmawiałem z moimi przyjaciółmi: panem Bonaldem 
i panem Lamennaisem. Zapytałem, czy chcieliby ze mną współpracować; 
(…) wkrótce dziennik pojawił się pod nazwą «Conservateur»126.

Romantyk nazywa siebie głównym inicjatorem powstania czasopisma. 
Podkreśla też rolę, jaką odegrało ono we Francji i poza jej granicami. Pub-
likacje zamieszczone w „Le Conservateur” mają – zdaniem Chateaubrian-
da – szczególny charakter, gdyż powstały w okresie znaczącego złagodzenia 
francuskiej cenzury.

Jednym z ważniejszych głosów prasoznawczych Chateaubrianda jest list 
z 5 października 1818 roku127. Romantyk wykłada w nim główne założenia 
swojego przedsięwzięcia oraz przedstawia własne rozumienie powinności 
publicysty. Zdaniem Chateaubrianda „Conservateur” ma wypełnić puste 
miejsce na rynku francuskich czasopism, będąc jedynym tytułem o roja-
listycznym charakterze. Pisarz akcentuje zwłaszcza pokojowe nastawienie 
redaktorów, którzy odżegnują się od imiennego piętnowania oponentów128. 
Podkreśla przy tym konieczność poszanowania przez piszących zasad spra-
wiedliwości.

125 Por. tamże, s. 87.
126 „Je parlai à mes amis MM. de Bonald et de Lamennais, je leur demandai s’ils voulaient 

s’associer à moi: (…) et le journal ne tarda pas à paraître sous le nom de «Conservateur»” 
(F.R. Chateaubriand, Mémoires…, dz. cyt., t. 3, s. 30–31).

127 F.R. Chateaubriand, Correspondance générale. 1815–1820, t. 3, textes établis et annotés par 
P. Riberette, Paris 1982, s. 180–203.

128 Por. tamże, s. 182.
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Jednym z ważniejszych elementów przesłania Chateaubrianda jest nakre-
ślony przez niego obraz rynku prasowego początku XIX stulecia oraz krótka, 
acz dosadna charakterystyka ówczesnego czytelnika: „(…) czyta szybko i czy-
ta źle; jest roztargniony i zapominalski”129. W konstatacjach pisarza uderza 
zwłaszcza sposób, w jaki usprawiedliwia czytelników, którzy nie poświęcają 
wystarczającej uwagi regularnej lekturze czasopism. Przyczyn tego zjawiska 
piszący doszukuje się głównie w negatywnie – jego zdaniem – prowadzonej 
polityce redakcyjnej. Chateaubriand dostrzega w czytelniku prasy odbior-
cę znudzonego permanentnym powtarzaniem przez wszystkie prorządowe 
organy prasowe tych samych komunikatów130. Deklaruje więc, że „Conser-
vateur” będzie redagowany w zdecydowanie odmiennym duchu, w pełni 
odpowiadającym gustom czytelnika131.

O związkach czasopisma z literaturą romantyk wspomina wyłącznie 
sporadycznie. W analizowanym okresie, naznaczonym przede wszystkim 
aktywnością polityczną, twórczość artystyczna nie stanowiła dla piszącego 
głównego przedmiotu refleksji. Literatura interesowała redaktorów „Conser-
vateur” o tyle, o ile wiązała się z zagadnieniami politycznymi. Konieczność 
podporządkowania w tym zakresie sztuki kwestiom utylitarnym ma – jak 
się wydaje – szczególny wydźwięk, zwłaszcza że postulat ten sformułowany 
został przez wyjątkowo płodnego pisarza132.

Mimo ambitnego programu czasopismu Chateaubrianda nie udało się 
przetrwać na rynku prasowym. Pisarz zdecydowanie lepiej radził sobie bo-
wiem jako publicysta niż jako współwłaściciel redakcji, który regularnie 
musiał borykać się z nieprzychylnymi opiniami cenzorów. O tym, że proble-
my prasy absorbowały autora przez cały niemal okres twórczej aktywności, 
świadczy jego współpraca z niezwykle ważnym dla Francuzów czasopismem 

„Journal des Débats”. Interesująca może się wydać zwłaszcza wieloletnia ko-
respondencja romantyka z jego redaktorami. Wykładał w niej swe spostrze-
żenia i uwagi dotyczące charakteru czasopisma oraz prasy francuskiej en 
général. W swych listach często podkreślał chęć ich upublicznienia na ła-
mach wspomnianego tytułu. Taki charakter ma między innymi korespon-
dencja z marca 1801 roku, w której Chateaubriand komentuje fragmenty 

129 „(…) il lit vite et lit mal; il est distrait et oublieux” (tamże, s. 183).
130 Por. tamże, s. 184.
131 Por. tamże.
132 W 1819 roku Hugo powołał wraz z bratem do istnienia czasopismo „Conservateur Littérai-

re”, mające stanowić rodzaj felietonowego apendyksu do publikacji Chateaubrianda, trak-
tującego wyłącznie o problemach związanych z literaturą.
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Génie du christianisme. Kończąc swój wywód, zwraca się do adresata: „jeżeli 
chciałbyś, obywatelu, zrobić mi przyjemność i opublikować mój list, uczy-
niłbyś mi ważną przysługę”133.

Okres współpracy z „Journal des Débats” (1824–1827) to także lata, 
w których dojrzewała koncepcja założenia Société des Amis de la Liberté de 
la Presse. Projekt ten Chateaubriand wcielił w życie dopiero w 1827 roku. 
Towarzystwo przyjaciół wolności prasy powstało w szczególnym dla Fran-
cji okresie: prawo, które weszło w życie 24 czerwca 1827 roku, nakładało 
na wydawców silne obostrzenia i dawało znaczące uprawnienia cenzo-
rom134. Chateaubriand włączył się w toczące się w tym czasie na łamach 

„Journal des Débats” burzliwe dyskusje nad zagadnieniem wolności sło-
wa. Romantyk określił wspomniany dekret mianem „loi vandale”135, roz-
prawiając się z jego założeniami między innymi w broszurze Opinion sur 
le projet de loi relatif à la police de la presse. Szybko jednak spostrzegł, że 
sama walka słowem nie wystarczy, by ochronić prasę przed działaniami 
cenzorów. Z inicjatywy pisarza powstało więc Société des Amis de la Li-
berté de la Presse, którego działania miały być realizacją Chateaubrian-
dowskich postulatów136. W publikowanych broszurach Francuz zachęcał 
członków towarzystwa do jak najszerszego dystrybuowania tworzonych 
przez nich tekstów wymierzonych przeciwko cenzurze. Spośród sześciu 
publikacji towarzystwa najgłośniejszym echem odbił się wówczas esej 
Du rétabilissement de la censure137.

Najważniejszym dziełem romantyka poświęconym tej problematyce jest 
rozprawa De la liberté de la presse z 1828 roku. Zbiór rozważań pisarza na 
temat dziennikarstwa ukazał się wówczas jako trzynasty tom jego Oeuvr es 
complètes. Ze względu na czas publikacji szkic można uznać za tekst pod-
sumowujący wcześniejsze refleksje prasoznawcze pisarza. De la liberté… 
przynosi zdecydowanie najszersze spośród dotychczas przedstawionych 
spojrzenie na problem wolności słowa w prasie francuskiej. Autor rozwija 
tu swe główne tezy wyłożone już wcześniej w Monarchie selon la Charte. 

133 „Si vous vouliez, citoyen, me faire le plaisir de publier ma lettre, vous me rendriez un im-
portant service” (F.R. Chateaubriand, Correspondance générale. 1815–1820, t. 1, dz. cyt., 
s. 130).

134 Por. C. Smethurst, Chateaubriand et la Société des Amis de la Liberté de la Presse, „Société 
Chateaubriand” 2006, nr 49, s. 25.

135 Por. tamże.
136 Por. tamże, s. 26.
137 Por. tamże, s. 29.
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Jednym z celów Chateaubrianda staje się pokazanie, iż swoboda wypowie-
dzi, o którą walczy głównie w odniesieniu do prasy, jest zagadnieniem ob-
szernym, wpływającym na życie każdego Francuza. W ujęciu romantyka 
cenzura nie sprowadza się wyłącznie do ingerencji w słowo pisane, lecz 
oddziałuje też na poszczególnych obywateli, ingerując w ich sposób my-
ślenia i postrzegania świata.

Chateaubriand przyznaje, że jego teksty bardzo wyraźnie uwikłane są 
w kontekst czasów, w których powstają. Ich tworzenie inspirowane bywa 
przede wszystkim potrzebą chwili. De la liberté… daje się czytać jako waż-
ny manifest, którego autor rozważa tytułowe zagadnienie, na marginesie 
sugerując przy tym czytelnikowi, jak postrzega swą rolę w społeczeństwie. 
Nie jest to już z pewnością zapożyczona od osiemnastowiecznych redakto-
rów funkcja zdystansowanego obserwatora. W rozprawie Chateaubrianda 
podmiot tekstowy manifestuje swą obecność bardzo wyraźnie, akcentuje 
swe zaangażowanie poprzez wypowiedzi formułowane w pierwszej osobie 
liczby pojedynczej.

Zadeklarowawszy w tytule wspomnianego tomu chęć rozprawiania na 
temat wolności słowa, pisarz rozpoczyna swój wywód od wskazania jej roz-
maitych ograniczeń. Głównym problemem, jego zdaniem, pozostaje cenzura, 
którą uznaje za narzędzie nie tylko opresyjne, ale też w pełni niepraktycz-
ne. Polemizuje z głosami jej zwolenników, widzących w niej antidotum na 
problemy piszących, chroniące ich przed odpowiedzialnością za opubliko-
wanie tekstów naruszających interes władzy. Za szczególnie niebezpieczną 
uznaje formę cenzury prewencyjnej, dopuszczając jednocześnie represyjną, 
o ile byłaby ona zależna od decyzji niezawisłych sądów.

W swych rozprawach dyskursywnych Chateaubriand pozostawał 
w pierwszej kolejności myślicielem politycznym, w drugiej zaś dopiero lite-
ratem i komentatorem artystycznego charakteru ówczesnego piśmienni-
ctwa. Rzadko podejmował się oceny stanu francuskiej prasy par excellence, 
gdyż był przekonany o niemożności sformułowania adekwatnej diagnozy 
w czasach tak silnej ingerencji politycznej. Chateaubriand nie godził się na 
żadne formy uzależniania piśmiennictwa od władzy państwowej. Postulat 
ten dotyczył zarówno prasy, jak i literatury, która jednak – dysponując zde-
cydowanie szerszą gamą form wyrazu – o wiele lepiej radziła sobie z podej-
mowaniem tematów uznawanych za trudne. Niełatwo jednoznacznie roz-
strzygnąć, zwolennikiem której opcji politycznej pozostawał pisarz w swych 
tekstach publicystycznych. Zmieniające się poglądy romantyka, a także cią-
głe przemiany na scenie politycznej pozwalają jedynie przyznać mu miano 
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patrioty138, który wykorzystywał wszystkie dostępne mu środki, by uchro-
nić Francję przed tyranią, dyktaturą i rządami władzy chcącej podporząd-
kować sobie artystów pióra.

6.4. Heinrich von Kleist

Zaangażowanie niemieckich pisarzy przełomu XVIII i XIX stulecia w pracę 
dziennikarską miało zdecydowanie odmienny charakter od sposobu, w jaki 
tę aktywność podejmowali twórcy francuscy czy angielscy. Tacy autorzy 
jak Goethe czy Schiller, którzy podjęli się stworzenia własnych czasopism, 
w przeciwieństwie do Kleista wyraźnie oddzielali publicystykę literacką od 
politycznej139. Bez wątpienia projekt Kleista wnosił więc do ówczesnej publi-
cystyki niemieckiej nową jakość. Zarówno w warstwie stylistycznej, opartej 
na anegdotycznych, lekkich przekazach, jak i treściowej, wiążącej kwestie 
literackie z zagadnieniami politycznymi, romantyk dążył do zainicjowania 
w niemieckim dziennikarstwie znaczących zmian.

Ważnym tekstem jest esej Kleista Über die allmähliche Verfertigung der 
Gedanken beim Reden. W szkicu tym pisarz podejmuje ogólniejszą reflek-
sję nad relacjami pomiędzy myślą a językiem. Zastanawiając się nad prag-
matycznym wymiarem mowy, zadaje pytanie o sposób oddziaływania sło-
wa na rzeczywistość. Zgodnie z zasadą, że „pomysł przychodzi z mówienia” 
(niem. „die Idee kommt beim Reden”), pisarz nakłania do oswojenia za po-
mocą języka nieznanej jeszcze rzeczywistości. Kleist wychodzi z założenia, 
iż to mówienie rodzi tak naprawdę myśl140. Stąd przypuszczalnie wyjątkowo 
aktywne włączenie się pisarza we wszelkie rodzaje dziennikarskiej działal-
ności, pozwalającej wygłaszać publicznie najróżniejsze sądy, których wy-
powiedzenie wiąże się każdorazowo z propagowaniem opinii bądź wiedzy.

Kariera dziennikarska Kleista rozpoczęła się w momencie, gdy na nie-
mieckim rynku prasowym istniały już ważne tytuły poświęcone spra-
wom literatury i polityki. Jakość zamieszczanych w nich publikacji oraz 
sposób zarządzania tymi przedsiębiorstwami medialnymi pozostawiał 

138 Por. Politique de Chateaubriand, textes choisis et présentés par G. Dupuis, J. Georgel et 
J. Moreau, Paris 1966, s. 14–15.

139 Por. B. Fischer, A Companion to the Works of Heinrich Kleist, Columbia 2003, s. 94.
140 Por. A. Kowalik, Kleist’s Essay on Rhetoric, „Monatshefte” 1989, nr 4, s. 437.
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jednak wiele do życzenia. Przekładało się to na efemeryczny charakter 
wielu ówczesnych czasopism, które nie zdołały na stałe zapisać się w hi-
storii niemieckiej prasy. Momentem przełomowym dla jej rozwoju był 
wiek XVIII. W tym stuleciu wydawcy starali się upowszechniać najróż-
niejsze formy narodowego piśmiennictwa141. Prymarnym celem pierw-
szych romantyków niemieckich stało się znalezienie właściwego (to jest 
zgodnego z duchem czasów) sposobu myślenia o publicystyce i zredefi-
niowanie jej funkcji.

W swej definicji pracy dziennikarskiej Kleist nie odcinał się radykalnie od 
wcześniejszych koncepcji sformułowanych przez Goethego i Schillera. Kil-
ka spośród zastosowanych przez nich rozwiązań starał się nawet powielać, 
adaptując je do nowych realiów. Idąc w ślady klasyków, nie uznawał swych 
czasopism za narzędzie służące do wygłaszania indywidualnych opinii, jak 
zwykli to czynić chociażby romantycy francuscy. Kleist zapraszał do współ-
pracy innych pisarzy, którzy otrzymywali propozycję współtworzenia pis-
ma. Jednym z nich był Goethe. Jego nazwisko romantyk chętnie widziałby 
w kolegium redakcyjnym nowego, założonego w 1808 roku czasopisma 
literackiego „Phöbus”. Z propozycją współpracy Kleist zwrócił się do autora 
Fausta w liście z 24 stycznia 1808 roku, prosząc o opinię i ocenę projektu. 
Adresat nie wyraził jednak szczególnego entuzjazmu142, a co więcej, w spo-
sób ambiwalentny ocenił przy okazji także dorobek piśmienniczy młodszego 
artysty. We wspomnianym liście Kleist prosił Goethego „na kolanach swego 
serca”143 o recenzję sztuki Penthesilea, która również nie spotkała się z do-
brym przyjęciem starszego twórcy.

Odrzucenie propozycji dziennikarskiej współpracy przez autora Fausta 
nie oznaczało oczywiście, iż Kleist miałby sprostać dziennikarskiemu wy-
zwaniu w pojedynkę. W projekt ten szybko zaangażował się Adam Heinrich 
Müller, ceniony literat i publicysta. „Phöbus” nawiązywał swym tytułem 
do imienia mitologicznego syna słońca. Mimo wygórowanych ambicji pi-
sarzom nie udało się w pełni zrealizować medialnego przedsięwzięcia. Cza-
sopismo ukazywało się nieregularnie pomiędzy styczniem 1808 a lutym 

141 Por. J. Schulte-Sasse, The Concept of Literary Criticism in German Romanticism. 1795–1810, 
[w:] A History of German Literary Criticism. 1730–1980, ed. by P. Uwe Hohendahl, Nebras-
ka 1988, s. 102.

142 Goethe zapewnił, że zaangażuje się w ten projekt, jeśli pozwolą mu na to czas i zdrowie; por. 
J. Schmidt, Heinrich von Kleist. Biographie, Paris 1995, s. 178.

143 Por. Les héros et l’histoire. Aspects de la dramaturgie romantique chez Kleist, Musset et 
Słowacki, études réunies par B. Franco, Paris 1999, s. 130.
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1809 roku144, doprowadzając stopniowo swych właścicieli do finansowej 
ruiny. W tym okresie na jego łamach pojawiały się teksty literackie wybit-
nych pisarzy epoki, by wspomnieć tylko o Novalisie.

Drobiazgowe wytyczne dotyczące dziennikarskiego przedsięwzięcia zna-
leźć można w jednym z listów Müllera do Friedricha Gentza, w którym pi-
sarz przedstawia okoliczności związane z ukazaniem się nowego tytułu145. 
Nadawca korespondencji zachęca adresata do przesłania tekstu o tematy-
ce historycznej. Jak podkreślali wielokrotnie Kleist i Müller, w ich publicy-
styce bardzo istotne stało się powiązanie za sprawą czasopisma sztuki i ży-
cia146. Schmidt, przeanalizowawszy główne założenia, na jakich opierał się 

„Phöbus”, dostrzegł jego wyraźne podobieństwo do Schillerowskiego tytułu 
„Die Horen”147. Badacz formułuje hipotezę, iż pod koniec pierwszego dzie-
sięciolecia XIX wieku Kleist stawiał sobie za cel wskrzeszenie idei będących 
podstawą wcześniejszego czasopisma, skupiającego najważniejsze głosy ów-
czesnej literatury, sztuki i filozofii.

Przetasowania na scenie politycznej, a także stale zaostrzana cenzura 
oddziałały na wzrost niechęci pisarzy do współpracy z czasopismami. Fakt 
ten, prócz kłopotów finansowych, pośrednio przyczynił się do rychłego 
zniknięcia tytułu148. W 1809 roku w Pradze romantyk zaczął rozmyślać nad 
gazetą o charakterze politycznym, która miałaby się ukazywać pod nazwą 

„Germania”149. W zamierzeniu pisarza nowy dziennik miał być organem 
o charakterze patriotycznym, propagującym na wielką skalę fakty dotyczą-
ce niemieckiej polityki150.

Nie urzeczywistniwszy swojego praskiego projektu, Kleist powrócił do 
Berlina, by po raz ostatni podjąć próbę zrealizowania swych dziennikarskich 
ambicji. W 1810 roku stworzył popołudniówkę „Berliner Abendblätter”, która 
była drugim dziennikiem regularnie publikowanym w tym mieście. Nie tylko 
ten fakt wyróżniał publikację Kleista na niemieckim rynku prasowym. „Ber-
liner Abendblätter” przeznaczony był z założenia dla czytelnika masowego, 

144 Por. P. Boyer, Le romantisme allemand, Paris 1985, s. 177. 
145 Cyt. za: J. Schmidt, dz. cyt., s. 177.
146 H. von Kleist, A.H. Müler, Phöbus. Ein Journal für die Kunst, Hildesheim 1987, s. 612.
147 U schyłku XVIII stulecia w tworzenie tego pisma angażowali się między innymi Johann Got-

tlieb Fichte, Johann Gottfried Herder czy bracia Schleglowie.
148 Por. P. Boyer, dz. cyt., s. 174.
149 Por. N. Nobile, The School of Days. Heinrich von Kleist and the Traumas of Education, De-

troit 1999, s. 116.
150 Por. tamże.
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stąd na jego łamach obok poważniejszej publicystyki bardzo często pojawia-
ły się faits divers czy przedruki tekstów literackich. Popołudniówka miała 
łączyć w sobie tematykę dwóch poprzednich czasopism i koncentrować się 
na zagadnieniach związanych z literaturą i polityką. Choć Kleist pozostawał 
głównym publicystą dziennika, na łamach tytułu pojawiały się również teks-
ty innych pisarzy-dziennikarzy, wśród których znaleźli się wspomniany już 
wcześniej Müller czy Clemens Brentano. Wiele z zamieszczonych w „Berliner 
Abendblätter” szkiców charakteryzował ton stricte sensacyjny: dziennikarze 
opisywali lokalne pożary i sprawy kryminalne, które miały wstrząsnąć ów-
czesnym czytelnikiem. Celem tych szkiców było nie tylko pozyskanie uwagi 
odbiorcy, ale także wywołanie u niego obaw o sytuację polityczną ojczyzny 
i wzbudzenie uczuć patriotycznych151.

W wielu szkicach pojawiały się akcenty satyryczne i humorystyczne, 
które w pełni odpowiadały założeniom tytułu152. Gazeta była nastawio-
na głównie na publikowanie informacji o wydarzeniach aktualnych. By 
zwrócić uwagę czytelników, jej redaktor podejmował w swych artyku-
łach najróżniejsze tematy: pisał o sukcesach i porażkach armii napoleoń-
skiej, o dziewiętnastowiecznym malarstwie, o sytuacji ówczesnego teatru, 
o najnowszych wynalazkach techniki. Chętnie przedrukowywał zasłyszane 
plotki, a nawet celowo fingował rzeczywistość, wprowadzając do periody-
ku „kaczki” dziennikarskie153. Pisarz starał się, by „Berliner Abendblätter” 
przedstawiał w dużej mierze jego własny punkt widzenia na kwestie poli-
tyki czy literatury. Dlatego też zdecydowana większość tekstów sygnowana 
była nazwiskiem romantyka.

Ostatni, siedemdziesiąty szósty, numer popołudniówki wyszedł 30 mar-
ca 1811 roku. Główną przyczyną niepowodzenia tego projektu okazały się 
ponownie kłopoty finansowe Kleista, a także coraz ostrzejsza cenzura in-
gerująca w kształt i charakter publikowanych wypowiedzi154. Czasopismo, 
mające nastawienie w znacznej mierze reformatorskie, nie zdołało w okre-
sie swego istnienia zainicjować postulowanych reform społecznych, kultu-
rowych i politycznych155. Mimo że projekt okazał się dziennikarską efeme-
rydą, istotnie wpłynął na kształt kariery głównego redaktora. To właśnie 

151 Por. tamże.
152 Por. tamże, s. 228–229.
153 Por. tamże, s. 237.
154 Por. P. Boyer, dz. cyt., s. 174.
155 Por. J. Maass, Heinrich von Kleist. Histoire de sa vie, trad. de l’allemand par J. Ruffet, Paris 

1989, s. 210.
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w „Berliner Abendblätter” zostały opublikowane najważniejsze jego artykuły 
publicystyczne. W tym głośny szkic o teatrze marionetek.

Ze względu na swój filozoficzny charakter Über das Marionettenthea-
ter to praca niezwykle ważna dla niemieckiego romantyzmu. Fakt, iż szkic 
ten ukazał się właśnie na łamach popołudniówki, może zaskakiwać, jeśli 
weźmiemy pod uwagę charakter wspomnianego dziennika. Opublikowa-
nie rozprawy w prasie gwarantowało jednak, że przesłanie dotrze do zde-
cydowanie większego grona odbiorców. Über das Marionettentheater daje 
się czytać na kilku poziomach. Dlatego trudno precyzyjnie wskazać jego 
dominującą problematykę. Jedną z możliwości zinterpretowania tego szki-
cu zaproponował Łukasz Musiał156, którego zdaniem „Kleist porusza za-
gadnienia ogólnej teorii sztuki, wychodząc od przyznania mechanicznej 
zabawce, która występuje w teatrze marionetek, wyższości nad profesjo-
nalnym tancerzem”157. Tekst romantyka jest ważkim komentarzem do jego 
twórczości artystycznej. Można zatem czytać go jako rodzaj teoretycznego 
wprowadzenia do koncepcji sztuki scenicznej uprawianej przez wiele lat 
przez niemieckiego twórcę.

Najważniejszym dziełem Kleista traktującym o dziennikarstwie jest 
zamieszczony w „Berliner Abendblätter” esej Lehrbuch der französis-
chen Journalistik z 1810 roku, poświęcony przede wszystkim omówieniu 
mechanizmów funkcjonowania prasowej propagandy w okresie rządów 
Napoleona. Szkic ujawnia kulisy zawodu dziennikarskiego. Kleist swe 
dzieło nazywa podręcznikiem (niem. Lehrbuch), co dodatkowo sugeruje 
mentorski charakter wypowiedzi. Kolejne paragrafy, wyznaczające stan-
dardy dziennikarskiego rzemiosła we Francji, zostają podszyte warstwą 
satyryczną, pozwalającą pisarzowi przedstawić w krzywym zwierciadle 
wytyczne, jakimi kierują się pracownicy prasy. Skuteczność gazetowych 
przekazów – w ujęciu Kleista – sprowadza się głównie do multiplikowa-
nia określonych zwrotów i sformułowań, które – mimo że nie zawsze 
zgodne z prawdą – powtarzane po wielokroć, zostają z nią utożsamione. 
Wywód Kleista dobitnie pokazuje, w jaki sposób prasa, którą przez wiele 
lat uznawał za jedno z najistotniejszych narzędzi komunikacji, może na 
początku XIX stulecia zostać wykorzystana przez władzę, godząc tym sa-
mym w interesy zwykłych obywateli. Głównym założeniem, na którym 

156 Por. Ł. Musiał, Romantyzm, czyli teatr marionetek, „Kronos” 2013, nr 1, http://www.kro-
nos.org.pl/index.php?23275,666 (dostęp: 13 marca 2013).

157 Tamże.
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opiera się praca francuskich dziennikarzy, jest jednokierunkowy sposób 
oddziaływania tworzonych przez nich komunikatów. Prymarnym celem 
piszących staje się nie tyle przekazywanie informacji, ile wywołanie za 
ich pośrednictwem określonych zmian, które będą w pełni zgodne z wi-
zją państwowej polityki.

Trudno rozstrzygnąć, jaką funkcję spełniać miał Lehrbuch der 
französischen Journalistik. Nie był z pewnością li tylko wykładnią sztu-
ki dziennikarskiej ani też prostym katalogiem przewinień francuskich 
publicystów. Wydaje się, że szkic ten ze względu na jego ogłoszenie na 
łamach prasy miał przede wszystkim trafić w ręce zwykłego czytelnika 
i uzmysłowić mu sposób funkcjonowania medialnej propagandy. Mimo 
satyrycznego tonu i wyraźnej niechęci do francuskich mediów Kleist po-
wtórzył tylko to, co kilka lat wcześniej obwieścił swym podwładnym Na-
poleon. Bonaparte zabronił redaktorom czasopism podejmować proble-
matyki, która nie zostałaby wcześniej wyłożona na łamach oficjalnego 
pisma „Le Moniteur”158. Kleist zwracał przy tym uwagę we właściwym 
dla siebie tonie na wyłącznie pozorny dualizm francuskiego rynku pra-
sowego159. Podkreślał, iż mimo drobnych różnic wszystkie tytuły mówią 
jednym głosem, bez względu na to, czy oficjalnie klasyfikowane są jako 
organy prywatne czy prorządowe.

Zaangażowanie polityczne i głęboka pogarda dla idei napoleońskich były 
z pewnością jednym z najistotniejszych łączników pomiędzy publicystyką 
a literaturą niemieckiego twórcy. Wartym odnotowania przykładem jest 
sztuka Die Hermannsschlacht, odczytywana współcześnie jako rodzaj wy-
powiedzi uderzającej w Napoleona. Zaakcentować należy przede wszystkim 
patriotyczny wydźwięk dzieła Kleista. Historyczny kostium i osadzenie opi-
sywanych wydarzeń w 9 roku p.n.e. wydaje się wyłącznie literackim zabie-
giem. W rzeczywistości zamiarem Kleista było ostrzeżenie rodaków przed 
niebezpieczeństwem ze strony Francuzów. Podobnie jak wcześniej omówiony 
artykuł, sztuka ta przynosi analizę funkcjonowania machiny propagando-
wej160. Przyjęty przez Kleista sposób konstruowania tekstu nadaje drama-
towi nad wyraz aktualny wydźwięk. W zależności od przyjętego sposobu 
lektury odbiorca może więc skupić się na wydarzeniach historycznych bądź 
odczytać sztukę jako rodzaj literackiego pamfletu na politykę napoleońską, 

158 Por. tamże, s. 377.
159 H. von Kleist, Lehrbuch der französischen Jurnalistik…, dz. cyt., s. 362.
160 Por. B. Fischer, A Companion to the Works of Heinrich von Kleist, Columbia 2003, s. 10.
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nawołującego do zrzucenia przez naród jarzma obcej władzy. W podobnym 
duchu komentowana była przez krytyków nowela Michael Kohlhaas, której 
akcję – mimo że rozgrywa się w XVI stuleciu – także wiązano z bieżącymi 
wydarzeniami.

O ile w swych tekstach dziennikarskich niemiecki pisarz często skupiał 
się na kwestiach związanych z działalnością artystyczną, o tyle prace lite-
rackie chętnie wiązał z kontekstem aktualnych wydarzeń. Zarówno w jed-
nej, jak i w drugiej formie regularnie wypowiadał się na tematy polityczne, 
promując przy tym wartości takie jak patriotyzm czy niezależność. W arty-
kułach prasowych i dziełach literackich jednoznacznie opowiadał się prze-
ciwko Napoleonowi. Doskonale zdawał sobie sprawę z siły oddziaływania 
prasy, toteż starał się dobitnie uświadamiać czytelnikowi zagrożenia płyną-
ce z bezrefleksyjnego odbioru komunikatów prasowych.

W odróżnieniu od przedstawicieli drugiego pokolenia starsi romantycy po-
czątkowo z dużym sceptycyzmem podchodzili do rozwijającej się prasy. Z jed-
nej strony krytykowali ją za propagandowy ton, psucie gustów i powierzchow-
ność ferowanych sądów, z drugiej – zachwycali się oferowaną im możliwością 
szerokiego i szybkiego rozprzestrzeniania informacji. Mickiewicz, Coleridge, 
Chateaubriand i Kleist nie pozostawali obojętni zwłaszcza na rozwój naro-
dowego dziennikarstwa, choć z zainteresowaniem śledzili i komentowali za-
graniczne nowinki. Wśród gatunków najchętniej wybieranych przez wspo-
mnianych autorów znalazł się esej dający piszącym możliwość swobodnego, 
a przede wszystkim w pełni spersonalizowanego wyrażenia swoich poglą-
dów i opinii. Pierwsi romantycy bardzo rzadko konstruowali teksty dążące 
do obiektywizmu i pełniące wyłącznie funkcję informacyjną.

Bez wątpienia ważnym punktem odniesienia dla refleksji prasoznaw-
czej Mickiewicza, Kleista i Coleridge’a pozostawał francuski rynek me-
dialny. To głównie z niego na pozostałą część Starego Kontynentu dystry-
buowane były idee, rozwiązania i wynalazki, które chętnie przejmowano 
bądź – przeciwnie – krytykowano jako niewarte uwagi. Francuska prasa 
w pierwszej połowie XIX wieku inspirowała myśl prasoznawczą pierw-
szych romantyków do tego stopnia, że byli skłonni wiele spośród swych 
komentarzy dotyczących rozwoju gazet narodowych sytuować w kontek-
ście przemian zachodzących we Francji. Ważnymi postaciami pojawia-
jącymi się w refleksji prasoznawczej wspomnianych pisarzy byli przede 
wszystkim Girardin oraz Napoleon, których wpływ na francuskie dzien-
nikarstwo oceniany był jako niebagatelny.
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Wskazać można korpus tematów, które – zdaniem wspomnianych twór-
ców – pozostawały niejako zarezerwowane dla literatury. Wśród nich znaj-
dowały się najczęściej rozważania nad przestrzeniami onirycznymi, du-
chowością, sferą ludzkiej uczuciowości czy marzeń. Twórczość artystyczna 
traktowana była przez piszących jako aktywność przedsiębrana jedynie przez 
wybranych, warunkowana momentami natchnienia i – co ważne – w odróż-
nieniu od publicystyki wpisująca się w pewien szerszy kontekst, czerpiąca 
z wieloletniej tradycji intelektualnej. O ile praca redakcyjna opierała się na 
określonym „tu i teraz”, o tyle literatura dla pierwszych romantyków zawsze 
przynależała do uniwersum piśmiennictwa, nawiązywała do wcześniejszych 
wzorów bądź – przeciwnie – wchodziła z nimi w polemiczny dialog.



VII

Młodsza generacja romantyków 
o zadaniach prasy
Norwid, Nerval, Shelley

Norwid, Nerval1 i Shelley, reprezentujący drugie2 pokolenie europejskich ro-
mantyków, z nie mniejszym co ich poprzednicy zaangażowaniem odpowie-
dzieli na wyzwanie, jakie niósł z sobą rozwój środków masowego komuniko-
wania. Ich sądy o prasie kształtowały się już w innej rzeczywistości niż uwagi 
formułowane przez prekursorów myśli romantycznej. Norwid swe rozważa-
nia prasoznawcze notował w okresie, gdy na coraz większą skalę rozwijała 
się reklama prasowa oraz fotografia3. Przemiany te nie pozostały bez wpływu 

1 Rozważania nad związkami z prasą Norwida i Nervala zostały opublikowane w skróco-
nej wersji w moim artykule Dziennikarz na literackim Olimpie? Ideał romantycznego 
literata- publicysty wobec ówczesnego ideału poety, [w:] Olimp – ideał, doskonałość, abso-
lut, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, Kraków 2014, s. 321–334.

2 Pojęciem „drugie pokolenie romantyków” posługuję się umownie na określenie młodszej 
generacji pisarzy. Nie wchodząc w szczegóły dotyczące periodyzacji badanego okresu, prag-
nę tylko wspomnieć, iż kwestia ta nadal uznawana jest za nierozstrzygniętą. Część bada-
czy jest skłonna przyporządkowywać Norwida do drugiego pokolenia, inni z kolei wiążą go 
z pokoleniem trzecim. Pozostali zaś, jak Stefanowska, sytuują go raczej poza romantyzmem: 

„znamienna jest tendencja Norwida do traktowania romantyzmu polskiego jako zamknię-
tej już, zakończonej epoki i – konsekwentnie – do stawiania własnej osoby i własnego pro-
gramu poza romantyzmem” (Z. Stefanowska, Norwidowski romantyzm, [w:] tejże, Strona 
romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993, s. 65).

3 Jak pisze Zbigniew Bajka, „dopiero wiek XIX i rozwój prasy masowej stwarza nowoczesne 
ogłoszenie i czyni z niego stały składnik działań organizacji przemysłowych i handlowych”. 
W tym okresie – powiada medioznawca – prasę określano mianem medium „dwunożnego”. 
Utrzymywała się bowiem zarówno ze sprzedaży, jak i z ogłoszeń. Aż do końca XIX wieku 
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na treść wywodów czwartego wieszcza. Jego spojrzenie na prasę z przyczyn 
obiektywnych obejmować mogło zdecydowanie obszerniejszy zakres tema-
tyczny i z tego względu przewyższało prasoznawcze wywody Mickiewicza. 
Shelley z kolei już na początku swojej kariery dziennikarskiej wykorzystał 
czasopisma jako narzędzie polemiki z przedstawicielami pierwszej generacji 
romantycznej. W przeciwieństwie do starszych pisarzy, wyznających także 
w dziennikarstwie zasady twórczego indywidualizmu, autor The Revolt of 
Islam akcentował głównie kolektywny wymiar drukowanego medium. Ner-
val jako reprezentant „pokolenia Musseta” świadomie i celowo ograniczył 
swą współpracę z głównymi francuskimi tytułami prasowymi o ugrunto-
wanej już pozycji. Celem rówieśników Nervala było zakładanie mniejszych, 
nierzadko efemerycznych pism, które miały być wyrazem głosu pokolenia 
postulującego, by dziennikarstwo opierało się na trzech głównych zasadach: 

„prawdy, wspólnoty, aktualności” (fr. „vérité, collectivité, actualité”)4.
Tym, co odróżnia Shelleya, Norwida i Nervala od starszych twórców, jest 

ich chęć zrewidowania najważniejszych funkcji dziennikarstwa, które wcześ-
niej było postrzegane głównie jako narzędzie wykorzystywane do kształto-
wania światopoglądu odbiorców. Młodsi pisarze akcentowali zwłaszcza cy-
wilizacyjną i kulturotwórczą rolę medium. W gatunkach dziennikarskich, jak 
felieton czy „kaczki” dziennikarskie, pisarze dostrzegali coś zdecydowanie 
ważniejszego niż jedynie rodzaj prasowej wypowiedzi. Differentia specifi-
ca myśli prasoznawczej drugiego pokolenia romantyków daje się sprowa-
dzić do kilku fundamentalnych kwestii. Jedną z nich jest nieobserwowane 
jeszcze u starszych pisarzy na równie szeroką skalę tak wyraźne i w pełni 
uświadomione rozdarcie pomiędzy aktywnością literacką a działalnością 
publicystyczną. Norwid, Nerval i Shelley bardzo często podejmowali się 
zhierarchizowania poszczególnych form wypowiedzi, twierdząc, że praca 
dziennikarska jest rodzajem opłacalnego rzemiosła, twórczość literacka zaś 
sztuką mającą charakter ponadczasowy. Myśl ta, choć w różnym kształcie, 
powraca u każdego z trzech autorów, dowodząc tym samym, iż druga ge-
neracja romantyków była w większym stopniu niż ich wielcy poprzednicy 

przekazy promocyjne miały wyłącznie charakter werbalny. Dopiero u schyłku badanego 
stulecia ogłoszeniom tym zaczęły towarzyszyć ilustracje; por. Z. Bajka, Krótka historia re-
klamy na świecie i w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze” 1958–1959, nr 3–4, s. 27. Z kolei za 
datę rozpoczynającą historię fotografii uznaje się rok 1839, gdy wynaleziono metodę dage-
rotypową.

4 M.-È. Thérenty, „Une invasion de jeunes gens sans passé”. Au croisement du paradigme édi-
torial et de la posture générationelle, „Romantisme” 2010, nr 1, s. 44.
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pokoleniem rozdartym. W pracach badanych twórców refleksja prasoznaw-
cza miała zdecydowanie rozleglejszy zasięg niż u prekursorów romantyzmu. 
Fakt ten wiązał się kolejno ze szczególnie często podejmowaną przez wspo-
mnianych pisarzy refleksją nad rolą i obowiązkami pisarza i dziennikarza.

7.1. Cyprian Kamil Norwid

Norwid nie tylko chętnie wypowiadał się na temat dziennikarstwa, lecz 
w znacznej mierze je współtworzył, posyłając swoje teksty literackie i pub-
licystyczne do redakcji dzienników i jednocześnie wielokrotnie doświad-
czając odmowy ich publikacji5. Stosunek Norwida do twórców pierwszego 
pokolenia romantyków bywa określany jako ambiwalentny6. Z jednej stro-
ny na ocenę dokonań wielkich poprzedników składają się krytyczne uwa-
gi kierowane pod adresem Mickiewicza7, z drugiej zaś słowa uznania dla 
twórczości autora Balladyny8. Rozbudowana diagnoza kondycji narodowej 
literatury postawiona we wstępie do Vade-mecum pokazuje, iż jego autor 
przyznawał sobie rolę świadka, któremu przyszło żyć w tak krytycznej dla 
kultury narodowej chwili. Głos Norwida, dopominającego się przy okazji 

5 Jak zauważa Melbechowska-Luty, Norwid „został zaszczuty przez prasę i koterie, odrzucony 
i zapomniany na długie lata” (A. Melbechowska-Luty, Sztukmistrz. Twórczość artystyczna 
i myśl o sztuce Cypriana Norwida, Warszawa 2001, s. 14). Najistotniejszym z elementów, 
wpływających na stosunek Norwida do publikacji prasowych, były liczne polemiki, których 
ofiarą padł autor Zwolona. Warto tu wspomnieć o wystąpieniach Władysława Bentkowskie-
go z „Gazety Polskiej”, inicjatora cyklu felietonów piętnujących niejasność myśli, ciemność 
mowy i specyficzną manierę pisarską polskiego poety; por. B. Zakrzewski, Norwid wśród 
zoilów, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 4, s. 86.

6 Relacje Norwida z Mickiewiczem, Słowackim i Krasińskim omawia w swej pracy Mieczysław 
Inglot; por. tegoż, Norwid wobec koncepcji trzech wieszczów, [w:] tegoż, Drogami pielgrzy-
ma. Studia i artykuły o twórczości „czwartego wieszcza”, Lublin 2007, s. 81–100.

7 Stosunek Norwida do Mickiewicza ewoluował na przestrzeni lat. Młodszy poeta z jednej 
strony podziwiał zaangażowanie wieszcza, z drugiej zaś opowiadał się przeciwko jego wizji 
polityki. Najsilniej wystąpił przeciwko autorowi Pana Tadeusza po tym, jak w 1848 roku 
ogłosił on swój Skład zasad. Norwid pisał wówczas: „Ten człowiek straszny jest dla Polski”, 
dodając jeszcze: „(…) znalazłem go [Mickiewicza – przyp. E.Ż.H.] albo nałogowo tak już 
ugrzęzłym w tym kierunku radyka l izmu mistycznego, że się wydobyć zeń nie może, 
albo najpotężniejszym oszukańcem, jakiego przykładu dotąd nie ma” (C.K. Norwid, Pisma 
wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, 
t. 5, Warszawa 1971, s. 84).

8 Spośród prac wieszcza Norwid szczególnie cenił Anhellego, Króla ducha oraz Beniowskiego. 
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snucia rozważań nad literaturą o radykalne przemiany w sposobie uprawia-
nia dziennikarstwa, nie był w tym czasie odosobniony. Z podobnym apelem 
występowali bowiem również profesjonalni publicyści, zaniepokojeni skut-
kami następujących w gwałtownym tempie przemian doprowadzających 
do ciągłego „pogłębiania różnic między dziennikarzami a literatami”9. Roz-
budowana refleksja nad statusem własnej działalności regularnie powraca-
ła na łamach krajowych oraz emigracyjnych dzienników. Poczesne miejsce 
zajmowała również na kartach innych prac – chociażby słynnych Pamiętni-
ków miasta Warszawy z roku 1853 Karola Kucza, późniejszego założyciela 

„Kuriera Codziennego”, który pisał: „Niech nikogo nie zdziwi, jeśli dla opisu 
dziennikarstwa naszego pozwolimy sobie zająć nieco więcej papieru jak dla 
innych przedmiotów, ale każdy rozumie, że materiał ten jest, jak się zdaje, 
ważniejszym nad inne”10.

Biorąc pod uwagę w przeważającej mierze negatywne oceny dziewiętnasto-
wiecznych polskich gazet i czasopism11, trudno się dziwić, że wrażliwy na 
prawdę i piękno Norwid nie mógł pozostać obojętny wobec ich prowincjo-
nalizmu i niskiego poziomu redakcyjnego. Jego najważniejsze wypowiedzi 
dotyczące problematyki prasoznawczej datowane są na okres kluczowy dla 
polskiego dziennikarstwa, kiedy to decydowano o późniejszym, akceptowal-
nym przez społeczeństwo modelu czasopiśmiennictwa. W połowie XIX stu-
lecia trzeba było tworzyć je niemal od podstaw, a zachodnie wzorce – choć 
tak chętnie przyjmowane jeszcze w epoce oświecenia – sto lat później oka-
zały się dla Polaków już niezwykle trudne do zaakceptowania. Nie znaczy to 
oczywiście, że w XIX wieku powielanie materiałów czerpanych z zagranicz-
nych źródeł było rzadkością12. By przeciwstawić się negatywnym tenden-
cjom, począwszy od lat pięćdziesiątych XIX wieku łamy dzienników coraz 

9 B. Golka, Kształtowanie się wiedzy o prasie w Polsce w XIX wieku, Warszawa 1969, s. 109.
10 Tamże.
11 Współcześni badacze często wskazują na rozdźwięk pomiędzy deklaracjami ideowymi pism 

a faktycznym realizowaniem przez nie postulowanych założeń; por. J. Łojek, Dzieje prasy 
polskiej, Warszawa 1988, s. 31.

12 „Walor prawdziwości informacji był dawniej trudniejszy do osiągnięcia wobec braku zorga-
nizowanego systemu pozyskiwania i wymiany informacji. Dawało to o sobie znać zwłaszcza 
w pierwszej połowie wieku, kiedy nie istniały wyspecjalizowane agencje, nie było sieci sta-
łych korespondentów ani upowszechnionego zwyczaju dopuszczania przedstawiciela pra-
sy do bezpośredniego udziału w wydarzeniach. Mechanizmy zdobywania informacji były 
w zalążku. Prymitywność środków łączności i powolność komunikacji potęgowały trudności” 
(O. Wolińska, Język XIX-wiecznych wiadomości prasowych, Katowice 1987, s. 109). Ówczes-
nej prasie zarzucano przede wszystkim stale popełniane plagiaty, pogoń za atrakcyjnością 
i pośpiech, który nie służył jakości tworzonych tekstów.
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częściej zapełniały się głosami wybitnych literatów i publicystów, zaniepo-
kojonych stanem polskiego dziennikarstwa. Obok wypowiedzi Wincentego 
Pola, Michała Grabowskiego, Antoniego Nowosielskiego czy Zenona Fisza13 
istotną rolę zaczęły odgrywać uwagi Norwida, które najpełniej wybrzmiały 
jednak dopiero po roku 1863.

Związki Norwida z ówczesnymi redakcjami były rozległe. Dlatego można 
analizować je niejako w trzech odsłonach. Pierwsza z nich obejmuje prace 
dziennikarskie recenzentów z epoki komentujących twórczość autora Qui-
dama. W tej grupie mieszczą się zarówno obszerne teksty krytyczne, a tak-
że prace wyłącznie wzmiankujące o jego udanym debiucie przypadającym 
na 1840 rok. Wtedy właśnie nazwisko czwartego wieszcza pojawiło się na 
łamach „Piśmiennictwa Krajowego”. Dwa lata później z kart emigracyjne-
go „Dziennika Narodowego” o młodym twórcy dowiedzieli się mieszkańcy 
Paryża, przeczytawszy, że „p. Antoni Czajkowski, równie jak pp. Zmorski 
i Cyprian Norwid, mają zalecać się wielce obiecującym talentem”14. W tym 
samym roku Karol Witte, redaktor „Pamiętnika Literackiego”, jako pierw-
szy podał do publicznej wiadomości opinię o ponadprzeciętnych walorach 
Norwidowskich liryków15. Drugi obszar badań nad związkami Norwida 
z prasą stanowią jego własne wypowiedzi na łamach dzienników utrzy-
mane przeważnie w tonie publicystycznym. Romantyk chętnie pisywał do 

„Przeglądu Warszawskiego”, gościł na łamach „Biblioteki Warszawskiej”, 
„Gońca Poznańskiego”, „Gazety Polskiej” czy „Dziennika Polskiego”. Trze-
cim ze wspomnianych aspektów jest wielokrotne publikowanie przez Nor-
wida liryków w prasie. Nie było to wówczas praktyką wyjątkową, dlatego 
trudno zagadnienie to – w przeciwieństwie do dwóch wcześniej omówio-
nych – uznać za potwierdzenie szczególnie zażyłych związków poety z re-
dakcjami czasopism.

Norwid, nazywany „poetą pisma”16, w swych tekstach chętnie powra-
cał do rozważań nad znaczeniem słowa drukowanego. Refleksja ta nie 
ograniczała się jednak wyłącznie do dzieł literackich, lecz zakrojona była 
szerzej, traktując także o społecznym znaczeniu piśmiennictwa użytko-
wego. Romantyk – zdaniem Zakrzewskiego – „(…) prasie polskiej i jej roli 

13 Por. B. Golka, dz. cyt., s. 109.
14 Cyt. za: Z. Trojanowicz, Rzecz o młodości Norwida, Poznań 1968, s. 77.
15 Por. tamże.
16 Określenie to przywołuje w tytule swej książki Wiesław Rzońca; por. tenże, Norwid. Poeta 

pisma. Próba dekonstrukcji dzieła, Warszawa 1995.
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w kulturze narodu poświęcił tyle uwagi, szczególnie wówczas, gdy był przez 
periodyki napastowany, krytykowany w kwestiach najbardziej istotnych 
dla jego sztuki”17. Obok wypowiedzi jednoznacznie negatywnych, uderza-
jących głównie w wydawców i redaktorów pism poznańskich: „Przeglądu 
Poznańskiego”, „Gońca Polskiego” oraz w Lucjana Siemieńskiego – redak-
tora krakowskiego „Czasu”18, Norwid formułował również program po-
zytywny. Starał się tym samym zdefiniować miejsce należne polskiej pra-
sie w całokształcie piśmiennictwa narodowego. O sile ostrza jego krytyki 
świadczy pochodząca z 1841 roku słynna rycina przedstawiająca redak-
torów czterech najpoczytniejszych pism warszawskich: Edmunda Choje-
ckiego („Echo”), Ludwika Dmuszewskiego („Kurier Warszawski”), Anto-
niego Lesznowskiego („Gazeta Warszawska”) oraz Hipolita Skibimowicza 
(„Gazeta Poranna”)19.

Ścisła współpraca Norwida z prasą nie trwała długo. Jej kres przynio-
sło opublikowanie na szpaltach „Gońca Polskiego” w 1851 roku artykułu 
Władysława Dienheim-Chotomskiego. Ten trzeciorzędny pisarz wystąpił 
wówczas z ostrą krytyką działalności literackiej i publicystycznej Norwi-
da. W felietonie Błędny ognik sparodiował i wyszydził język Promethidio-
na, formułując jednocześnie gorzkie zarzuty pod adresem jego twórcy20. 
Mimo że wieloletni współpracownik „Gońca”, Emilian Marian Pol, wziął 
w obronę młodego poetę, twierdząc, że tekst Dienheim-Chotomskiego to 
wyłącznie zbiór „skomponowanych słów dziwacznych”21, Norwida nie uda-
ło się zatrzymać w poznańskich redakcjach. Ów nieszczęśliwy obrót spraw 
przyczynił się jednak do późniejszego związania się poety ze środowiskiem 
czasopism krakowskich, na których łamach od 1856 roku publikował krót-
ko swe prace22.

17 B. Zakrzewski, dz. cyt., s. 80.
18 Por. A. Melbechowska-Luty, dz. cyt., s. 21.
19 Por. tamże, s. 95.
20 Przebieg polemiki pomiędzy Chotomskim a Norwidem rekonstruuje Juliusz Wiktor Gomu-

licki. Badacz przytacza zarzuty publicysty „Gońca Polskiego”, który twierdził, że młody 
poeta „(…) gwałtem chce wprowadzić w modę ową chorobę literacką znaną od XIII [sic!] 
wieku, wprowadzoną wówczas przez Włocha Marino”. Opierała się ona, zdaniem krytyka, 
na „(…) jaskrawej, z daleka nadciąganej grze słów” (J.W. Gomulicki, Metryki i objaśnienia: 

„Do ogników błędnych”, [w:] C.K. Norwid, Pisma wszystkie…, dz. cyt., t. 7, s. 626).
21 Cyt. za: tamże, s. 492.
22 Norwid rozpoczął wówczas współpracę z Lucjanem Siemieńskim, drukując na łamach „Do-

datku Miesięcznego” do „Czasu” kilka swoich tekstów, między innymi Wita-Stosa pamięci 
estetycznych zarysów siedem, a także Czarne… oraz Białe kwiaty; por. tamże. 
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Polemiczna odpowiedź Norwida, odpierającego stawiane mu w Błędnym 
ogniku zarzuty, przynosi interesujące sformułowania dotyczące nastawie-
nia poety do pracy redakcyjnej. W otwartym liście [„Ostatnie słowo to nie 
są litery”] pisarz nie tylko wynotował merytoryczne kontrargumenty, lecz 
także – niejako na marginesie – nakreślił swe związki z ówczesną prasą:

C.K.N. od lat dziesięciu uczestniczył dziennikom prawie wszystkim, ja-
kie wychodziły – jest to więcej tak się rozsypywać z pieśnią, niż poemat 
w książce jednej zebrać. Kiedy wielu się jeszcze nie ruszyło, wychodziły 
dzienniki nawet pod dewizą jego osobną wydawane w czasie i miejscu 
dla słowa niebezpiecznym, gdzie w jasności wszechwyraźne niebez-
piecznie się było wdawać23.

Podkreślając swe zaangażowanie dziennikarskie, postrzegane przez pi-
szącego w kategoriach pracy na rzecz narodu, Norwid wskazuje jednocześ-
nie na całkowity brak zainteresowania, z jakim spotkały się wśród wydaw-
ców i czytelników jego teksty. Tłumaczy też, iż pomimo przedsiębranych 
dla dobra kraju wysiłków padł ofiarą niesprawiedliwej, anonimowej krytyki. 
Swą wypowiedź kończy sformułowaniem, którego wyraźne echo odnajdzie 
czytelnik także w późniejszych pracach poety. W słowach „Chcecie czynu 
ze słowa – oto macie!”24 pobrzmiewa przeświadczenie autora Promethidio-
na o głębokich zależnościach pomiędzy aktywnością społeczno-polityczną 
a literaturą.

Norwid nigdy nie uważał się za publicystę sensu stricto. Dowodzi tego 
Autobiografia artystyczna napisana na użytek mającego się ukazać w la-
tach siedemdziesiątych słownika artystów polskich25. Swój biogram poeta 
przesłał Antoniemu Zaleskiemu w 1872 roku, a więc zaledwie jedenaście lat 
przed śmiercią, kiedy z pewnością mógł już o sobie mówić jako o artyście 
w pełni ukształtowanym. W pierwszej kolejności Norwid wspomina o swej 
działalności plastycznej, przywołuje kolejnych mistrzów i międzynarodowe 
doświadczenia, które ukształtowały go jako rzeźbiarza i malarza. Opisując 
z kolei aktywność literacką, wyłącznie na marginesie nadmienia o opubli-
kowaniu na łamach prasy kilku pomniejszych utworów, z uwzględnieniem 
drukowanej w „Wiadomościach Polskich” Sztuki Polskiej. Autobiografia ta, 

23 C.K. Norwid, Pisma wszystkie…, dz. cyt., t. 6, s. 603.
24 Tamże.
25 Por. tamże, s. 556–559.
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choć budzi dziś wśród badaczy wiele zastrzeżeń co do jej prawdziwości26, 
pokazuje, że Norwid nie chciał być identyfikowany z działalnością prasową, 
mimo że stanowiła ona tak istotny element jego pracy twórczej.

Autor Promethidiona doceniał kulturotwórczą rolę prasy, widząc w niej 
ważne narzędzie społecznego oddziaływania. Jednocześnie zaś upominał 
się „o publicystyczne zadania poezji, o oddanie jej na użytek współczesno-
ści i to – nierzadko – współczesności określonego terenu i środowiska”27. 
Lata czterdzieste XIX wieku przyniosły silne ożywienie kierunków estetycz-
nych, akcentujących coraz częściej autoteliczność sztuki28. Te dwa (uznawa-
ne w znacznej mierze za opozycyjne) stanowiska będą dyskutowane przez 
Norwida właściwie do ostatnich lat jego życia. Sygnalizowana przez Troja-
nowiczową „sprzeczność między romantyczną koncepcją poezji natchnionej 
(…) a publicystycznymi celami, jakimi usiłowano tę poezję obarczyć”29 była 
tylko jednym z aspektów myśli społecznej przedstawicieli pokolenia urodzo-
nego w latach dwudziestych. Jeśli poezja miała w pewnej mierze spełniać 
zadania publicystyki, pozostawało postawić pytanie o funkcję ówczesnego 
dziennikarstwa.

Norwid jako jeden z nielicznych przedstawicieli wspomnianej generacji, 
„(…) kierując się poczuciem aktualnych potrzeb, umiał dojrzeć braki rodzi-
mego dziennikarstwa natury formalnej i ideowej przed i po 1863 r., stawiał 
konkretne plany jego ożywienia”30. Romantyk podkreślał wartość słowa 
i twierdził, że publicystyka narodowa musi się przeobrazić, ponieważ znaj-
duje się w stanie, w którym „palcem dotknąć żadnego dziennika nie warto”31. 
Norwid zamierzał nawet stworzyć własny tytuł prasowy, którego koncep-

26 Badacze podkreślają odmienność wskazanej w autobiografii daty urodzin poety (sugero-
wał, że przyszedł na świat w roku śmierci Byrona) od daty rzeczywistej (1821 rok). Jak pi-
sze Inglot, „Norwid namiętnie rysował swoje autoportrety (było ich aż 15!), ale napisał tyl-
ko jedną autobiografię – czyli rzecz o własnych dokonaniach. Pisana w roku 1870, zawiera 
właściwie tylko jedno, za to głębokie i znamienne, bo umieszczone we wstępie wyznanie 
osobiste. Chodzi o paralelę daty własnych urodzin z datą śmierci Byrona” (M. Inglot, Epi-
stolarny autoportret Cypriana Norwida, [w:] tegoż, Drogami pielgrzyma…, dz. cyt., s. 43). 
Czyn ten miał dowodzić prawdziwości Norwidowskiego twierdzenia, iż „wielcy poeci przy-
chodzą, kiedy wielkich poetów nie ma”.

27 Z. Trojanowicz, dz. cyt., s. 48.
28 Por. tamże.
29 Tamże, s. 51.
30 T.Z. Bednarski, Cypriana Kamila Norwida uwagi nad polską prasą krajową, „Zeszyty Pra-

soznawcze” 1968, nr 4, s. 82.
31 Uwagę tę zanotował Norwid w liście z marca 1859 roku, adresowanym do Mieczysława 

Pawlikowskiego; cyt. za: tamże, s. 77.
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cję wyłożył w jednym z listów do Kraszewskiego. Krzysztof Trybuś sugeru-
je, że istota planowanego periodyku dalece wykraczała poza problematykę 
dziennikarstwa. Miał on bowiem być niezależnym od wszelkich instytucji 
nośnikiem prawd historiozoficznych. Na jego łamach znalazłoby się więc 
miejsce na skomentowanie wydarzeń istotnych z punktu widzenia narodu32.

Romantykowi marzył się, jak twierdzi Trybuś,

(…) dziennik wyjątkowy, istniejący jedynie w wyobraźni poety. Nor-
wid bowiem przedstawił Kraszewskiemu [w listach z początku 1863 
roku – przyp. E.Ż.H.] projekt czasopisma. Projekt, jak się okaże, dość 
niezwykły. Otóż przemyślenia co do istoty dziennika wykraczają poza 
problematykę dziennikarstwa, stając się refleksją historiozoficzną33.

Istotne źródło informacji na temat Norwidowskich poglądów na prasę 
przynoszą początkowe zdania wspomnianego listu, gdzie czytamy: „Wiesz, 
Szanowny Panie, zapewne lepiej ode mnie, że każda ważna historyczna 
pora ma dziennik w łonie swoim”34. Powiązanie przełomowych wydarzeń 
z życia narodu z powstaniem organu prasowego to jeszcze jedno potwier-
dzenie Norwidowskiego przeświadczenia, iż słowo powinno służyć wyłącz-
nie sprawom podniosłym. Myśl ta powraca zresztą w późniejszym o dwa 
miesiące liście do Feliksa Bentkowskiego, gdzie autor Białych kwiatów rów-
nież dopomina się o założenie czasopisma – „umysłowego organu w wol-
nym powietrzu utworzonego i zorganizowanego”35. Celem Norwida stało 
się stworzenie periodyku, który w swych założeniach opierałby się raczej 
na przemyślanych opiniach i wnioskach, nie zaś na pochopnie przekazy-
wanych, zaczerpniętych zazwyczaj z niewiarygodnych źródeł informacjach. 
Romantyk zaznaczał przy tym, że redakcja pisma powinna być usytuowana 
nie na ziemiach polskich, a w Paryżu, gdzie za niewielkie pieniądze można 
nabyć dużo broszur i czasopism, stanowiących podstawę dla zamieszcza-
nych w tygodniku komentarzy.

Do rozważań na temat dziennikarstwa powracał romantyk także w swej 
poezji, czego przykładem jest wiersz Dziennik i epos, w którym poeta do-
konuje interesującego zestawienia dwóch tytułowych form piśmiennictwa. 

32 Por. K. Trybuś, Epopeja w twórczości Cypriana Norwida, Wrocław 1993, s. 100–101.
33 Tamże, s. 101.
34 Cyt. za: tamże, s. 100.
35 C.K. Norwid, Pisma wszystkie…, dz. cyt., t. 8, s. 325.
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Trybuś, interpretując ten liryk, akcentuje jego w dużym stopniu oksymo-
roniczny charakter:

Wydawałoby się, że trudno o bardziej przeciwstawne wypowiedzi: epo-
peja – przekaz mitologiczny, i gazeta – zapis codzienności. Szczególnie 
w przypadku Norwida zestawienie to może uchodzić za oksymoron36.

Dziennik i epos doskonale wpisuje się w Norwidowski plan zreformowa-
nia narodowego piśmiennictwa. Wiersz ten opiera się – w przeciwieństwie 
do zdecydowanej większości wypowiedzi romantyka poświęconych tej prob-
lematyce – na sformułowaniu programu pozytywnego:

Lecz są formy – co nad falą czasów
Jeśli same jak słońce nie jaśnieją?
Nie wyzłoci ich pierścień Mecenasów…
 * * * * * * * * * * * * * * * *
Tak – z Dziennikiem, tak – z Epopeją!37

Zestawiając z sobą efemeryczny periodyk i szczycący się długowieczną 
tradycją epos, poeta dokonuje jednocześnie znaczącej nobilitacji tego pierw-
szego. W rzeczywistości dowartościowanie dziennikarstwa możliwe okaże 
się jednak dopiero wówczas, gdy zostaną w pełni zdefiniowane właściwe 
zadania i obowiązki narodowej prasy.

Refleksja Norwida nad problematyką romantycznego piśmiennictwa mia-
ła charakter dwukierunkowy. Myśleniu o funkcji dziennikarstwa towarzy-
szyła refleksja nad przekształceniami, jakich pod jego wpływem doświadcza 
dziewiętnastowieczna literatura. Problem ten dostrzegł romantyk w Rzeczy 
o wolności słowa, wskazując, że tak zwanym popularyzatorom należy kon-
sekwentnie odmawiać statusu artystów. W przeciwieństwie do dawnych 
autorów eposów, którzy latami tworzyli swe dzieła, dziewiętnasto wieczni 
pisarze zajmują się masową produkcją literatury na usługi prasy, coraz chęt-
niej otwierającej się na powieść w odcinkach.

O spójności Norwidowskiego pomysłu na zorganizowanie prasy naro-
dowej świadczy szkic [„O wartości i potrzebie dzienników”] oraz [„Uwa-
gi dla nowej redakcji «Gazety Codziennej»”]. Redakcję „Gazety”, zasilaną 

36 K. Trybuś, dz. cyt., s. 100.
37 C.K. Norwid, Pisma wybrane…, dz. cyt., s. 329.
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między innymi piórem Kraszewskiego, autor Czarnych kwiatów prze-
strzegał głównie przed niebezpiecznym i bezkrytycznym przyjmowaniem 
zagranicznych mód nieprzystających w żadnej mierze do polskiej rzeczy-
wistości. Szczególnie negatywne sądy formułował pod adresem prasy an-
gielskiej oraz francuskiej, zwracając uwagę publicystom „Gazety”, że „jeżeli 
przeto będą umieli się nie-zapatrywać, to będą żyli; jeżeli nie, to zmarnie-
ją – albo tylko kołatać się będą siłą (…)”38. Przyjmowanie obcych wzorów, 
efemeryczność i brak oryginalności autor Rzeczy o wolności słowa zarzucał 
polskiej prasie głównie w listach. Od rodzimych tytułów żądał zaangażo-
wania w sprawę narodową, które byłoby wyrażone w adekwatnej, kore-
spondującej z duchem epoki formie. Dlatego w napisanym w 1868 roku 
liście do Zygmunta Sarneckiego nie bez żalu zapytywał: „Gdzie jest jedna 
figura dziennikarska, stworzona na nowo przez publicystykę polską dla 
wymagań miejscowych i zażywana skutecznie – tak, jak np. Jules Janin 
stworzył feuilleton… cóż?”39.

Wspomniany tu przez romantyka gatunek powracał w jego refleksji pra-
soznawczej wielokrotnie, by przywołać tylko zamieszczony w 1851 roku 
na łamach „Gońca Polskiego” esej O felietonie felieton. Tekst ten wyraźnie 
opiera się na doświadczeniach lekturowych Norwida regularnie czytujące-
go publikowane w „Gońcu” teksty Pola, a także wielokrotnie publikującego 
swe szkice na łamach przywołanego pisma. W epoce romantyzmu felieton 
znacząco odbiegał od formy, do jakiej przywykł współczesny czytelnik. Zbi-
gniew Mitzner powiada, że w XIX wieku

(…) nazwa ta, oznaczająca liść czy też świstek, wiąże się z luźną kartą 
dodatku do normalnego numeru dziennika. Na tej luźnej kartce papieru 
drukowano utwory jakby o charakterze nieoficjalnym, a więc odcinki 
powieściowe, różnego rodzaju recenzje teatralne, muzyczne, literackie. 
Później z dodatku utwory te zawędrowały na łamy gazet, drukowane 
w odcinku oddzielonym grubą kreską40.

W Norwidowskim myśleniu o felietonie najistotniejsza okaza-
ła się dychotomia fikcji i prawdy: „Felieton, tak jak każde inne na polu 
sztuki postaciowe zjawisko, względną swoją ma prawdę. (…) Prawdy 

38 C.K. Norwid, Pisma wszystkie…, dz. cyt., t. 6, s. 548.
39 Tamże, t. 8, s. 525.
40 J.W. Gomulicki, dz. cyt., s. 581.
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obowiązujące bezpośrednio wychodzą za obręb felietonu, stanową głów-
ną część dziennika”41. W przekonaniu Norwida felieton pozostawał formą 
ozdobną, której odpowiedniki można znaleźć we wszystkich niemal dzie-
dzinach sztuki: w muzyce funkcję tę spełniało scherzo, w architekturze 
arabeska, w malarstwie zaś tło42. Poeta twierdził, iż „poszukiwać w nim 
[w felietonie – przyp. E.Ż.H] prawdy obowiązującej bezpośrednio i praw-
dy ściśle literalnej, byłoby to poszukiwać nieprawdy w formie felietonu”43. 
Norwid cechy konstytutywne dla tego gatunku upatrywał raczej w lekko-
ści i dowcipie, zaznaczając przy tym, że narodowa prasa winna nie tylko 
służyć sprawie narodowej, kształtując gusta społeczności odbiorców, lecz 
przemawiać do niej – gdy trzeba – językiem humoru i rozrywki.

Rekonstruując relacje czwartego wieszcza z dziennikarstwem, Bednarski44 
powołuje się na opublikowany na łamach „Wiadomości Polskich” w 1857 roku 
szkic Dziennikarstwo oddane zabawie. Romantyk polemizuje w nim z tezą 
Mochnackiego, którego zdaniem prasie warszawskiej brak „gruntu pod sobą 
i ujęcia wewnątrz”45. Według Norwida najwłaściwszą podstawą dla dzienni-
karskich przekazów powinna stać się przede wszystkim polityka. Pisarz ma 
świadomość, że ze względu na cenzurę pewne kwestie nie mogą być porusza-
ne na łamach prasy w sposób swobodny. Jednocześnie zastanawia go, dlaczego 
dziennikarze sami zrezygnowali z podejmowania tematów politycznych, nie-
jako wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zaborców. Norwidowska diagnoza 
sformułowana w 1857 roku mogła – jak się zdaje – dotyczyć przede wszystkim 
publicystów poznańskich. Od 1848 roku mieli oni bowiem możliwość skorzy-
stania z przywilejów, jakie dawało im uchwalone wówczas „Prawo względem 
prasy”, znoszące cenzurę prewencyjną i system koncesyjny. Założona wówczas 

„Gazeta Polska” – mimo pokładanych w niej nadziei – okazała się pismem bez 
wyraźnego programu46. Zgoła odmiennie rysowała się sytuacja w zaborze ro-
syjskim, gdzie wszystkie wydawane tytuły prasowe podlegały cenzurze pre-
wencyjnej. Dopiero ustawa z 1865 roku wprowadziła istotny podział czasopism 
na tytuły wolne od cenzury oraz obowiązkowo jej podlegające47.

41 C.K. Norwid, Pisma wszystkie…, dz. cyt., t. 6, s. 378.
42 Por. tamże.
43 Tamże.
44 Por. T.Z. Bednarski, Cypriana…, dz. cyt., s. 77.
45 Tamże. 
46 Por. W. Spaleniak, Prasa polska w Poznaniu w okresie zaborów (główne kierunki rozwoju), 

[w:] Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX–XX wieku, red. M. Kosman, t. 1, Poznań 1994, s. 27.
47 Por. Z. Kmiecik, Prasa polska w królestwie polskim i imperium rosyjskim w latach 1865–

1904, [w:] Prasa polska w latach 1864–1918, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 12.
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Norwid był świadomy trudów, z jakimi borykali się dziennikarze pra-
cujący w „Gazecie Warszawskiej”, „Kurierze Warszawskim” czy w „Gaze-
cie Polskiej”. Wierzył jednak, iż nawet najbardziej radykalna forma cenzury 
może zostać skutecznie ominięta. Dlatego też jawnie szydził, jak powiada 
Bednarski,

(…) z niekonsekwencji cenzury warszawskiej, która z jednej strony za-
trzymała paki, zawierające jego rycinę pn. „Solo”, a z drugiej strony — nie 
dostrzegła w „Kurierze Warszawskim” informacji o istnieniu i oddziały-
waniu na opinię Towarzystwa Historycznego Polskiego48.

Mimo ostrych słów krytyki pod adresem prasy romantyk konsekwen-
tnie podkreślał konieczność jej rozwoju – zwłaszcza w okresie zawirowań 
politycznych związanych z kolejnymi powstaniami. Dlatego w szkicu Me-
moriał o prasie opowiedział się za koniecznością ochrony organów praso-
wych w myśl zasady mówiącej, że „zatrzymać dziennikarstwo i pracę-słowa, 
dlatego iż wynikł okres walki, byłoby to cofnąć się w kierunku wieków śred-
nich, ale niżej”49.

Ważnym aspektem myśli Norwida była jego refleksja nad wymiarem 
etycznym działalności piszących. Rozważania te autor Promethidiona wy-
łożył szczegółowo w napisanym w grudniu 1868 roku liście do Sarneckiego. 
Nadawca żali się w nim na całkowitą nieprzystawalność do rzeczywistości 
treści poruszanych przez polskich dziennikarzy50, a także wykłada podsta-
wowe zasady, jakimi powinni się kierować redaktorzy, by nie naruszyć fun-
damentalnych dla swojego zawodu norm etycznych. Zwraca uwagę na ko-
nieczność poszanowania cudzych sądów oraz na kontrowersyjny charakter 
upublicznianych na łamach prasy prywatnych listów. Przestrzega, iż ano-
nimowe publikowanie tekstów krytycznych pod czyimś adresem jest dzia-
łaniem godnym napiętnowania.

W swych rozważaniach na temat społecznego i politycznego znacze-
nia piśmiennictwa Norwid nie był odosobniony. Jak pisze Niedzielski, 
w XIX wieku krytyka prasy była zjawiskiem powszechnym. Jej komenta-
torzy nie uderzali jednak w teksty publicystyczne en général, lecz przede 
wszystkim w przekazy zdawkowe i informacyjne:

48 T.Z. Bednarski, Cypriana…, dz. cyt., s. 77.
49 C. K. Norwid, Dzieła wszystkie…, dz. cyt., t. 7, s. 143.
50 Por. tamże, t. 8, s. 525.
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Pozytywne opinie o produkcji reporterskiej rzadko były wypowiadane 
w poważnej publicystyce i krytyce literackiej; przeważały kwalifikacje 
negatywne. Reporterskość tekstu dziennikarskiego była oznaką niskiego 
poziomu, objawem spłycenia funkcji opiniotwórczej czasopisma, zna-
mieniem prasy brukowej, „kurierkowej”51.

Norwid nie rozgraniczał jednoznacznie funkcji różnych rodzajów piś-
miennictwa. Docelowo jednak dążył do tego, by narodowe dziennikarstwo 
przejęło w końcu obowiązki perswazyjne, nałożone przez okoliczności poli-
tyczne na poezję. Myśl tę wyłożył w poprzedzającym Vade-mecum wstępie 
adresowanym Do czytelnika, twierdząc, iż w połowie XIX stulecia narodowa 
poezja znalazła się w krytycznym punkcie. Dlatego uwolnienie literatury od 
funkcji zarezerwowanych tradycyjnie dla publicystyki pozostanie z pewnoś-
cią nie bez wpływu na jakość obydwu. „Otóż myślę – powiadał Norwid – że 
(…) rozwinięcie dziennikarstwa odejmie wiele z rzeczy i ciężarów, które po-
nosiły były dotąd skrzydła poezji”52. Jak zauważa Rzepczyński,

(…) wydawać się może, że stwierdzenia te przynoszą negację dotychcza-
sowego kształtu poezji, a przede wszystkim polskiego romantyzmu, któ-
ry Norwid traktował w tym okresie twórczości jako epokę wyczerpanych 
możliwości. Ale teza o „położeniu krytycznym” nie jest jednoznacznym 
przekreśleniem tego wszystkiego, co przyniosła poezja romantyczna53.

Sygnalizowany ambiwalentny stosunek będzie się przejawiał w sposobie 
wartościowania romantycznej poezji, którą Norwid oceniał pod względem 
spełniania bądź niespełnienia przez nią określonych zadań.

Traktując swe wypowiedzi publicystyczne, a także – przynajmniej do 
pewnego stopnia – dzieła literackie jako narzędzie służące zmianie dotych-
czasowego porządku, poeta w obu rodzajach twórczości wypowiadał się 
często na podobne tematy.

Norwid należał do nielicznych krytyków ówczesnych – pisał Inglot – do-
ceniających państwowotwórczą rolę wielkiej literatury romantycznej, 

51 C. Niedzielski, Reportaż, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Ko-
walczykowa, Wrocław, Warszawa, Kraków 1994, s. 821.

52 C.K. Norwid, Pisma wybrane…, dz. cyt., s. 267.
53 S. Rzepczyński, Biografia i tekst. Studia o Mickiewiczu i Norwidzie, Słupsk 2004, s. 148.



7.1. Cyprian Kamil Norwid 185

która przejęła rząd dusz i prowadziła naród do walki o niepodległość 
jak dawniej wodzowie54.

Zagadnieniem, które wielokrotnie powracało w pismach romantyka, były 
sprawy krytyki oraz ich ocena dokonywana równocześnie z punktu widzenia 
komentatora bieżących wydarzeń oraz aktywnego literata. Ambiwalentne 
nastawienie do przemian w dziedzinie druku i publikacji prasowych mogło 
wynikać z długotrwałych zmagań Norwida z nieprzychylnością wydawców 
i gazetowych recenzentów. W swej twórczości występował on z postulatem 
profesjonalizacji tej dziedziny aktywności twórczej, uznając ją za element 
kształtujący gusta literackie epoki. Wpływ krytyki na proces twórczy roman-
tyk przedstawił na kartach noweli Ad leones!55. Jak zauważa Rzepczyński, 
w tekście tym Norwid stara się pokazać,

(…) że w XIX wieku głos pisarza (…) słabnie i następuje przesunięcie 
jego funkcji: już nie pełni roli autorytetu (religijnego, moralnego, przy-
wódczego), zostaje natomiast zepchnięty do roli bądź kronikarza swego 
czasu, bądź dostarczyciela rozrywki. Jego dzieła nie są wyrazem warto-
ści, stają się towarem (…)56.

Prócz uwag czynionych krytyce w utworach prozatorskich refleksję nad 
jej stanem podejmuje Norwid także w tekstach lirycznych, by wspomnieć 
wiersz Krytyk ex professo. Podmiot mówiący pyta o sens i wagę pracy ga-
zetowych recenzentów, których działalność ma charakter rzemiosła wyko-
nywanego w sposób bezrefleksyjny:

Lecz nie wiem, co jest krytyk z powołania,
Który wyłącznie to rzemiosło czyni;
Jak nie wiem, co jest odźwierny w pustyni!…57

Podobna myśl, utrzymana tym razem w publicystycznym tonie, daje się 
odnaleźć na kartach szkicu Obywatel Gustaw Courbet, który dedykowany jest 

54 M. Inglot, Norwid wobec koncepcji…, dz. cyt., s. 91.
55 Nie bez powodu zapewne to bogatemu korespondentowi amerykańskiego dziennika każe 

Norwid ingerować w kształt stworzonego przez rzeźbiarza dzieła.
56 S. Rzepczyński, dz. cyt., s. 209.
57 C.K. Norwid, Pisma wybrane…, dz. cyt., t. 4, s. 271.
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„publicystom, artystom, krytykom i korespondentom polskich dzienników”58. 
Wybór to – jak się zdaje – nieprzypadkowy. W artykule tym raz jeszcze ro-
mantyk powraca do przedstawienia negatywnych działań krytyki, omawia-
nych w kontekście relacji Courbeta i Pierre’a Josepha Proudhona59.

Negatywne sądy, wyrażane przez Norwida we wszystkich niemal wy-
korzystywanych przez niego gatunkach, mają w znacznej mierze podło-
że biograficzne. Dlatego – jak pisze Zakrzewski – „prasie polskiej i jej roli 
w kulturze narodu poświęcił tyle uwagi, szczególnie wówczas, gdy był 
przez periodyki napastowany, krytykowany w kwestiach najbardziej istot-
nych dla jego sztuki”60. Norwidowski głos w sprawie przemian zachodzą-
cych w połowie XIX wieku na rynku prasowym może być interpretowa-
ny nie tyle jako manifest obiektywnego obserwatora sfery publicznej, ile 
raczej jako wyraz subiektywnej opinii twórcy, któremu przyszło zderzyć 
wzniosłe ideały sztuki romantycznej z bezwzględnymi regułami kapitali-
stycznego rynku.

Myśl ta w poetyckim kształcie została wyrażona w Norwidowskiej Kry-
tyce (wyjętej z czasopism) oraz w wierszu Cenzor-krytyk, w którym ro-
mantyk formułuje postulat, by autorów sądziły ich dzieła, „nie – autorzy 
autorów!”61. Problematyce tej poświęcił pisarz ponadto jedną ze swoich mi-
niatur dramatycznych, zatytułowaną Krytyka. Poema dramatyczne w trzech 
obrazach. W utworze tym romantyk powraca do rozważań nad kondycją 
romantycznego dziennikarstwa. Jeden z bohaterów sztuki – redaktor – za-
łożywszy dziennik, zastanawia się, komu powierzyć w nim posadę krytyka. 
Zapytany o status narodowej literatury, kwestie obyczajowe i problematykę 
sztuki, pojawiający się na scenie krytyk odczytuje swoje teksty. Ich sens jed-
nak szybko zostaje podważony przez głos osoby określonej przez Norwida 
jako Ktoś. Postać ta kwestionuje prawdziwość wygłoszonej przez krytyka 
opinii, który na zakończenie każdego ze swych wystąpień zadaje pytanie: 

„Skąd więc i dokąd moja sięgać ma robota?”62.

58 Tamże, t. 6, s. 484.
59 Proudhon był dla Norwida – jak twierdzi Gomulicki – uosobieniem tendencyjnej krytyki. 

Jako przyjaciel Courbeta nie silił się nigdy na obiektywny osąd jego prac. Wychodzące spod 
jego pióra recenzje były za każdym razem utrzymane w tonie pochwalnym; por. J.W. Go-
mulicki, dz. cyt., s. 594. Warto dodać, iż Norwid z dużym szacunkiem odnosił się do prac 
Courbeta, przeciwstawiając się jednocześnie jego poglądom społeczno-politycznym.

60 B. Zakrzewski, dz. cyt., s. 80.
61 C.K. Norwid, Pisma wybrane…, dz. cyt., t. 4, s. 309.
62 Tamże, 282.
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Praca publicystów i recenzentów wiązała się, zdaniem Norwida, niemal 
bezwyjątkowo z posiadaniem władzy. Pisarz w liście do Teofila Lenartowi-
cza w 1878 roku zajął stanowisko, iż „kto ma w ręku organ publiczny – ten 
ma i obowiązek publiczny”63. Krytycy zatrudnieni w redakcjach najpoczyt-
niejszych tytułów prasowych zupełnie jednak, jak się wydaje, nie zauważa-
ją tej zależności. Dlatego w artykule Krytycy i artyści raz jeszcze romantyk 
wystąpił z gorzkim atakiem pod adresem prasy, postulując: „Niech tedy wie 
krytyka, że bezpośrednio nic dla sztuki nie jest w stanie uczynić – jedno przez 
sprawienie publiczności”64. Szczególnie ostre zarzuty formułuje Norwid, ude-
rzając w recenzentów publikujących na łamach „Dziennika Polskiego”. Cza-
sopismo to, wychodzące od czerwca 1849 roku, drukowane było z charakte-
rystycznym podtytułem: „Pismo poświęcone polityce i sprawie narodowej na 
zasadzie wolności, równości i braterstwa”65. Jego program jednakowoż „(…) 
nie wykraczał właściwie poza niejasne frazesy o rewolucji burżuazyjnej”66, 
zaś krytyki w nim wyrażonej nie sposób określić mianem rzetelnej.

Powołanie do istnienia profesjonalnej prasy i odrodzenie wysokiej lite-
ratury musi się wiązać ze skupieniem większej uwagi na osobie czytelnika. 
Myśl ta powraca wielokrotnie w pracach poety, najszersze rozwinięcie znaj-
dując w komedii Auto-da-fé:

Protazy:
(…) Mówią, iż druk, na kształt gromu,
Pędząc, zażega, światło roznosi… druk?… może!…
Ale czytelnik, książkę przyniósłszy do domu,
Kładzie się z nią w fotelu, kładzie się na łoże,
(…) I jeśli myśli własne znalazł, to szczęśliwy:
I tylko własnych szuka mniemań… Skąd wynika,
Że to jest także pisarz, lecz pisarz leniwy
I wyręczony… słowem, nie ma czytelnika!67

63 Cyt. za: T.Z. Bednarski, Cypriana…, dz. cyt., s. 82.
64 C.K. Norwid, Pisma wszystkie…, dz. cyt., t. 6, s. 595.
65 Jak pisze Pieścikowski, był to dziennik stanowiący konkurencję dla „Gazety Polskiej”: „(…) 

nie wyrzekając się ideologii organicznikowskiej, ten organ «demokracji narodowej w myśl 
postępu», wierzył w przyszłe «braterstwo ludów», podtrzymywał polityczną orientację na 
słowiańszczyznę” (E. Pieścikowski, „Ach! W tym Poznańskiem…”. Życie literackie XIX wieku, 
Poznań 2003, s. 95).

66 W. Spaleniak, dz. cyt., s. 27.
67 C.K. Norwid, Pisma wszystkie…, dz. cyt., t. 4, s. 291.
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Kwestia ta swoje rozwinięcie znajdzie ponadto na kartach wykładów 
o Juliuszu Słowackim, podobnie jak w lirykach poety, gdzie wyraźnie zaak-
centowany zostaje postulat, by nowa poezja i nowa publicystyka domagały 
się nowego odbiorcy. Jego zadaniem byłaby aktywna partycypacja w kon-
struowaniu sensu utworu, wykluczająca bierność, zakładaną przez redak-
torów wielu ówczesnych pism.

Ważnym elementem myśli Norwida jest też dyskutowana przez niego 
teoria pracy, pojawiająca się już w młodzieńczym wierszu romantyka Do 
piszących, gdzie wyłożona została

(…) oryginalna, Norwidowska koncepcja poezji jako wartości tworzo-
nej pracą („czynem”) zarówno autora, jak czytelnika. Tytuł wiersza do-
wodzi, że autor chciał z niej uczynić program estetyczny większej gru-
py piszących68.

W utworze tym Norwid akcentuje znaczenie każdej aktywności poznaw-
czej, dostrzegając ją zarówno po stronie piszącego, jak i odbiorcy:

Takie to bóle człowiek póty cierpi, póty,
Póki nie zdziała czego, póki, nie zakuty
W czyn swój, marnieje tylko, albo się sposobi,
Albo się uczy robić wprzódy, nim co zrobi69.

W okresie młodości Norwida, przypadającej na lata czterdzieste XIX wieku, 
poczucie obowiązku podjęcia wysiłku na rzecz sprawy narodowej przenikało 
głównie elitę społeczną70. Wydawać by się mogło, że polski romantyk nie był 
więc w swych dążeniach odosobniony, powtarzając jedynie hasła głoszone 
otwarcie przez swoich rówieśników. Tymczasem pewnym novum, propago-
wanym szeroko przez Norwida we wszystkich praktykowanych przez niego 
formach literackich, był postulat szczególnego zaangażowania, kierowany pod 
adresem dziennikarzy. W ujęciu poety pracą nie była wyłącznie podejmowa-
na często nierozsądnie walka zbrojna, lecz działanie intelektu służące spra-
wie narodowej. W lutym 1863 roku, zdawszy sobie sprawę z bezowocnego 
charakteru swych postulatów, na łamach „Dziennika Poznańskiego” pisarz 

68 Z. Trojanowicz, dz. cyt., s. 101.
69 C.K. Norwid, Pisma wybrane…, dz. cyt., t. 1, s. 248.
70 Sylwetki polityczne XIX wieku, przedm. H. Wereszycki, Kraków 1974, s. 9.
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zamieścił szkic-manifest będący apelem skierowanym do prasy. Zwracał się 
w nim z prośbą do redaktorów, by ich publikacje z szacunkiem odnosiły się 
do każdej kropli krwi przelanej za wolność ojczyzny71.

Zdecydowanie obszerniej problematykę tę omawia poeta w opublikowa-
nym w 1865 roku na łamach „Czasu” wierszu Praca, w którym konfrontuje 
z sobą dwie koncepcje ludzkiej aktywności: pierwsza z nich – najbardziej tra-
dycyjna, związana z podejmowaniem aktywności fizycznych – zostaje przeciw-
stawiona pracy umysłu. Powtarzając wielokrotnie formułę: „Pracować musisz 
zawsze z potem CZOŁA”72, Norwid deleksykalizuje metaforyczne sformułowa-
nie. Praca w pocie czoła jest pracą intelektualną, która za każdym razem, bez-
wyjątkowo, powinna poprzedzać wszelkiego rodzaju działania. Analogiczny 
postulat daje się również wyczytać z publicystyki romantyka, z wygłaszanych 
mów oraz z korespondencji pisarza. Zdaniem Stefanowskiej hasło czynu pełni 
głównie funkcję mediacyjną, a jego celem jest zbliżanie ideału do rzeczywistości. 
Dlatego „(…) wchodzi w różne związki znaczeniowe, często jednak towarzy-
szą mu aluzje patriotyczne, i wtedy wezwanie do wcielenia ideału w rzeczywi-
stość nabiera charakteru programowo politycznego”73. Ważnym komentarzem 
i dopowiedzeniem do omawianego liryku jest artykuł Do Spartakusa. O pracy. 
Romantyk rozwija w nim znane z wcześniejszego wiersza pojęcie pracy w po-
cie czoła, a także powraca do wyłożenia związku aktywności i oryginalności, 
komentowanego wcześniej w wykładach o Słowackim.

Program polityczny Norwida, sformułowany najpełniej na kartach jego 
pism dyskursywnych, trudny jest do jednoznacznego zaklasyfikowania, gdyż 
nie wpisuje się w sposób modelowy do żadnej z ówczesnych doktryn. Zapy-
tany o to, do którego ze stronnictw mu najbliżej, mógłby Norwid odpowie-
dzieć jednym z fragmentów swoich listów:

Światowy jestem bardzo, to jest nie-salonowy, nie-pokojowy, bo ow-
szem mało takim jestem, ale mówię: światowy – tym, co się na świecie 
dzieje, więcej niż się zdaje, więcej niż powiedzieć umiem, zawarowan74.

Prymarnym celem poety w jego myśleniu o rzeczywistości było, jak twier-
dził Wereszycki, „(…) twórcze podjęcie i przezwyciężenie skrajnych postaw 

71 Por. J. Salij, Problem męczeństwa u Norwida, „Studia Norwidiana” 2001, nr 19, s. 18.
72 C.K. Norwid, Pisma wybrane…, dz. cyt., t. 1, s. 499.
73 Z. Stefanowska, dz. cyt., s. 61.
74 Cyt. za: E. Dąbrowicz, Cyprian Norwid. Osoby i listy, Lublin 1997, s. 31.
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ideowych (…)”75. Stąd też romantykowi z powodzeniem udawało się łączyć 
prawicowy konserwatyzm z lewicowym socjalizmem utopijnym76. Społeczna 
publicystyka Norwida i jego liczne kontakty z przedstawicielami środowisk 
lewicowych wpłynęły na niemal całkowite zerwanie kontaktów z Krasińskim 
oraz z redaktorami poznańskiego „Gońca Polskiego”77.

Norwid często wspominał o konieczności zaniechania opierających się 
na martyrologii działań politycznych. Do myśli tej powrócił między innymi 
na kartach Epilogu do Promethidiona:

Cała tajemnica postępu ludzkości zależy na tym, aby coraz więcej sta-
nowczo, przez wcielanie dobra i rozjaśnianie prawd, broń największa, 
jedyna, ostateczna, to jest męczeństwo, uniepotrzebniało się na ziemi…78

To właśnie brak politycznego myślenia uznawał Norwid za jedną z naj-
poważniejszych wad narodowych Polaków. Dlatego, wbrew dochodzącym 
z emigracji głosom79, postulującym heroiczne zrywy, zalecał wpierw pra-
cę przygotowującą najwłaściwszy grunt dla tego typu działań. Pisał o tym 
między innymi w Listach o emigracji, opublikowanych przez Karola Libelta 
w „Dzienniku Polskim”. Autora Milczenia nurtowało pytanie: „(…) dlaczego 
zazwyczaj emigracja wie to tylko co trzeba? – a czemu naród tylko jeden 
może wiedzieć, co można?”80. W takiej sytuacji „czynny kierunek”, jak pisał 
Norwid w przedmowie do Niewoli, przyjąć powinna literatura.

W dorobku poety dają się zauważyć liczne teksty liryczne, których prze-
słanie koresponduje z wymową ideową jego pism publicystycznych. Try-
buś wymienia między innymi takie wiersze, jak Początek broszury poli-
tycznej, Styl nijaki, Królestwo, Historyk oraz Mistycyzm, nazywając je 

75 Sylwetki polityczne…, dz. cyt., s. 61.
76 Por. tamże, s. 63.
77 Por. A. Melbechowska-Luty, dz. cyt., s. 106.
78 C.K. Norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem, [w:] tegoż, Pisma wszyst-

kie…, dz. cyt., t. 3, s. 466.
79 Dużą rolę odegrały w tym ukazujące się na emigracji czasopisma. Jak twierdzi Kalembka, na 

łamach tych tytułów najwięcej uwagi redaktorzy poświęcali problematyce powstania listo-
padowego, ocenie jego skutków i propozycjom wyciągnięcia z niego właściwych wniosków. 

„Niezależnie (…) od różnic w poglądach, cała publicystyka demokratyczna w ciągu trzydzie-
stolecia międzypowstaniowego opowiadała się za walką zbrojną”; por. S. Kalembka, Prasa 
demokratyczna Wielkiej Emigracji. Dzieje i główne koncepcje polityczne (1832–1863), To-
ruń 1977, s. 150.

80 C.K. Norwid, Pisma wszystkie…, dz. cyt., t. 7, s. 27.
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„(…) wypowiedziami współczesnego Dantego o problemach jego wieku”81. 
Ich tematyka ogniskuje się wokół zagadnień z zakresu historii, polityki i prob-
lemów cywilizacji. Szczególnie istotny wydaje się pierwszy ze wspomnianych 
tytułów, w którym autor językiem poetyckim niejako parafrazuje omówione 
już wcześniej słowa Promethidionowego epilogu:

Nie trzeba robić z pokoleń ofiary,
Iż one nie są tylko: dalszym ciągiem;
Strona jest, z której człek rodzi się stary,
Choć kształtowanym urasta posągiem82.

Wezwanie Norwida, będące wiernym powtórzeniem publicystycznych 
postulatów dotyczących zaprzestania narodowego męczeństwa, przeniknęło 
na karty literatury83. Głos poety, piętnującego brak politycznej świadomo-
ści wśród polskich elit połączony z przedkładaniem działania nad myślenie, 
jest otwartą polemiką z romantykami pierwszego pokolenia84. Postulat za-
stąpienia instynktownych działań rzetelną pracą miał dla autora Zwolona 
niepośrednie znaczenie. Koncepcja ta oczywiście nie miała, bo mieć nie mo-
gła, charakteru ściśle sprecyzowanego. „Pisać wiele nie mogę – polityk nie 
jestem”85 – podkreślał dobitnie Norwid w swej Odpowiedzi krytykom „Listów 
o emigracji”. Na kartach tego szkicu, adresowanego ponownie do Libelta, 
poeta przedstawia się raczej jako autor okazjonalnie pisujący do dzienników 
(lecz tylko na „bibuły szerokość!”86), który mniej chciałby być postrzegany 
jako specjalista z zakresu polityki, bardziej zaś jako wnikliwy komentator 
przemian cywilizacyjnych i znawca narodowej historiozofii.

81 K. Trybuś, dz. cyt., s. 86.
82 C.K. Norwid, Pisma wybrane…, dz. cyt., t. 1, s. 426.
83 Jak twierdzi Inglot, komentując przywołany fragment Początku broszury…, „Poeta uzna-

wał tylko taki czyn historyczny, który stanowił jak gdyby dalszy ciąg Chrystusowej ofiary. 
Ofiara nie była jednak celem samym w sobie, lecz miała prowadzić ludzkość do zwycięstwa 
idei powszechnej miłości, czyniącej męczeństwo czymś zbędnym” (M. Inglot, Wyobraźnia 
poetycka Norwida, Warszawa 1988, s. 62).

84 Zdaniem Inglota „Norwid uważał Adama Mickiewicza za poetę reprezentującego i kształ-
tującego fałszywą świadomość narodową i schlebiającą tejże świadomości literaturę. Da-
wał tym przekonaniom wyraz w wypowiedziach z różnych lat, począwszy od roku 1845. 
W liście do Antoniego Celińskiego z października tegoż roku Norwid obwiniał Mickiewicza 
o współtworzenie ułudy maskującej smutną prawdę o rzeczywistości” (tamże, s. 117).

85 C.K. Norwid, Pisma wszystkie…, dz. cyt., t. 7, s. 37.
86 Tamże.
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W twórczości autora Bransoletki granica między publicystyką a litera-
turą dostrzegalna jest głównie w kształcie formalnym przekazów, rzadziej 
w ich zawartości treściowej. Paralelny charakter tematów, które rozwijał 
romantyk w obu rodzajach twórczości, dowodzi, iż niezwykle trudno było-
by mówić w przypadku tego pisarza o tematach zarezerwowanych stricte 
dla poezji bądź wyłącznie dla publicystyki. Wiara w istnienie sensu „cało-
ści”, którą uczynił Norwid jednym z centralnych elementów swojej myśli87, 
nakazywałaby w holistyczny sposób odczytywać dorobek piśmienniczy tego 
autora. Problem pracy, odpowiedzialności za słowo i jego relacji z czynem, 
rozważania nad rolą i miejscem krytyki, jak też polityczną odpowiedzialnoś-
cią piszących zyskały w pracach Norwida miano tematów uniwersalnych. 
Tworząc w czasach, gdy – jak zauważa Stefanowska – „literatura staje się 
przedmiotem obrotu handlowego, towarem, a pisarz płatnym producentem 
dóbr kulturalnych”88, Norwid podjął próbę zredefiniowania zadań nowej 
poezji i publicystyki. W przeciwieństwie do swych wielkich poprzedników, 
którzy – jak Brodziński czy Goszczyński – „językiem literatury przemawiali 
z czasopism”89, Norwid zdecydował się pójść o krok dalej, wprowadzając 
elementy publicystyczne do swych dzieł artystycznych.

7.2. Gérard de Nerval

Działalność Nervala na niwie francuskiego dziennikarstwa jest zagadnie-
niem wyjątkowo skomplikowanym, zważywszy na to, jak liczne i zróżnico-
wane przybierała ona formy. Po przypadającej na lata 1826–1851 aktywności 
publicystycznej pisarza znajdujemy dziś wiele świadectw – czy to w postaci 
tekstów prasowych, powołanych do istnienia czasopism, czy rozpraw kry-
tycznych, w których pisarz komentował przemiany obserwowane na rynku 
prasowym. Przykład Nervalowskiej Histoire véridique du canard dowodzi, 
że będący przedstawicielem drugiej generacji romantycznej90 twórca Aure-
lii w swej myśli prasoznawczej odchodził od prostych uwag i komentarzy 

87 Dopełnienie wiązał Norwid między innymi z pojęciem ideału.
88 Z. Stefanowska, dz. cyt., s. 13.
89 B. Golka, dz. cyt., s. 95.
90 Pokolenie to współtworzyli we Francji artyści urodzeni około 1810 roku, którzy na scenie 

literackiej zaistnieli na początku lat trzydziestych.
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w stronę zdecydowanie szerszej diagnozy. Refleksja romantyka, tak chętnie 
angażującego się w pracę między innymi dla takich pism jak „La Tribune 
Romantique” czy „Le Figaro”, wydaje się interesująca głównie dlatego, iż 
pozwala uchwycić w perspektywie diachronicznej charakter rozwoju fran-
cuskich gazet i czasopism doby romantyzmu.

Francuscy literaturoznawcy wciąż nie pozostają zgodni co do precyzyj-
nego wydzielenia poszczególnych faz narodowego romantyzmu. Zdaniem 
Díaza91 problematyczne okazuje nawet wyznaczanie umownych ram chro-
nologicznych pozwalających zaklasyfikować poszczególnych twórców do 
odpowiednich generacji. Trudność sprawia także wskazanie cech, które 
w istotny sposób łączyłyby twórczość wszystkich przedstawicieli przyna-
leżących do danego pokolenia. Najbardziej użyteczna okazuje się w tym 
kontekście tradycyjna klasyfikacja wyznaczana przez rytm doniosłych wy-
darzeń społecznych, kulturalnych i politycznych. Badacze pozostają zgodni 
co do tego, że swoistym „przeżyciem pokoleniowym” dla rówieśników Ner-
vala była rewolucja lipcowa roku 1830, która silnie oddziałała na literaturę 
i publicystykę tego okresu.

Sytuację francuskich twórców urodzonych około 1810 roku interesują-
co scharakteryzował Sainte-Beuve w artykule Poètes et romanciers moder-
nes de la France: Alfred de Musset, który ukazał się w 1833 roku na łamach 

„Revue des Deux Mondes”92. Krytyk wspomina w nim o wchodzącej właśnie 
na literacki parnas „generacji Musseta” (fr. „la génération Musset”)93. Współ-
cześni badacze, jak Díaz94 czy Anthony Glinoer95, uwagom Sainte-Beuve’a 
skłonni są przyznawać jednak wyłącznie wartość historyczną. Próby zre-
konstruowania wspólnej „tożsamości pokolenia 1830 roku”96 okazują się 
nieskuteczne ze względu na ogromne zróżnicowanie estetyczne i myślowe 
tekstów literackich wychodzących spod piór przedstawicieli tej generacji.

Na ukształtowanie się światopoglądu rówieśników Nervala w istotny 
sposób wpłynęły coraz bardziej dynamiczne przemiany, jakie można było 

91 Por. J.L. Díaz, „Nous tous, enfants perdus de cet âge critique”. La „génération 1830” par elle-
même, „Romantisme” 2010, nr 1, s. 13–28.

92 Por. C.A. Sainte-Beuve, Poètes et romanciers modernes de la France: Alfred de Musset, „Re-
vue des Deux Mondes” 1833, t. 1, s. 171–185.

93 Por. tamże, s. 174.
94 Por. J.L. Díaz, „Nous tous, enfants…”, dz. cyt., s. 27.
95 Por. A. Glinoer, Y a-t-il une „identité collective” du romantisme de 1830?, „Romantisme” 

2010, nr 1, s. 30.
96 Por. tamże, s. 29.
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zaobserwować na ówczesnym rynku gazet i czasopism. Tym, co odróżnia 
pokolenie urodzone około roku 1810 od wcześniejszego, jest świadome wy-
korzystywanie przez nie prasy i pogłębiona refleksja krytyczna nad jej sta-
nem. Ówczesne gazety i przeglądy literackie przyczyniły się do nawiązania 
silnej więzi pokoleniowej pomiędzy artystami skupionymi wokół określo-
nego tytułu97. Pokolenie młodszych romantyków nie formułowało swoich 
manifestów pod auspicjami ważnych, wysokonakładowych tytułów. Twórcy 
ci chętniej skupiali się wokół „petits journaux”98. Nowopowstające na maso-
wą skalę czasopisma obiecywały udostępnienie na swych szpaltach miejsca 
dla autentycznej dyskusji literackiej oraz dla wolnej od hipokryzji polemiki. 
W fakcie tym Thérenty dostrzega przyczynę tak częstego zakładania przez 
romantyków drugiej generacji własnych organów prasowych. Jedną z form 
pokoleniowej chęci odróżnienia się młodych debiutantów od nieco starszych 
twórców stało się zwracanie się przez nich w kierunku dziennikarstwa, ma-
jącego stanowić wsparcie dla promowania nowych idei.

Wielu przedstawicieli „generacji Musseta” decydowało się na zakładanie 
własnych czasopism. Do najpopularniejszych należały wówczas: „La Liberté. 
Journal des arts” Pétrusa Borela, „Le Petit Poucet” Charles’a Ballarda, „L’Essor” 
Auguste’a Pourrata czy w końcu Nervalowski „Le Monde dramatique”. W tym 
okresie powstały także: „Revue de France”, „Chérubin”, „Le Cirque littéraire”99. 
Ze względu na niskie nakłady i wąski zasięg oddziaływania wspomnianych 
czasopism zdecydowana większość współpracujących z nimi literatów bar-
dzo szybko zniknęła ze świadomości czytelniczej. Nervalowi udało się odnieść 
na niwie dziennikarskiej wiele sukcesów. Romantyk nie pozostawił jednak 
licznych i rozbudowanych komentarzy dotyczących funkcji i statusu prasy 
w XIX stuleciu. Wiele utrzymanych w tym duchu uwag i opinii daje się wy-
czytać z jego tekstów prasowych, w których niejako na marginesie swych 
rozważań nawiązuje on do sytuacji ówczesnej prasy.

W swej obszernej pracy Nerval journaliste Brix100 precyzyjnie omawia 
zależności łączące poetę z ówczesnymi organami prasowymi. W dwudzie-
stopięcioleciu pomiędzy 1826 a 1851 rokiem, na który przypada rozwój 
działalności publicznej pisarza, badacz wyróżnia jedenaście podokresów. 

97 Por. M.-È. Thérenty, „Une invasion de jeunes gens…”, dz. cyt., s. 44.
98 Tamże. 
99 Por. tamże, s. 45.
100 Por. M. Brix, Nerval journaliste (1826–1851). Problématique. Méthodes d’attribution, Namur 

1989, s. 9–17.
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Jedynym momentem, w którym romantyk niemal całkowicie zawiesił swą 
aktywność publicystyczną, był okres pomiędzy lutym 1841 a grudniem 
1842 roku. W tym czasie nie powstały też żadne ważniejsze teksty literackie 
pisarza borykającego się z problemami na tle nerwowym101. Brix przestrzega, 
iż współcześnie badania nad tekstami prasowymi autora Sylvie powinny być 
prowadzone z dużą dozą ostrożności. Wiele szkiców, które dziś przypisywa-
ne są Nervalowi, przypuszczalnie wyszło spod pióra innego publicysty. Tego 
rodzaju pomyłki wynikają z faktu, iż znaczna część spośród tych tekstów 
jest sygnowana wyłącznie inicjałami. Stąd do prac Nervala zaliczane bywa-
ją (nierzadko błędnie) szkice podpisywane jako „G.L.”, „G. de L.”102, których 
autorstwo trudno dziś w sposób bezdyskusyjny potwierdzić. W pierwszej 
połowie XIX stulecia istnieli przecież we Francji także inni publicyści syg-
nujący swe teksty tymi samymi inicjałami103.

W początkowym okresie twórczości, przypadającej na lata 1827–1831, 
Nerval związany był z takimi tytułami jak „Le Mercure de France”, „La Tri-
bune romantique” czy „Le Gastronome”. Nieregularnie swe teksty zamiesz-
czał w „Le Figaro”, „La Presse” oraz w „Le Siècle”. Fakt, iż romantyk chętnie 
pisywał dla tak różnych odbiorców, świadczy nie tylko o jego wyjątkowo 
płodnym umyśle, lecz także o niezwykle szerokim spektrum zainteresowań, 
które zostały odzwierciedlone w opublikowanych przez niego tekstach. Obok 
najliczniejszej grupy szkiców poświęconych teatrowi i literaturze w dorob-
ku pisarza znajdujemy również prace ogniskujące się wokół problematyki 
politycznej czy historycznej. W Nervalowskiej publicystyce teksty dotyczące 
istotnych i skomplikowanych kwestii pojawiają się tuż obok prac o lżejszym 
charakterze. Przykładem tych drugich mogą być poświęcone kabaretowi 
publikacje na łamach „Le Gastronome” oraz przysyłane często do czaso-
pism relacje z podróży104.

Nerval chętnie zakładał własne pisma periodyczne. „Le Monde dra-
matique. Revue des spectacles anciennes et modernes” ukazał się 9 maja 
1835 roku105. Był on wynikiem współpracy romantyka z Anatolem Bouchar-
dym. Pichois i Brix zwracają uwagę na wyjątkowo wygórowane ambicje zało-
życieli tygodnika, którzy stawiali sobie za cel dorównanie poziomem cenione-

101 Por. tamże, s. 165–181.
102 Gerard de Labrunie to prawdziwe nazwisko poety.
103 Por. M. Brix, Nerval…, dz. cyt., s. 404.
104 Por. tamże, s. 69.
105 Por. C. Pichois, M. Brix, Dictionnaire Nerval, Tusson 2006, s. 325.
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mu już wówczas czasopismu „L’Artiste”106. O tym, jak szeroko zakrojone były 
plany Nervala związane z „Le Monde dramatique”, świadczy zapowiadający 
pojawienie się nowego czasopisma prospekt, który miał skusić abonentów 
przede wszystkim doborowym składem kolegium redakcyjnego. W gronie 
autorów mieli się znaleźć „Dumas, Alphonse Karr, Francisque Michel, Léon 
Gozlan, Frédéric Soulié, Janin, Amédée Pichot, Paul Lacroix”107.

Mimo że powyższego założenia nie udało się zrealizować, gdyż jedynie 
trzech spośród wymienionych pisarzy dostarczyło artykuły do kolejnych 
numerów pisma108, Nerval szybko pozyskał uwagę czytelników. Niestety 
równie prędko objawił się brak doświadczenia założycieli tygodnika w pro-
wadzeniu tego rodzaju przedsięwzięcia. Niełatwe wydaje się dokonanie 
krytycznej oceny wkładu Nervala w stworzenie i prowadzenie wspomnia-
nego czasopisma. Nie można podważać faktu, że sam projekt tygodnika 
faktycznie wyszedł spod pióra autora Sylvie. Trudno natomiast bezdysku-
syjnie dowieść, iż – prócz funkcji dyrektora – romantyk odgrywał również 
rolę publicysty. Żaden z artykułów nie jest bowiem sygnowany imieniem 

„Gérard”, zaledwie dziewięć tekstów podpisano mogącym wzbudzać pewne 
podejrzenia inicjałem „G”109, dwa zaś „G. de L.”110 Dodatkowo – jak zauwa-
ża Brix – z nazwiskiem pisarza wiązanych jest 39 tekstów anonimowych, 
których autorstwo nie zostało jeszcze bezdyskusyjnie potwierdzone111. 
Swoistym novum w ogólnej koncepcji funkcjonowania pisma było to, że 
miało ono informować abonentów nie tylko o wydarzeniach teatralnych 
we Francji, ale i poza jej granicami. Szczególnie istotne było przy tym po-
łączenie dwóch perspektyw: praktycznej, dotyczącej konkretnych reali-
zacji teatralnych, oraz teoretycznej, związanej z refleksją nad sposobem 
jego funkcjonowania.

Z ekonomicznego punktu widzenia projekt Nervala niemal od począt-
ku był skazany na niepowodzenie. Oferując czytelnikom „luksusowy perio-
dyk”, romantyk jednocześnie deklarował, że będzie on sprzedawany „dzie-
sięć razy taniej niż inne przeglądy” (fr. „dix fois moins cher que les revues 
courantes”)112. Zapowiedź ta wydaje się szczególnie niebezpieczna, biorąc 

106 Por. tamże.
107 Tamże.
108 Por. tamże.
109 Tamże, s. 327.
110 Por. M. Brix, Nerval…, dz. cyt., s. 82.
111 Por. tamże.
112 J. Bony, Aspects de Nerval. Histoire – esthétique – fantaisie, Paris 2006, s. 155.
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pod uwagę umiejscowienie czasopisma na francuskim rynku lat trzydzie-
stych XIX stulecia. Projekt ten doskonale wpisał się w ideę „petits jour-
naux”. Gdy pomysł okazał się ekonomiczną klęską, Nerval zdecydował się 
na uruchomienie kolejnego przedsięwzięcia prasowego113, ukazującego 
się od 1836 roku pod nazwą „Le Carrousel. Journal de la Cour, de la Ville 
et des Départements”.

Nowe czasopismo, podejmujące – jak wskazuje już sama jego na-
zwa – zdecydowanie szersze spektrum tematyczne niż „Le Monde drama-
tique”, miało się stać przede wszystkim źródłem finansowego wsparcia dla 
pisarza. Tym razem Nerval i Bouchardy zdecydowali się oficjalnie zabie-
gać o protekcję rządu, wysyłając nawet list do jednego z ministrów z prośbą 
o dotację finansową114. W korespondencji tej proszą o poparcie dla pierw-
szego organu prasowego, który zamierza opowiadać się po stronie monar-
chii lipcowej. Redaktorzy ze zdziwieniem zauważają, że „(…) od dłuższego 
czasu (…) żaden dziennik nie zwracał się w stronę obecnej Monarchii”115. Za 
swój prymarny cel uznają więc zmianę tego stanu rzeczy. Jako że – wbrew 
nadziejom i oczekiwaniom – Nerval i Bouchardy pomocy finansowej nie 
uzyskali, czasopismu nie udało się przetrwać na rynku. Ostatni numer tra-
fił do rąk czytelników 12 marca 1838 roku.

Mimo krótkiego okresu istnienia „Le Carrousel” zajmuje ważne miej-
sce w dorobku publicystycznym Nervala. Współcześni badacze wciąż nie 
są zgodni co do rodzaju i stopnia zaangażowania pisarza w pracę nad za-
wartością kolejnych numerów. Frank Paul Bowman skłonny jest przypisać 
twórcy El Desdichado autorstwo zaledwie kilku tekstów116. W 1838 roku na 
łamach „Le Messager des chambres” pisarz potwierdził jedynie swe autor-
stwo artykułów poświęconych francuskiej arystokracji. Brix pozostaje jednak 
sceptyczny wobec deklaracji romantyka i podaje w wątpliwość Nervalow-
skie zapewnienia117. Jakkolwiek kwestia autorstwa poszczególnych szkiców 
wymaga jeszcze rozstrzygnięcia, pewne jest, iż wypowiedzi polityczne przy-
pisywane Nervalowi, jeśli nawet nie przez niego zostały przelane na papier, 
musiały zyskać przychylność redaktora naczelnego i pozostawać w zgodzie 
z ustaloną przez niego linią programową czasopisma.

113 Por. M. Brix, Nerval…, dz. cyt., s. 101.
114 Por. tamże, s. 102.
115 „(…) depuis longtemps (…) aucun journal n’adoptât pour la Monarchie actuelle” (tamże).
116 Por. F.P. Bowman, Gérard de Nerval. La conquête de soi par l’écriture, Orléans 1997, s. 37.
117 Por. M. Brix, Nerval…, dz. cyt., s. 105.
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Polityczna motywacja założenia „Le Carrousel” była w pewnej mierze 
zbieżna z planami literackimi pisarza, który ówcześnie również w swej twór-
czości poetyckiej opowiadał się po stronie nowego porządku. Fakt ten wy-
daje się o tyle interesujący, o ile stoi w jawnej sprzeczności z późniejszymi 
deklaracjami romantyka, odżegnującego się od związków z monarchią lip-
cową. Donosił o tym w liście z 1850 roku, wysłanym redaktorowi naczelne-
mu „Le Corsaire”118. Jednym z wyróżników ówczesnej publicystyki pisarza 
jest styl, w jakim utrzymane są poszczególne teksty „Le Carrousel”: „Arty-
kuły są pisane w formie listu; kronikarz zwraca się do publiczności w tonie 
przyjacielskiej rozmowy, rozmowy swobodnej, bogatej w aluzje odnoszące 
się do wspólnej kultury”119. Zastosowana w szkicach prasowych forma wy-
powiedzi ma umożliwić nawiązanie szczególnej relacji z czytelnikiem, który 
staje się partnerem w dyskusji.

Wieloletnia aktywność na łamach prasy połączona z formułowaniem 
wypowiedzi o charakterze quasi-politycznym przyczyniła się do uwikłania 
pisarza w liczne dziennikarskie polemiki. Wykorzystując prasę do krzewie-
nia określonych idei, Nerval w 1850 roku padł jej ofiarą. Mowa tu o ataku, 
jaki „Le Corsair” wytoczył przeciwko romantykowi ze względu na jego rze-
kome liczne zmiany poglądów politycznych120. Redaktor pisma wymienia 
kilka spośród licznych organów prasowych, z jakimi współpracował Ner-
val, i dostrzega jednocześnie swoistą hipokryzję polityczną artysty. W od-
różnieniu od wielu poetów rekrutujących się z „generacji Musseta” Nerval 
nawiązał krótkotrwałą współpracę z najważniejszym w latach trzydziestych 
francuskim dziennikiem „La Presse”. Do redakcji gazety Girardina trafił 
w 1837 roku, gdy miał już spore doświadczenie w redagowaniu czasopism 
i zdążył wykazać się rozległymi zainteresowaniami teatralnymi. Redaktor 
naczelny „La Presse” zaproponował poecie przygotowanie cotygodniowe-
go felietonu teatralnego, który miałby powstawać przy wsparciu Gautiera121. 
Współpraca romantyków, chociażby ze względu na nietypową formę, miała 
szczególny charakter. Mimo że teksty obu autorów ukazywały się naprze-
miennie, tworzyły jednak swoistą tematyczną całość.

118 Por. M. Streiff-Moretti, Gérard de Nerval écrivain politique: les articles du „Carrousel”, „Re-
vue d’histoire littéraire de la France” 1976, nr 5, s. 819.

119 „Les articles sont rédigés sous forme de lettre; le chroniqueur s’adresse à son public sur le 
ton familier de la conversation, une conversation à bâtons rompus, riche en allusions à une 
culture commune” (tamże).

120 Por. tamże.
121 Por. M. Brix, Nerval…, dz. cyt., s. 159.
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Spośród licznych gatunków prasowych, w jakich wypowiadał się roman-
tyk, na szczególną uwagę zasługują dwa: list z podróży oraz kronika sądowa. 
Obie te formy pojawiały się regularnie na łamach „La Presse”. Momentem 
o doniosłym znaczeniu w dziennikarskiej karierze Nervala był wyjazd do 
Belgii, który obfitował nie tylko w nowe doświadczenia literackie, ale także 
dał pisarzowi możliwość sprawdzenia swoich sił w innych niż dotychczas 
praktykowane gatunkach dziennikarskich. Zagraniczna podróż pisarza za-
owocowała między innymi ważnym szkicem Une journée à Liège. Tekst ten 
ma istotne znaczenie dla myślenia o Nervalu jako o publicyście. Pokazuje 
bowiem, w jaki sposób piszący wykracza poza obręb jednego gatunku i trak-
tuje pojedynczą wypowiedź jako narzędzie służące przedstawieniu kwestii 
bardziej ogólnych i uniwersalnych.

Artykuł doskonale wpisuje się w Nervalowską koncepcję dziennikarstwa 
przedstawioną w opublikowanym na łamach „Journal de Constantinople” 
szkicu z 6 września 1843 roku. Tekst ten – jak wiele innych wypowiedzi 
prasowych Nervala – przybiera formę listu adresowanego do Gautiera:

Cóż za szczęście – rozpoczyna swój wywód autor Sylvie – że do mnie 
napisałeś w gazecie, a nie w liście! List leżałby w tej chwili w biurze 
w Kairze, gdzie już mnie nie ma (…). Podczas gdy gazeta, dobrze to 
przewidziałeś, gazeta dociera jednocześnie do wszystkich miejsc, gdzie 
mógłbym być, i znalazła mnie w Konstantynopolu, gdzie przebywam122.

Przywołana wypowiedź pozwala zauważyć, jak wielkie nadzieje po-
kładał Nerval w ówczesnej prasie, którą uznawał za narzędzie skuteczne-
go przekazywania myśli i idei. Romantyk doceniał jej szeroki zasięg oraz 
siłę oddziaływania. Nie bez powodu zestawił z sobą dwie formy komuni-
kacji. Pierwsza, listowna, ma charakter indywidualny i intymny. Wydaje 
się, że przynależy ona do czasów dawniejszych i powoli zostaje zastępo-
wana przez inne drogi porozumiewania się. Druga zaś, prasowa, wią-
zana jest z przekazywaniem informacji masowemu odbiorcy. Komuni-
kat rozsyłany tą drogą traci znamiona intymności. Przekaz prasowy ma 

122 „Quel bonheur que tu m’aies écrit par un journal et non par une lettre! La lettre dormirait 
à l’heure qu’il est au bureau restant du Grand Caire, où je ne suis plus (…). Tandis que le 
journal, tu l’avais bien prévu, le journal arrivant à la fois à tous les lieux où je pourrais être, 
me trouvait justement à Constantinople où je suis” (G. de Nerval, Oeuvres complètes, Paris 
1989, t. 1, s. 762).
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jednak – zdaniem romantyka – zdecydowanie szerszy zasięg oddziaływania 
niż tradycyjne formy. Dlatego lepiej sprawdza się w czasach, gdy „świat 
jest tak mały, a «La Presse» tak potężna” (fr. „le monde est si petit et «La 
Presse» si grande”)123.

Najważniejszym i najbardziej interesującym komentarzem prasoznaw-
czym Nervala był wspominany już szkic Histoire véridique du canard. Tekst 
ten, podpisany imieniem i nazwiskiem romantyka, zamieszczony został w Le 
Diable à Paris124. Kontrowersyjna Histoire véridique… doskonale wkompo-
nowała się w ogólny projekt antologii, wychodzącej z wysoce sugestywnym 
podtytułem: Paris et les Parisiens. Mœurs et coutumes, caractères et por-
traits des habitants de Paris, tableau complet de leur vie privée, publique, 
politique, artistique, littéraire, industrielle. Szkic Nervala trafnie portretu-
je jeden z wycinków paryskiego życia i w sposób niepozbawiony humoru 
przedstawia dziennikarskie środowisko francuskiej stolicy.

Autorzy Histoire générale de la presse française pierwsze quasi-canard s 
wiążą z XV stuleciem. Ówczesną skalę tego zjawiska najpełniej oddają dane 
liczbowe: pomiędzy 1488 a 1529 rokiem doliczono się ponad dwustu utrzy-
manych w tym tonie tekstów. Jeszcze przed początkiem XIX wieku prace te 
były drukowane w otoczeniu różnego rodzaju ilustracji mających na celu 
uwiarygodnienie niesamowitych opowieści. Tradycja ta z powodzeniem 
przetrwała do czasów Nervala i bez wątpienia romantyk był z nią zaznajo-
miony.

Znaczenie canards dla rozwoju dziewiętnastowiecznej prasy i litera-
tury zdecydowanie wykraczało poza pełnienie przez ten gatunek funkcji 
rozrywkowych tudzież stanowienie alternatywy dla lekkiego w swym to-
nie felietonu125. Podejmowane przez canardiers tematy były inspirowa-
ne głównie wydarzeniami budzącymi w społeczeństwie najgłośniejszy 
oddźwięk i największe poruszenie. Zabieg ten miał charakter świadomy 
i zamierzony. Twórcy dziennikarskich „kaczek” dostosowywali swe teks-
ty do zapotrzebowania i gustów społeczności czytelniczej, co z pewnością 
nie pozostało bez wpływu na późniejszą krytykę tej formy, uznawanej za 
w pełni zależną od preferencji czytelników. W szczególności drugie poko-
lenie francuskich romantyków nie darzyło szacunkiem osób parających się 
tworzeniem tego rodzaju tekstów. Canardiers na początku lat trzydziestych 

123 Tamże.
124 Por. M. Brix, Nerval…, dz. cyt., s. 313–315.
125 Por. J.-P. Seguin, Nouvelles à sensation. Canards du XIXe siècle, Paris 1959, s. 35.
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XIX wieku oskarżani bywali o wykorzystywanie swych prac w celach pro-
pagandowych126.

Canards intrygowały romantycznych autorów także z innych powodów. 
Były one bowiem tekstami o niejednoznacznym statusie, lawirującymi po-
między prawdą a fikcją, literackością a dokumentarnością127. Hamon fran-
cuskie canards uważa nawet za pierwowzór współczesnego gatunku fait 
divers128. Za najważniejszy ich przymiot uznawano niedookreślenie, utrud-
niające zaklasyfikowanie tekstów do któregokolwiek z istniejących już ga-
tunków. Tekst Nervala stanowi ciekawą syntezę tego zagadnienia, które pi-
sarz znał doskonale z swej praktyki dziennikarskiej. Dziennikarskie „kaczki” 
tworzone przez Nervala były rodzajem pomostu pomiędzy literaturą a dzien-
nikarstwem, w interesujący sposób zbliżały bowiem do siebie oba wspo-
mniane typy aktywności.

Histoire véridique… nie jest jedynym tekstem Nervala, w którym podej-
muje on rozważania nad statusem i funkcją canards. O tym, że refleksja pi-
sarza miała charakter zdecydowanie bardziej rozbudowany, przekonują także 
jego liczne teksty publicystyczne. Często wspomina w nich o coraz swobod-
niejszym zacieraniu się w prasie granic pomiędzy prawdą a fikcją. Temat ten 
podjął w opublikowanym 12 sierpnia 1838 roku w „Le Messager” artykule 
Les Bayadères à Paris, gdzie czytamy: „łamy gazet są dziś zapełnione przez 
wspaniałe przygody, canards, serpents oraz inne wynalazki”129. W tekście, 
z którego pochodzi zacytowany fragment, romantyk nie ocenia w żaden spo-
sób opisywanego zjawiska, lecz wskazuje wyłącznie na coraz powszechniej-
szy jego charakter. Celem Nervala staje się przede wszystkim przedstawienie 
zachodzących przemian, nie zaś śledzenie ich przyczyn i skutków.

Histoire véridique… ma charakter zdecydowanie odmienny od pozosta-
łych wypowiedzi romantyka rozproszonych na kartach francuskich dzien-
ników i czasopism. Stwierdzenie Kekusa, iż dla Nervala „kaczka dziennikar-
ska to nowoczesny mit” (fr. „le canard est un mythe moderne”)130, zdaje się 
najlepiej określać charakter zaproponowanej przez autora Aurelii definicji 
badanego zjawiska. Z pewnością pisarz nie postrzegał go bowiem wyłącz-

126 Por. tamże.
127 F. Kekus, Du canard romantique: enjeux de la mystification pour la génération de 1830, „Ro-

mantisme” 2012, nr 2, s. 39.
128 Por. P. Hamon, Fait divers et littérature, „Romantisme” 1997, nr 97, s. 7–16.
129 G. de Nerval, Oeuvres…, dz. cyt., t. 1, s. 447.
130 „Les journaux sont depuis quelque temps tellement remplis d’aventures fabuleuses, (…), de 

canards, de serpents, et autres inventions” (F. Kekus, dz. cyt., s. 46).
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nie w kategoriach potocznie rozumianej fikcji. Nadawał mu zdecydowanie 
szersze znaczenie. Genezy canards nie wiązał przecież wyłącznie z rozwo-
jem prasy, lecz z losami ludzkości en général: „Kaczka dziennikarska pocho-
dzi ze starożytności. Jest kluczem do odczytania hieroglifów, czasownikiem 
ich enigmatycznych zdań. Historie wszystkich ludów mają swój początek 
w kaczkach. Kaczki są podstawą religii”131.

Wypowiedź ta świadczy nie tylko o wyjątkowym znaczeniu, jakie roman-
tyk wiązał z pojęciem canard. Pokazuje także, iż zjawisko to stało u podstaw 
dwóch niezwykle istotnych pojęć: religii oraz mitologii, które w takim ujęciu 
zbliżają się do siebie w sposób nad wyraz sugestywny.

Zdaniem Nervala w XIX stuleciu funkcja dziennikarskich „kaczek” uległa 
przemianie. Stały się one narzędziem na usługach władzy, która zamierzała 
wykorzystać prasę dla własnych celów. „Kaczka dziennikarska była często 
sposobem ministrów, by odwrócić uwagę od kompromitujących kwestii bądź 
od monstrualnego budżetu”132 – stwierdzał Nerval. Wskazując jako genezę 
tego zjawiska prowincję, pisarz dochodzi do wniosku, iż canards może się 
w pełni rozwijać wyłącznie we francuskiej stolicy, słynącej z powoływania 
do istnienia rozmaitych złudzeń i iluzji.

Nerval starał się udowodnić, iż oscylując pomiędzy prawdą a kreacją, 
dziennikarskie „kaczki” nie dają się sprowadzić wyłącznie do roli anegdo-
tycznych opowiastek. Można je bowiem odczytywać jako zapowiedź okre-
ślonych wydarzeń. Myślenie Nervala, jak słusznie zauważa Kekus, zbliża się 
do słynnej formuły André Bretona, który powiadał, że „wyobraźnią jest to, 
co staje się prawdziwe” (fr. „l’imaginaire est ce qui tend à devenir réel”)133. 
Tak określane canards mogą być postrzegane jako próba mediacji pomię-
dzy działalnością literacką a twórczością publicystyczną. Zapewniają one 
bowiem artyście swobodę twórczą, jednocześnie obligując go do uwzględ-
nienia kontekstu politycznego, kulturowego bądź społecznego, towarzyszą-
cego opisywanym wydarzeniom.

Niełatwo ocenić stosunek Nervala do dziennikarskiego rzemiosła. Pi-
sarz w tej profesji dostrzegał ważne narzędzie wpływu, dające debiutują-
cym artystom możliwość dotarcia do świadomości czytelników. Na uwagę 

131 „Le canard remonte à la plus haute antiquité. Il est la clef de l’hiéroglyphe, le verbe de ses 
phrases énigmatiques. Les histoires de tous les peuples ont commencé par des canards. Le 
canard est la base des religions” (G. de Nerval, Oeuvres…, dz. cyt., t. 1, s. 854).

132 „Le canard fut souvent un moyen ministériel pour détourner l’attention d’une question 
compromettante ou d’un budget monstrueux” (tamże, s. 859).

133 Cyt. za: F. Kekus, dz. cyt., s. 48.
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zasługują podejmowane przez autora próby odczytania tekstów prasowych 
jako utworów o znaczeniu złożonym i wieloaspektowym. Takie spojrzenie 
stoi w opozycji do propagowanego przez pierwszą generację romantyków 
wykorzystywania prasy niemal wyłącznie w celu krzewienia określonych 
postaw czy idei. Tymczasem Nerval, dopuszczając na szczególnych pra-
wach fikcję w tekstach dziennikarskich, sytuował je jednocześnie na skra-
ju uniwersum piśmiennictwa artystycznego. Prasa – jego zdaniem – miała 
zapewnić artystom pióra niezbędne dla nich minimum swobody twórczej 
przy jednoczesnym poszanowaniu fundamentalnych zasad weryzmu stoją-
cych u podstaw jej funkcjonowania.

7.3. Percy Bysshe Shelley

Shelley jest dziś pamiętany przede wszystkim jako poeta liryczny, którego 
kontrowersyjna biografia absorbowała uwagę czytelników w równej mie-
rze co jego dorobek literacki. Ian Jack przestrzega jednak przed takim po-
strzeganiem angielskiego twórcy, powołując się na opinię jego żony – Mary 
Shelley – która bodaj jako pierwsza doceniła w pełni złożony charakter twór-
czości swego małżonka:

Paradoksem jest, iż Shelley jest często określany jako „czysty poeta”. 
W rzeczywistości, jak wskazała Mary Shelley, łączył on dwie cechy inte-
lektu, które nieczęsto są z sobą wiązane: „wspaniałą wyobraźnię” oraz 

„logiczną dokładność rozumu”134.

Wskazane przez autorkę Frankensteina cechy w pełni odpowiadają osob-
liwemu w swym zakresie tematycznym i formalnym dorobkowi Shelleya. 
Wśród jego prac znajdujemy utwory o charakterze lirycznym oraz publicy-
stycznym, przy czym zastrzec należy, iż wiele spośród tekstów Anglika nie 
daje się w sposób bezdyskusyjny zaklasyfikować wyłącznie do jednej z wy-
mienionych kategorii.

134 „It is a paradox that Shelley is often described as a «pure poet». I fact, as Mary Shelley point-
ed out, he combined two qualities of intellect that are not often associated in so high a de-
velopment: «a brilliant imagination» and «a logical exactness of reason» (I. Jack, English 
Literature 1815–1832, Oxford 1963, s. 77).
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Elementem spajającym oba typy aktywności dominujące w biografii ar-
tystycznej pisarza jest polityka. Poszukując interferencji idei i poglądów po-
między jego tekstami lirycznymi a pracami prozatorskimi, należy pamiętać, 
że twórca ten stronił od nachalnego dydaktyzmu. Świadectw jego niechęci 
do przyznawania poezji funkcji zarezerwowanych ex definitione dla publicy-
styki szukać trzeba w słynnej przedmowie do dramatu Prometheus Unbound, 
gdzie znajdujemy ważną deklarację: „wstrętna jest mi poezja dydaktyczna” 
(ang. „didactic poetry is my abhorrence”)135.

W odróżnieniu od Norwida czy Nervala Shelley trwałej współpracy z któ-
rymś z brytyjskich czasopism nie nawiązał nigdy, choć jego nazwisko poja-
wiało się na łamach kilku z nich regularnie. Najważniejsze ówczesne tytu-
ły prasowe negatywnie oceniały twórczość tego autora i odczytywały jego 
literaturę w dużej mierze przez pryzmat tez formowanych na kartach jego 
publicystyki. Brytyjscy literaturoznawcy pozostają zgodni co do tego, iż 
w pierwszej połowie XIX wieku jedynym dziennikarzem, który w pełni do-
cenił walor twórczości Shelleya, był Leigh Hunt. W jego czasopiśmie „The 
Examiner” zamieszczano teksty otwarcie, a nieraz i dosadnie polemizują-
ce z atakami wymierzonymi w twórcę The Revolt… przez krytyków z „The 
Quarterly Review” czy „The Blackwood’s Magazine”. Pomimo wsparcia ze 
strony Hunta współpraca Shelleya z redakcjami czasopism nie układała się 
pomyślnie. Dlatego, by uniknąć złej sławy, poeta swe teksty zmuszony był 
często ogłaszać pod pseudonimem, podpisując się jako The Elfin-Knight136. 
Robert Bertram Woodings wskazuje, że związki Shelleya z poszczególnymi 
organami prasowymi można najdobitniej zilustrować przez nekrologi, któ-
re ukazały się w czasopismach po jego śmierci. Hunt, wierny przyjaciel ro-
mantyka, na szpaltach „The Morning Chronicle” pisał: „Boże, błogosław mu! 
Nie mogę przestać myśleć o nim jak o żyjącym”137. W tym samym czasie zaś 
torysowski „Courier” nie bez ironii donosił: „Shelley (…) utonął, teraz wie, 
czy Bóg jest, czy go nie ma”138.

Interesujący kształt przybierały relacje łączące autora Adonais z pierw-
szym pokoleniem angielskich romantyków. W przeciwieństwie do 

135 Cyt. za: tamże.
136 Por. N. Moore-Goslee, Shelley’s Visual Imagination, Cambridge 2001, s. 49–50.
137 „God bless him! I cannot help thinking of him as if he were alive as much as ever” (cyt. za: 

R.B. Woodings, Introduction, [w:] Modern Judgements. Shelley, ed. R.B. Woodings, London 
1968, s. 11).

138 „Shelley (…) has been drowned, now he knows whether there is a God or no” (cyt. za: 
tamże). 
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francuskiej „generacji Musseta” brytyjscy twórcy z mniejszym zaangażo-
waniem i uwagą podchodzili do rynku czasopism, nie wiążąc z nim aż tak 
dużych nadziei jak francuscy rówieśnicy Nervala. Twórca The Masque of 
Anarchy nie wygłaszał – w przeciwieństwie do Coleridge’a – tak licznych 
wypowiedzi pochwalnych na temat prasy, co musiało się wiązać ze wspo-
mnianymi już częstymi atakami z jej strony, których padł ofiarą. Nie był to 
jedyny powód. Pokolenie Shelleya wyciągnęło bowiem wnioski z działań 
swoich poprzedników. Dotyczyły one zarówno kwestii politycznych czy sto-
sunku do rewolucji francuskiej, jak i zaufania do prasy jako medium, które 
coraz częściej rościło sobie prawo do ingerowania w sprawy zarezerwowa-
ne dotąd dla literatury.

Jednym z najważniejszych momentów w rozwoju angielskiej prasy był 
przełom XVIII i XIX wieku. Ogromną karierę zaczęły wówczas robić cza-
sopisma typu reviews, w których dominującą formą stał się esej. „Właś-
nie na ich szpaltach – powiada Wolert – a nie w tygodnikach, rozwijała się 
najwyższa polemika polityczna. W dziejach kultury umysłowej Anglii ode-
grały zatem olbrzymią rolę, zwłaszcza gdy na ich łamach zagościły szerzej 
sprawy literatury”139. Narodziny brytyjskiego new journalism zbiegły się 
więc ze szczytowym okresem działalności nie drugiej, lecz pierwszej gene-
racji romantycznej. Urodzeni w ostatnim dziesięcioleciu XVIII wieku auto-
rzy, wśród których znalazł się także Shelley140, obserwowali już skutki sta-
le zacieśnianych przez swoich poprzedników więzów pomiędzy literaturą 
a dziennikarstwem.

Relacje Shelleya z pokoleniem Wordswortha, Coleridge’a i Southeya miały 
charakter ambiwalentny. Autor Obrony poezji przez starszych romantyków 
był postrzegany jako poeta, zdecydowanie rzadziej zaś jako utalentowany 
publicysta. Dowodzi tego jedna z wypowiedzi Wordswortha, który pisał 
o Shelleyu, że to „jeden z najlepszych artystów: mając na uwadze jakość jego 
stylu”141. Autor Ballad lirycznych docenił artyzm poezji młodszego twórcy, 
przemilczał jednak jej kontekst polityczny czy ideologiczny. Tym, co pomimo 
generacyjnego dystansu zbliżało obu autorów, była wiara, iż poezja oferuje 
artyście wgląd w niezbadaną przestrzeń ludzkiego życia142. W zdecydowanie 

139 W. Wolert, Szkice z dziejów prasy światowej, Kraków 2005, s. 251.
140 Poeta urodził się w 1792 roku.
141 „One of the best artists of us all: I mean in workmanship of style” (Ch. Wordsworth, Me moirs 

of William Wordsworth, London 1851, t. 2, s. 474).
142 Por. K. Daly, William Hazlitt. Poetry, Drama and Literary Journalism, [w:] The Journalis-

tic Imagination. Literary Journalists from Defoe to Capote and Carter, ed. R. Keeble and 
S. Wheeler, New York 2007, s. 33.



VII. Młodsza generacja romantyków o zadaniach prasy206

bardziej dosadnym stylu Wordsworth skomentował plany dziennikarskie 
Shelleya, wspominając jego pobyt we Włoszech:

Byron, Shelley, Moore, Leigh Hunt […] spotkali się w jakimś mieście we 
Włoszech w celu założenia dziennika, który byłby skierowany przeciw-
ko wszystkiemu w kwestiach religii, moralności oraz prawdopodobnie 
rządu i literatury, które nasi przodkowie otaczali czcią143.

Wordsworth krytycznie oceniał związki Shelleya z prasą, gdyż dostrzegał 
w nich przede wszystkim sprzeniewierzenie się tradycji. W zdecydowanie 
pogodniejszym tonie o młodszym romantyku wypowiadał się Coleridge, któ-
ry często uznawany bywa za prototyp poety z Alastora. Sally West podkre-
śla, iż autor Adonais znał bardzo dobrze wypowiedzi prasowe Coleridge’a 
zamieszczone w „The Friend”. Co więcej, pisząc swą Obronę poezji, wie-
le myśli zaczerpnął z tekstów publikowanych przez starszego romantyka 
w jego czasopiśmie144.

Znacznie bardziej dynamiczny przebieg miała polemika Shelleya z So-
utheyem, która toczyła się za pośrednictwem prasy. Po latach burzliwej, 
choć serdecznej przyjaźni młodszy z twórców oskarżył starszego o za-
mieszczenie w „The Quarterly Review” złośliwych, anonimowych teks-
tów pod swoim adresem. Twórca Queen Mab odpowiedział podobnym 
pamfletem, podpisanym pseudonimem Hermit of Marlow. Międzypoko-
leniowa polemika obu romantyków toczyła się za pośrednictwem gazet 
i czasopism, a jedna z głównych osi dyskusji koncentrowała się wokół za-
gadnień prasoznawczych. Pojawiające się w tej debacie argumenty ude-
rzały nie tyle w kwestie estetyczne i wizję forsowanej przez Shelleya no-
wej poezji, ile raczej w sferę światopoglądową rozwijaną na kartach jego 
prac publicystycznych. Atak Southeya miał przy tym charakter bardziej 
ogólny i nie był wymierzony wyłącznie w młodszego artystę. Poeta jezior 
na zarzut opublikowania złośliwych artykułów odpowiedział Shelleyowi: 

„Nigdy dotąd w moich pismach nie wspomniałem twojego imienia, nie 

143 „Byron, Shelley, Moore, Leigh Hunt (…) are to lay their heads together in some Town of 
Italy, for the purpose of conducting a Journal to be directed against everything in religion, 
in morals and probably in government and literature, which our Forefathers have accus-
tomed to reverence” (cyt. za: W.H. Marshall, Byron, Shelley, Hunt and „The Liberal”, Phi-
ladelphia 1960, s. 48).

144 Por. S. West, Coleridge and Shelley. Textual Engagement, Ashgate 2007, s. 49.
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przywoływałem cię w żadnej nawet najmniejszej kwestii, ani jako czło-
wieka, ani jako autora”145.

Shelley jest dzisiaj znany jako współtwórca dwóch efemerycznych ty-
tułów prasowych: „The Theological Inquirer; or Polemical Magazine” oraz 

„The Liberal”. Pierwszy z periodyków jak dotąd nie spotkał się z przychyl-
ną oceną badaczy, mimo że jego znaczenie dla rozwoju myśli młodego 
poety jest nie do przecenienia. „The Theological Inquirer…” ukazywał się 
zaledwie przez kilka miesięcy, od marca do września 1815 roku. Głów-
nym inicjatorem powstania pisma był George Cannon, który zwykł pod-
pisywać swe artykuły jako Erasmus Perkins. Jego współpraca z Shelleyem 
nie trwała długo, gdyż młody poeta szybko „ocenił Cannona jako «bardzo 
głupiego człowieka»”146. Jak czytamy w Dictionary of Nineteenth-Century 
Journalism…, w Anglii ukazało się zaledwie siedem numerów miesięcznika, 
z których każdy liczył około osiemdziesięciu stron147. Niełatwo precyzyjnie 
zrekonstruować wkład Shelleya w proces powstawania pisma. Nazwiska 
poety próżno szukać wśród redaktorów, którzy konsekwentnie sygnowali 
swe artykuły pseudonimami. Już w pierwszym numerze „The Theological 
Inquirer…” pojawił się szkic A Refutation of Deism. Następnie została opub-
likowana Queen Mab. Uwagę zwracał głównie ton wielu szkiców, których 
autorzy w przychylny sposób wypowiadali się o twórczości Shelleya, mają-
cego wówczas spore problemy ze znalezieniem wydawcy dla swoich tekstów.

Zgoła ważniejszą inicjatywą pisarza były jego starania o stworzenie cza-
sopisma „The Liberal” w 1822 roku. Jako że projekt ten był wynikiem współ-
pracy Shelleyea, Hunta i Byrona, wyróżniał się spośród innych inicjatyw po-
dejmowanych w pierwszej połowie XIX wieku przez ceniących sobie twórczy 
indywidualizm romantyków. „The Liberal” szczycił się zaangażowaniem piór 
najwyższej rangi, przez co w środowisku dziennikarskim nie mógł być po-
strzegany jako głos wyłącznie jednego autora. Idea nowego czasopisma stwo-
rzona przez trzech artystów stała w opozycji do wizji romantycznego pisarza-

-dziennikarza jako indywidualisty, która przyświecała chociażby Norwidowi 
czy Nervalowi przy tworzeniu projektów własnych czasopism.

145 „I have never in any of my writings mentioned your name, or alluded to you even in 
the remotest hint, either as a man or as an author” (The Letters of Percy Bysshe Shelley, 
ed. F.L. Jones, Oxford 1964, s. 205).

146 „(…) found Cannon «a very foolish man»” (Dictionary of Nineteenth-Century Journalism…, 
dz. cyt., s. 93).

147 Por. tamże.
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Choć nagła i tragiczna śmierć nie pozwoliła Shelleyowi doczekać realiza-
cji powyższych zamierzeń, warto przyjrzeć się bliżej planom, jakie jeszcze 
za życia młody poeta wiązał z pojawieniem się „The Liberal”. Biografowie 
romantyka nie pozostają zgodni co do tego, który z trojga autorów faktycz-
nie zainicjował powstanie tytułu. Marshall wskazuje na rozbieżności, jakie 
w tej kwestii pojawiają się po lekturze korespondencji pisarzy. W jednym 
z listów do Hunta Shelley przekonuje adresata, że to na zaproszenie Byrona 
redaktor „The Examiner” powinien dołączyć do zespołu148. Zdecydowanie 
inaczej opisuje to Hunt w liście do autora Don Juana, twierdząc, że to właś-
nie Shelley jako pierwszy wyszedł z inicjatywą nawiązania dziennikarskiej 
współpracy pomiędzy literatami149. Jakkolwiek trudno dziś jednoznacznie 
rozstrzygnąć, którego z romantyków można określić mianem ojca założy-
ciela czasopisma, z pewnością tego rodzaju zamysł wiele razy przewijał się 
w młodzieńczych planach Shelleya. Potwierdza to fragment jego listu do 
Thomasa Love Peacocka z lutego 1819 roku, napisanego w odpowiedzi na 
stworzony przez adresata projekt czasopisma, który miał stanowić kontra-
punkt dla „The Quarterly Review”. Shelley zapewnia przyjaciela o powodze-
niu nowego przedsięwzięcia150. Dowodzi, iż sukces w prowadzeniu czasopis-
ma zależy w znacznym stopniu nie tylko od talentu dziennikarzy, ale także 
od rodzaju więzi, jaką zdołają oni między sobą wytworzyć.

Jako że czasopismo miało powstawać we Włoszech, Hunt oraz Byron zo-
stali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny. Dla pierwszego z autorów 
plan ten wiązał się z koniecznością przezwyciężenia kłopotów finansowych151, 
dla drugiego zaś – wątpliwości wynikających z zaangażowania się w nowe 
przedsięwzięcie. Sytuację tę dodatkowo komplikował fakt, iż w tym okre-
sie stosunek Shelleya do autora Don Juana był co najmniej niejednoznaczny. 
W jednym z listów twórca The Revolt… zaliczał go do swych „stałych towa-
rzyszy” (ang. „constant companions”), w innym z kolei wspominał o żywio-
nej do niego nienawiści: „Nienawidzę całego społeczeństwa (…), a lord By-
ron jest w centrum wszystkiego, co w nim nienawistne i męczące”152. Mimo 
początkowych trudności i niechęci ze strony wielu brytyjskich czasopism, 

„The Liberal” miał szansę zdobyć wierne grono czytelników. Rekrutowali się 

148 Por. W.H. Marshall, dz. cyt., s. 22.
149 Por. tamże.
150 Por. tamże, s. 23.
151 Por. tamże, s. 32.
152 „I detest all society (…) and Lord Byron is the nucleus of all that is hateful and tiresome in 

it” (cyt. za: tamże, s. 38).
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oni zwłaszcza spośród stałych prenumeratorów „The Examiner”, na którego 
łamach Hunt zapowiadał powstanie nowego tytułu.

W jednym z listów adresowanych do Byrona Hunt ubolewał, iż przed 
przyjazdem do Włoch nie otrzymał od Shelleya dokładnych wskazówek do-
tyczących założeń programowych planowanego czasopisma. „The Liberal” 
był więc raczej owocem spontanicznego natchnienia niż dokładnie przemy-
ślanej koncepcji153. Szczegółowy charakter pisma został przedstawiony na 
łamach „The Examiner” dopiero w październiku 1822 roku, już po śmierci 
Shelleya154. Teksty publikowane w czasopiśmie miała cechować wysoka ja-
kość merytoryczna oraz wzorcowa typografia. Ambitne plany zamieszcza-
nia w „The Liberal” wyłącznie wysokiej jakości tekstów nie zostały jednak 
w pełni zrealizowane: czasopismo opierało się głównie na przedrukach ist-
niejących już wcześniej artykułów. Publikacje całkowicie oryginalne druko-
wano w nim wyłącznie sporadycznie.

W sumie ukazały się zaledwie cztery numery czasopisma, w których znaj-
dziemy tylko trzy teksty Shelleya155. Niebagatelny wpływ na niepowodzenie 
projektu miała śmierć młodego poety, która zaważyła na sposobie definio-
wania misji tego przedsięwzięcia. Wbrew wcześniejszym deklaracjom Hunta, 
który obiecywał, iż „ze wszystkich sił postara się, by coś Shelleya pojawiało 
się za każdym razem”156, w ostatnim numerze „The Liberal” nie został opub-
likowany żaden z tekstów młodego romantyka. W pierwszym zamieszczono 
jego przekład fragmentu Fausta, w drugim Song Written for an Indian Air, 
w trzecim zaś Lines to a Critic. Każdy z wymienionych tu utworów ma cha-
rakter literacki. Shelleyowi nie udało się zatem zaistnieć na łamach swego 
czasopisma w roli publicysty. Już sam jednak projekt stworzenia tytułu, który 
miałby być wyraźną alternatywą dla pojawiających się dotychczas w Anglii 
publikacji, z pewnością wart jest odnotowania.

W swej korespondencji Shelley często komentował kondycję brytyj-
skiej prasy romantycznej, krytykując naganny sposób funkcjonowania po-
szczególnych redakcji. Założenie własnego organu prasowego miało po-
móc poecie wprowadzić do ówczesnego dziennikarstwa nową jakość. Autor 
Obrony poezji często obwiniał publicystów o nierzetelne wywiązywanie się 

153 Por. tamże, s. 52.
154 Por. tamże, s. 71.
155 Por. tamże, s. 238.
156 „(…) by all means I wish something of Mr. Shelley’s to appear every time” (cyt. za: tamże, 

s. 142).
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z obowiązków. W sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości dokony-
wał też wartościowania literatury i publicystyki, główną rolę przyznając tej 
pierwszej. W wypowiedziach Shelleya zastanawia zwłaszcza wyjątkowo zróż-
nicowany sposób waloryzowania poszczególnych dzienników i czasopism. 
Raz pisarz docenia wartość gazetowych recenzji, innym razem żali się na 
ich nierzetelność. Przykładowo tak oceniał jedno z ważniejszych brytyjskich 
czasopism w liście do lorda Byrona: „W moim przekonaniu «Edinburgh Re-
view» tak jest uprawniony do oceniania zasług poety, jak Homer uprawnio-
ny był do pisania komentarzy na temat systemu Newtona”157.

Zestawienie komentarzy Shelleya dotyczących prasy z jego wypowiedzia-
mi na temat roli poezji wskazuje, iż w teorii tym formom romantyk przy-
znawał odmienne cele. Tymczasem w praktyce częstokroć nie rozgraniczał 
aż tak wyraźnie funkcji obu typów piśmiennictwa. Dowodzi tego powtarzal-
ność tematów, które – choć zrealizowane na różny sposób – pojawiają się 
i w lirykach pisarza, i w jego tekstach paraliterackich. Wiąże się to z kon-
cepcją poezji wyłożoną w szkicu Defence of Poetry z 1820 roku. Tekst ten, 
będący polemiką z esejem Peacocka The Four Ages of Poetry, opublikowa-
nym na łamach „Ollier’s Literary Miscellany”, jest jednocześnie interesującą 
wykładnią Shelleyowskiego rozumienia roli i zadań twórcy.

W odróżnieniu od dziennikarzy, skupiających się na teraźniejszości 
i przeszłości, romantyczny poeta w ujęciu autora Alastora zyskuje mia-
no proroka, który dzięki swym nadzwyczajnym zdolnościom „dostrzega 
przyszłość w teraźniejszości”158. Z tego względu znaczenie twórców dzieł 
lirycznych w społeczeństwie zdecydowanie przewyższa rolę innych jego 
członków, w tym prawodawców i założycieli religii. W ujęciu Shelleya poezja 
jawi się jako wartość pierwotna, podstawowe źródło wszelkiej aktywności 
ludzkiej, a zwłaszcza miłości, cnót oraz patriotyzmu159.

Romantyk definiuje literaturę na dwa sposoby: jako ekspresję ludzkiej 
wyobraźni oraz jako narzędzie zmiany rzeczywistości zewnętrznej160. Pod-
kreślając wyjątkową pozycję twórców w społeczeństwie, wskazuje także na 
ich szczególną rolę: „Najniezawodniejszym heroldem, towarzyszem i bu-

157 „In my opinion the «Edinburgh Review» is as well qualified to judge of the merits of a poet, 
as Homer would have been to write a commentary on the Newtonian System” (P.B. Shelley, 
Letters. 1812–1818, ed. R. Ingpen, t. IX, London, New York 1965, s. 205).

158 P.B. Shelley, Obrona poezji, [w:] Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja, 
wybór tekstów i oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975, s. 99.

159 Por. tamże, s. 101.
160 Por. W. Keach, Shelley’s Style, New York, London 1983, s. 1.
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dzicielem wielkiego narodu do działania błogosławionej zmiany w opiniach 
i instytucjach jest poezja”161. Tak rozumiana literatura zdaje się spełniać 
funkcje, które dotychczas były zarezerwowane głównie dla publicystyki:

Poezja zmienia wszystkie rzeczy we wdzięki, podnosi piękno tego, co 
jest najpiękniejsze, i dodaje piękna temu, co jest najbardziej zniekształ-
cone. (…) Przeistacza wszystko, czego się dotknie, a każdy kształt, któ-
ry się porusza w blaskach jej obecności, zmienia się dzięki cudownemu 
współczuciu w inkarnację ducha, którym ona oddycha162.

Wspomniana metamorfoza dokonuje się nie tylko – jak w przypadku 
dziennikarstwa – na płaszczyźnie określonych wydarzeń, lecz także głębiej, 
dotykając sfery metafizycznej. Zdaniem Shelleya proces ten przebiega niejako 
bez udziału świadomości piszących, którzy stają się wyłącznie pośrednika-
mi, rodzajem intelektualnego medium, przekazującego światu wyższe idee:

Poeci są to hierofanci niedającego się pojąć natchnienia, zwierciadła gi-
gantycznych cieniów, które przyszłość rzuca na teraźniejszość; słowa, 
które wyrażają to, czego oni nie rozumieją; trąby, które grają do bitwy, 
i nie czują tego, jakie budzą natchnienie; wpływ, który sam nie podlega 
żadnej sile, lecz który sam porusza. Poeci są nieuznanymi prawodaw-
cami świata163.

W przeciwieństwie do pierwszej generacji angielskich romantyków, któ-
ra dążyła do upodobnienia przekazów literackich do języka codziennego, 
druga zdecydowanie odrzuca to założenie. W miarę upływu czasu różnica 
pomiędzy poezją a dziennikarstwem staje się coraz bardziej dostrzegalna.

Rozważania na temat związków literatury i dziennikarstwa pojawiają 
się także w Shelleyowskiej Przedmowie do Rokoszu islamu, w której pisarz 
wykłada swe rozumienie funkcji romantycznej poezji. Nakreślone w tym 
szkicu uwagi w dużym stopniu korespondują z zawartymi w Obronie poe-
zji stwierdzeniami. Shelley wspomina, iż dobra literatura nie jest wyłącznie 
pochodną talentu, doświadczeń i umiejętności. Jego rozważania mają przy 

161 P.B. Shelley, Obrona poezji, dz. cyt., s. 107.
162 Tamże, s. 103.
163 Tamże, s. 107.
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tym charakter niezwykle osobisty, gdyż swą teorię autor wikła w kontekst 
własnej twórczości:

Rozumiałem poezję w jej najszerszym znaczeniu i czytałem wszystkie 
dostępne mi dzieła poetów, historyków i metafizyków, a także patrzy-
łem na piękną i majestatyczną scenerię przyrody uważając to wszyst-
ko za wspólne źródło tych elementów, których wcielenie i połączenie 
jest domeną poety. Jednakże doświadczenie i uczucia, o których mówię, 
same nie przemienią ludzi w poetów, a tylko przysposabiają ich do roli 
słuchaczy164.

Shelley akcentuje konieczność posiadania przez twórcę wyjątkowych 
przymiotów oraz kompetencji, które pozwolą mu stworzyć dzieło ponad-
czasowe. Zaznacza jednak, iż mimo dążeń autora do osiągnięcia pełnej do-
skonałości i oryginalności każde jego dzieło naznaczone jest duchem cza-
sów, w których powstaje. Dzieje się to zgodnie z zasadą mówiącą, że „musi 
istnieć jednak, niezależnie od ich [twórców – przyp. E.Ż.H] woli, podobień-
stwo między wszystkimi pisarzami żyjącymi w jednym wieku”165.

Interesujący wydaje się fragment Przedmowy…, w którym Shelley ko-
mentuje działalność gazetowych krytyków. Wskazuje na głębokie zależności 
łączące w pierwszej połowie XIX stulecia środowisko literatów ze społecz-
nością dziennikarzy, twierdząc, że układ ten opiera się głównie na powią-
zaniach ekonomicznych: „nieszczęściem naszego wieku – zauważa roman-
tyk – jest to, że pisarze, niepomni na nieśmiertelność, są nieskończenie 
wrażliwi na współczesne pochwały i nagany. Piszą, mając recenzje przed lę-
kliwymi oczami”166. Shelley określa pracę recenzentów mianem „bezimien-
nej cenzury”167. Zadeklarowawszy swą całkowitą obojętność w stosunku do 
uwag krytyków, zwraca się kolejno w stronę czytelnika, który winien być 
najważniejszym sędzią.

W myśli politycznej poety szczególnie uderzała jego niechęć do monarchii 
oraz wyraźny ukłon w stronę idei republikańskich i wolnościowych. Teks-
tem, który obrazuje poglądy młodego romantyka, jest napisany w latach 
1819–1820 esej A Philosophical View of Reform. Shelley wskazuje w nim na 

164 P.B. Shelley, Przedmowa do „Rokoszu islamu”, [w:] Manifesty…, dz. cyt., s. 95.
165 Tamże.
166 Tamże, s. 97.
167 Tamże.
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konieczność zainicjowania w Anglii ważnych reform, które – wzorem Sta-
nów Zjednoczonych – pomogłyby uzdrowić problemy społeczne i polityczne 
jego ojczyzny. Akcentuje „wolę narodu do zmiany rządu” (ang. „the will of the 
People to change their government”), widząc w niej „uznane w konstytucji 
Anglii prawo” (ang. „acknowledged right in the Constitution of England”)168. 
Anglia, zdaniem romantyka, powinna przyjąć te ideały, które wcześniej do-
ceniła Ameryka. Chodzi przede wszystkim o zniesienie monarchii oraz ode-
branie jednemu Kościołowi dominującej pozycji w społeczeństwie. Shelley 
przypomina ponadto niedawne wysiłki Francji, która poprzez rewolucję sta-
rała się wprowadzić do Europy amerykańskie ideały. Wyraźnie go przy tym 
niepokoi, iż kraj ten za sprawą Napoleona i późniejszej restauracji Burbo-
nów nie wytrwał przy wolnościowych ideałach. Shelley dostrzega doniosłą 
rolę literatury w procesie inicjowania przemian społecznych i politycznych. 
Uznaje ją za odzwierciedlenie ducha narodu oraz za ważnego inicjatora re-
form. Opinia ta koresponduje z uwagami zanotowanymi w Obronie…, gdzie 
pisarz określał poetów mianem prawodawców i przyznawał im uprzywile-
jowaną pozycję w społeczeństwie.

Szkic Shelleya nie jest wyłącznie diagnozą angielskiej polityki pierwszej 
połowy XIX wieku, lecz raczej zbiorem postulatów mających polepszyć sy-
tuację europejskiego społeczeństwa. Dlatego tekstu tego nie można uznać 
wyłącznie za głos poety-obserwatora, który z dużą precyzją wynotowuje 
nieprawidłowości uwidaczniające się w funkcjonowaniu państwa. Pisarz 
jednocześnie zgłasza bowiem propozycje konkretnych zmian, do których 
zalicza między innymi: likwidację długu narodowego, sprawiedliwy podział 
dóbr oraz zaprzestanie wojen. Romantyk opowiada się za stosowaniem wy-
łącznie pokojowych metod. Utrzymane w podobnym duchu uwagi Shelley 
notuje w szkicu Fragments on Reform, w którym dopomina się ponadto 
o uświadomienie obywatelom, jak szybko wartościowa idea zostaje wypa-
czona za sprawą niewłaściwie prowadzonych rządów. „Ludzie solidaryzują 
się z namiętnościami swoich wyzwolicieli, nie myśląc o tym, że oni mogą 
stać się ich tyranami”169 – przestrzega Shelley – twierdząc, iż Brytyjczykom 
powinien zostać przyznany zdecydowanie większy wpływ na kształt naro-
dowej polityki.

168 P.B. Shelley, Prose, [w:] tegoż, The Complete Works of Percy Bysshe Shelley, ed. R. Ingpen, 
W.E. Peck, t. 7, New York 1965, s. 8.

169 „The people sympathize with the passions of their liberators, without reflecting that these 
in turn may become their tyrants” (tamże, s. 295).
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Tekstem podsumowującym wszystkie uwagi i postulaty poety dotyczą-
ce powiązań pomiędzy polityką a piśmiennictwem jest szkic Declaration of 
Rights. Romantyk w pracy tej w punktach wymienia najważniejsze zało-
żenia, na których powinno być tworzone nowoczesne społeczeństwo. John 
Addington Symons utwór ten określa mianem „propagandy politycznej”170 
zawartej w trzydziestu jeden paragrafach. Tekst deklaracji jest kolejnym wy-
razem osobistych poglądów poety postulującego między innymi: wolność 
dla obywateli, odebranie przywilejów rządowi, swobodę wypowiedzi oraz 
zrównanie wszystkich religii.

Wiele spośród postulatów pojawiających się w omówionych wyżej teks-
tach znajduje swoje odzwierciedlenie w utworach poetyckich Shelleya. Prob-
lematyka polityczna powracała w lirykach takich jak The Masque of Anarchy, 
Song: to the Men of England, A New National Anthem, Sonnet: England in 
1819, Feelings of a Republican on the Fall of Bonaparte czy Liberty. Każdy 
z wymienionych tu tekstów daje się czytać jako rodzaj lirycznego dopowie-
dzenia do tez zawartych w rozprawach dyskursywnych Shelleya. Ze wzglę-
du na swe wyjątkowe walory artystyczne wart odnotowania jest również 
wiersz Feelings of a Republican on the Fall of Bonaparte, będący wyrazem 
ogromnego rozczarowania „ja” lirycznego ideałami napoleońskimi171. Wiersz 
ten staje się rodzajem egzemplifikacji dla tez wygłoszonych w Philosophi-
cal View of Reform. Shelley, posługując się przykładem Napoleona, wykłada, 
w jaki sposób jednostka, uzurpująca sobie rolę obrońcy narodu, przeradza 
się kolejno w jego tyrana.

Przeświadczenie poety o wyjątkowym znaczeniu wolności w życiu czło-
wieka najpełniej oddają dwa wiersze: Liberty oraz Ode to Liberty. Pierw-
szy z utworów, napisany w 1820 roku, w sposób literalny nie nawiązuje do 
kwestii politycznych. Romantyk prezentuje w nim bowiem rozległe znacze-
nie wolności, którą dostrzega w otaczającej go naturze. W drugim z wymie-
nionych liryków znaczenie wolności zdecydowanie zbliża się do tego, jakie 
czytelnik tekstów Shelleya mógł znaleźć w A Philosophical View of Reform. 
Wiersz ten, napisany pod wpływem rozwoju idei rewolucyjnych w Hiszpanii, 
nawiązuje do wydarzeń na Półwyspie Iberyjskim, które poeta wykorzystuje 
głównie jako rodzaj aktualnego exemplum.

170 Por. J.A. Symons, Shelley, http://www.gutenberg.org/files/4555/4555-h/4555-h.htm 
(dostęp: 1 lipca 2013).

171 Por. The Complete Poetry of Percy Bysshe Shelley, ed. D.H. Reiman, N. Fraistat and N. Crook, 
t. 3, Baltimore 2012, s. 39.
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Z tekstem Declaration of Rights w interesujący sposób koresponduje 
wiersz A New National Anthem. Oba dzieła w swej formie nawiązują do 
istniejących już tekstów: deklaracji praw oraz hymnu narodowego. Utwór 
Shelleya, datowany na 1819 rok, miał być śpiewany na melodię God Save 
the King. Główna różnica pomiędzy tekstem właściwego hymnu a Shelley-
owską wariacją sprowadza się do wyraźnego akcentowania przez romanty-
ka faktu, iż Brytyjczycy nie podlegają już tradycyjnemu monarsze, a nowej 
królowej – Wolności. Zaproponowane przez poetę ujęcie nie tylko odpowia-
da nakreślonym w Declaration of Rights postulatom dotyczącym koniecz-
ności odrzucenia rządów monarchicznych, ale jest także kolejnym głosem 
pisarza w kwestiach bieżącej polityki angielskiej.

Dostrzegłszy potencjał i siłę oddziaływania prasy, romantyk krytycznie 
ocenił jej zwrot w stronę kolektywu przy równoczesnym marginalizowaniu 
pozycji jednostki.. Polemizując z takim modelem prasy, poeta wiele spośród 
odgrywanych przez nią ról przyznał literaturze, która – prócz realizowania 
funkcji estetycznych – miała też przekonywać czytelników do zmiany ów-
czesnego porządku. W swych tekstach publicystycznych, ale także w wielu 
utworach literackich Shelley pozostawał jednocześnie poetą i myślicielem 
politycznym przekonanym o sile i znaczeniu słowa pisanego.

Stosunek do przemian na rynku prasowym był jednym z ważniejszych ele-
mentów odróżniających młodszych twórców od prekursorów romantyzmu 
w Polsce, Anglii i we Francji. Norwid, Nerval i Shelley uczynili z narodo-
wej publicystyki instrument politycznego oddziaływania, nie deprecjonu-
jąc przy tym również jej kulturotwórczego znaczenia. Romantycy drugiej 
generacji nie wyznaczali precyzyjnie granicy pomiędzy tematami zarezer-
wowanymi wyłącznie dla literatury lub tylko dla prasy. Trudno zatem zgo-
dzić się z utrwalanym przez lata przekonaniem, że współpraca z redakcjami 
czasopism była dla twórców pierwszej połowy XIX wieku jedynie źródłem 
zarobku. Drugie pokolenie romantycznych autorów domagało się włącze-
nia gatunków prasowych w uniwersum piśmiennictwa. Za postulatem tym 
szły obszerne rozważania natury teoretycznej, w których Norwid, Nerval 
i Shelley starali się na rozmaite sposoby wyeksponować ogromny potencjał 
drzemiący w prasie narodowej.

Pomiędzy wspomnianymi autorami można oczywiście zauważyć także 
znamienne różnice w ich myśleniu o dziewiętnastowiecznym dziennikar-
stwie. Wynikają one z odmiennych uwarunkowań historycznych, politycz-
nych oraz prawnych, które wpływały na kształt prasy polskiej, angielskiej 
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i francuskiej badanego okresu. W zestawieniu z pracami Nervala i Shelleya 
Norwidowska refleksja prasoznawcza wydaje się w największym stopniu 
uwikłana w kontekst ówczesnych wydarzeń i zależna od politycznego hic et 
nunc. Rozważania Francuza i Anglika miały z kolei charakter bardziej uni-
wersalny i dotyczyły głównie zachodniej Europy. Ich myśl często wykracza-
ła poza granice poszczególnych państw. W odróżnieniu od Shelleya Norwid 
i Nerval chętnie poświęcali swą uwagę poszczególnym gatunkom prasowym, 
dostrzegając w nich zdecydowanie coś więcej niż tylko formę służącą prze-
kazaniu określonych treści. Pokolenie młodszych artystów odkryło prasę 
dla literatury i pokazało, że nie tylko twórczość literacka może wpływać na 
kształt publikacji prasowych, lecz one także z powodzeniem wnieść mogą 
nową jakość do całokształtu narodowego piśmiennictwa.



VIII

Literatura w służbie publicystyki
Rzewuski i Hugo

Literaci-dziennikarze epoki romantyzmu nie pozostawali obojętni wobec to-
czących się na dużą skalę polemik politycznych i aktywnie działali na rzecz 
wybranych stronnictw. Zwolennikami takiej postawy byli Hugo i Rzewuski. 
Autorzy ci – choć stali po przeciwnych stronach politycznej barykady1 – z po-
dobnym zaangażowaniem odnosili się do łączenia pracy literackiej z dzia-
łalnością na rzecz państwa i narodu. Wydawać się może, iż przywołanych 
artystów zdecydowanie więcej dzieli, niż łączy. Na poziomie ideologicznym, 
stylistycznym czy tematycznym trudno wskazać pomiędzy ich pracami zna-
czące analogie. Polski twórca był skupiony na głoszeniu przekonań dotyczą-
cych respektowania nierozdzielnych związków pomiędzy religią a państwo-
wością. Krytycznie oceniał przy tym przyznawanie obywatelom nowych 
praw, opowiadał się za tworzeniem literatury „dydaktycznej”. Hugo z kolei 
w dojrzałym okresie swej twórczości domagał się, by rozwój swobód arty-
stycznych szedł w parze z wolnością polityczną. Podobnie jak polski twór-
ca, autor Nędzników wierzył w perswazyjny wymiar twórczości literackiej, 
której celem miało być jednak nie tyle utrwalenie zastanego porządku, ile 
właśnie jego zmiana.

1 Zdaniem Iwony Węgrzyn, komentującej myśl prozaika, „z ustaleń historyków idei wyłania 
się postać pisarza i polityka, którego sądy na temat współczesności i diagnozy narodowej 
przeszłości sytuują na najskrajniejszym skrzydle polskiego konserwatyzmu, pozwalając 
określić go [Rzewuskiego – przyp. E.Ż.H.] mianem «jakobina prawicy» (…)” (I. Węgrzyn, 
W świecie powieści Henryka Rzewuskiego, Kraków 2012, s. 14). Poglądy polityczne Hugo 
ewoluowały z kolei od skrajnie konserwatywnych do lewicowych.
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Dziennikarskie pasje Rzewuskiego i Hugo mogą być analizowane z kilku 
perspektyw. Jedna z nich ujawnia się przy zestawieniu stworzonych przez 
obu pisarzy organów prasowych. W historii mediów zdecydowanie ważniej-
szą rolę odegrała gazeta polskiego twórcy, której pojawienie się zainicjowało 
nad Wisłą prawdziwą „medialną rewolucję” na miarę wcześniejszej o kil-
kanaście lat francuskiej reformy Girardina. Pismom autora Nędzników nie 
poświęca się dziś większej uwagi. Tymczasem analiza porównawcza perio-
dyków obu pisarzy wskazuje na interesującą zależność: zarówno „Dziennik 
Warszawski”, jak i „Conservateur Littéraire” były tytułami, które pod pre-
tekstem rozważań kulturalnych podejmowały ważną refleksję nad kondycją 
państwa oraz nad krajową polityką. Ów związek dziennikarstwa, twórczo-
ści artystycznej i myśli politycznej był więc dostrzegalny w równej mierze 
w powieściach obu pisarzy, w ich w pracach dyskursywnych oraz w inicjo-
wanych przez nich projektach medialnych.

8.1. Henryk Rzewuski

W badaniach nad dorobkiem piśmienniczym Rzewuskiego pojawia się na-
der wyraźne i nie zawsze uzasadnione rozgraniczenie analizy jego twór-
czości literackiej od naukowej refleksji nad pozostawionymi przez pisarza 
tekstami publicystycznymi2. Tymczasem w pracach tego autora wyraźnie 
dostrzegalna jest próba zniwelowania granic między tekstami literackimi 
a publicystyką. Rzewuski bardzo silnie naznacza swą twórczość pierwiast-
kiem dydaktycznym, dążąc do tego, by propagowane przez niego idee zo-
stały jasno wyeksplikowane bez względu na to, w jakim gatunku się wypo-
wiada. Kwestiami o prymarnym znaczeniu dla pisarza doby romantyzmu3 
pozostawały polityka i religia, a namysł nad nimi stanowił centralny element 
jego pracy redakcyjnej.

2 Odmiennie postrzegali dorobek pisarza krytycy dziewiętnastowieczni. W cytowanym przez 
Węgrzyn artykule z „Gazety Polskiej”, datowanym na rok 1849, czytamy: „Jak z dzieł jego 
wnosić należy, to nie pisze on nigdy powieści dla powieści, ale zawsze w pewnym praktycz-
nym zamiarze, żeby dowieść w niej i przez nią jakiegoś aksjomatu (…)” (cyt. za: tamże, s. 18).

3 Przynależność pisarza do badanej epoki była wielokrotnie przedmiotem zainteresowania 
badaczy. Alina Kowalczykowa dowodzi, iż myśl Rzewuskiego – podobnie jak Kraszewskiego 
czy Pola – kształtowała się pierwotnie pod wpływem romantyzmu, następnie jednak zdecy-
dowanie poza niego wykroczyła; por. tejże, Czym był romantyzm?, Warszawa 1990, s. 157.
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Traktowanie przez Rzewuskiego literatury jako nośnika patriotycznych 
idei pozostało nie bez wpływu na późniejszą ocenę wartości artystycznej 
jego dzieł. Na zależność tę zwrócił uwagę Ślisz, prowadzący badania nad 
recepcją Listopada wśród ówczesnych odbiorców:

Za słowami (…) uznania i pochwały szły również niemal zawsze mniej 
czy bardziej ostre zarzuty oskarżające autora o rażącą tendencyjność, 
o nadużycie środków artystycznych dla propagowania wstecznych, re-
akcyjnych zasad filozoficzno-społecznych4.

Publicystyczny wydźwięk wielu fragmentów powieści zniechęcał czytel-
ników, krytykujących głównie passusy o charakterze dydaktycznym i umo-
ralniającym. Co ciekawe, analogiczny problem dotyczył tekstów prasowych 
prozaika, które deprecjonowano ze względu na kontrowersyjny charakter 
głoszonych w nich poglądów, rzadziej też za ich wtórność5. Podważanie war-
tości prac pisarza wynikało paradoksalnie przede wszystkim z ich spójnego 
charakteru.

Bezpośrednie włączenie się Rzewuskiego w pracę redakcyjną znacząco 
ukształtowało stylistykę i ogólny charakter jego pism, które – publikowane 
na potrzeby mediów masowych – musiały się dostosować do ich wymo-
gów. Tak świadomie zaplanowana i prowadzona działalność publicystyczna 
świadczy o pełnym zrozumieniu przez pisarza podstawowych mechanizmów 
rządzących rynkiem wydawniczym. Michał Grabowski, bliski przyjaciel 
Rzewuskiego i członek koterii petersburskiej, w jednym ze swych listów 
literackich donosił:

W naszym wieku (…) sprężyną wszelkich wypadków są opinie mas. 
Godzi się więc i należy koniecznie tymi opiniami rządzić. Dokonać tego 
można właściwymi tylko środkami – tymi kierować, odmieniać, kształ-
cić za pomocą pism, a więc wpływem pisarzy6.

4 A. Ślisz, Henryk Rzewuski. Życie i poglądy, Warszawa 1986, s. 234.
5 Jak pisze Urbaniak, „Rzewuski nie stworzył własnego systemu filozoficznego. Tak jak więk-

szość romantyków, na przykład bliski mu Mickiewicz, negował wartość filozofii systematów. 
Brak też w jego poglądach elementów oryginalnych, wyróżniających go z plejady filozofów 
romantycznych” (J. Urbaniak, Konserwatyzm w poglądach społeczno-filozoficznych Hen-
ryka Rzewuskiego, Poznań 1979, s. 28).

6 Cyt. za: M. Rolle, „In illo tempore…” Szkice historyczno-literackie, Lwów 1914, s. 143.
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Wydaje się, iż autor Uwag o dawnej Polsce w pełni podzielał te przekona-
nia. Dlatego zdecydował się, prócz regularnego publikowania dyskursywnych 
pism i broszur, założyć w roku 1851 własny organ prasowy. Cel jego powsta-
nia wydawał się wówczas głównie pragmatyczny. W połowie XIX stulecia 
w Warszawie aktywność czytelnicza sprowadzała się niemal wyłącznie do lek-
tury prasy. Na rynku liczyło się wówczas pięć ważnych tytułów, zaś najwięk-
szą popularnością spośród nich cieszył się wychodzący od lat trzydziestych 

„Kurier Warszawski”. Pozostałe periodyki, z których aż dwa redagowano po 
niemiecku, były organami prorządowymi, zdecydowanie odbiegającymi już 
wtedy od europejskich standardów wydawania czasopism7. Rzewuski, utrzy-
mujący w tym czasie przyjacielskie stosunki z Iwanem Paskiewiczem, zwrócił 
się do niego z prośbą o poparcie dla planowanego przedsięwzięcia. Namiest-
nik rosyjskiego rządu zgodził się, gdyż w pełni zdawał sobie sprawę ze zna-
czenia drukowanego medium, a także dostrzegał silnie antyrosyjskie nasta-
wienie istniejących już tytułów8. Rzewuski miał więc odpowiadać za zmianę 
tego stanowiska, dlatego Paskiewicz – wierząc w lojalność Polaka – pozwolił 
mu się zająć redagowaniem jednoznacznie prorządowego, polityczno-infor-
macyjnego „Dziennika Warszawskiego”.

Zamiarem Rzewuskiego stało się pozyskanie dla redakcji literatów odpo-
wiedzialnych za zapełnienie kolumn dziennika publikacjami o zróżnicowa-
nej tematyce. Na współpracę zdecydowali się między innymi: krytyk litera-
cki Julian Bartoszewicz, tłumacz Henryk F. Lewestam, poeta i dziennikarz 
Wacław Szymanowski oraz August Wilkoński – ceniony wówczas autor sa-
tyr9. Swoje plany przedstawił Rzewuski w liście do żony, podkreślając, jak 
odpowiedzialnym i nobilitującym zajęciem dla piszącego jest praca na rzecz 
czasopism. W swej wypowiedzi romantyk zdecydowanie odchodzi od tak 
częstego wówczas deprecjonowania gazetowych przekazów: „Dziennik jest 
to fortuna (…), ale on więcej jeszcze starania wymaga niż rolnicze zatrud-
nienia, (…) a wiedz, że w dzisiejszym świecie redaktorowie miejsca zastę-
pują dawnych magnatów”10.

Projekt Rzewuskiego szybko okazał się dużym sukcesem. Redaktor nie 
mógł w swych publikacjach poruszać zbyt często kwestii politycznych, dlate-
go zastępował je tematyką literacką. W „Dzienniku Warszawskim” pojawiały 

7 Por. A. Ślisz, dz. cyt., s. 273.
8 Por. tamże.
9 Por. tamże, s. 274.
10 Cyt. za: tamże, s. 275.
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się liczne korespondencje zagraniczne, reportaże krajoznawcze, moralizu-
jące felietony, recenzje książek oraz kroniki wydarzeń kulturalnych. Naj-
ważniejsze dla Rzewuskiego stało się tworzenie przekazów o charakterze 
dydaktycznym:

„Dziennik bez wątpienia powinien bawić publiczność, ale głównym jego 
obowiązkiem jest nauczać”, oczywiście bez „wdzierania się do zadań po-
litycznych i socjalnych”. Natomiast od dziennikarzy z racji ich „publicz-
nego stanowiska” żądał pozbycia się „wszystkich prywatnych niesnasek” 
i „osobistych niechęci”11.

Wprowadzona przez romantyka reforma czasopiśmiennictwa silnie wpły-
nęła na kształt polskiej publicystyki kolejnych lat. Swoistym novum zapro-
ponowanym przez Rzewuskiego było regularne opłacanie autorów, a także 
znaczne podwyższenie standardów technicznych publikacji.

Za moment przełomowy, który bezpośrednio przyczynił się do zniknię-
cia „Dziennika Warszawskiego”, uznaje się publikację dziewiętnastu szki-
ców wychodzących od kwietnia 1851 roku pod wspólną nazwą Cywilizacja 
i religia. Odpowiedzią na bulwersujące tezy stawiane przez autora cyklu był 
jednoznaczny sprzeciw znacznej części prenumeratorów, którzy zdecydo-
wanie zażądali zwrotu uiszczonej wcześniej opłaty abonamentowej. Pod ko-
niec 1851 roku tytuł znalazł się na krawędzi bankructwa. Pisarz zaś żalił się 
w adresowanym do Karoliny Sobańskiej liście z 24 listopada 1851 roku na 
wyjątkową niesprawiedliwość czytelników i ideowych przeciwników rozpo-
wszechniających wieść, „że (…) [jego – przyp. E.Ż.H] dziennik jest opłacany 
przez rząd, celem wynarodowienia kraju”12.

O ile Cywilizacja i religia przedstawia już dojrzałe poglądy Rzewuskiego, 
o tyle Uwagi o dawnej Polsce są zapisem początkowego stadium rozwoju 
myśli społeczno-politycznej romantyka. Ich tworzeniu poświęcił się pisarz 
po roku 1833, gdy zamieszkał w swoim majątku w Cudnowie. Już wtedy 
głównym przedmiotem jego zainteresowań stały się problemy natury hi-
storycznej oraz dylematy cywilizacyjne. Kilka lat później, w roku 1839, Rze-
wuski opublikował w Paryżu Pamiątki Soplicy, których zawartość ideową 
współcześni badacze skłonni są odczytywać właśnie w kontekście Uwag… 
Najdobitniej bodaj analogię tę sygnalizował w swej pracy Szleszyński, pisząc:

11 Tamże, s. 282.
12 Cyt. za: tamże, s. 286.
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Uwagi o dawnej Polsce bezpośrednio odwołują się do Pamiątek Soplicy, 
stanowiąc niejako ich ideologiczne uzasadnienie i teoretyczną podbudo-
wę. Przy wszystkich różnicach pomiędzy poczytną gawędą a ciężkawym 
traktatem, materia, z której zostały utkane te dwa teksty, jest niezwykle 
podobna, żeby nie powiedzieć – identyczna13.

Zdaniem badacza osobiste poglądy romantyka, tak wyraźnie dostrzegal-
ne w Pamiątkach Soplicy, korespondują z jego opiniami wyeksplikowanymi 
w sposób zdecydowanie bardziej dosłowny w jego szkicu dyskursywnym. Ist-
nienie paralel pomiędzy tymi tekstami daje się zauważyć już podczas analizy 
pełnych tytułów obu dzieł. Zarówno Uwagi o dawnej Polsce przez starego 
Szlachcica Seweryna Soplicę Cześnika Parnawskiego napisane 1832 roku, 
jak i Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, Cześnika Parnawskiego odwołują 
się bowiem do okresu rozkwitu polskiego sarmatyzmu. Obu utworów nie 
dzieli też znaczny dystans czasowy. Datę powstania Uwag… zawarł Rzewuski 
w tytule dzieła, wskazując na rok 1832. Szleszyński wątpi jednak w praw-
domówność autora, dowodząc, że w tekście znajdują się aluzje do Pana 
Tadeusz a (1834 rok)14. Niemal identyczna trudność pojawia się w przypad-
ku Pamiątek Soplicy, które przez literaturoznawców bywają zazwyczaj ko-
jarzone z rokiem 1839, a więc z datą ich paryskiego wydania. Tymczasem 
prozaik napisał je dziewięć lat przed ich pierwodrukiem15.

Kluczowym elementem wskazującym na uzasadnioną możliwość ze-
stawienia obu tych tekstów jest tytułowa postać Seweryna Soplicy, które-
go w tekście dyskursywnym i w gawędzie szlacheckiej Rzewuski starał się 
utrwalić w pamięci swych czytelników jako twórcę obu książek. Poświad-
czenie autorstwa Uwag… jest zdecydowanie mniej problematyczne niż ich 
literackiego odpowiednika. Dylemat ten rozstrzyga Szleszyński, wskazując, 
że w swej książce Rzewuski pozostawia wyraźne ślady autorskiej obecności: 
wspomina ważne dla niego lektury (Pan Tadeusz, Konrad Wallenrod), przy-
wołuje swój pobyt w archiwum nieświeskim. Dąży do wywołania u odbior-
cy wrażenia, iż „poglądy i idee (…) wyłożone z wielkim prawdopodobień-
stwem mogłyby być wypowiedziane przez starego szlachcica”16. Rzewuski 

13 B. Szleszyński, Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – najwy-
bitniejsi twórcy XIX-wiecznego nurtu sarmackiego, Warszawa 2007, s. 7.

14 Por. tamże, s. 93.
15 Por. tamże, s. 44.
16 Tamże.
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sugeruje istnienie podobieństwa pomiędzy własnymi koncepcjami społecz-
no-politycznymi a tym, co głosił jeden z głównych bohaterów jego książki.

Sytuacja wydaje się zdecydowanie bardziej skomplikowana w przypad-
ku autorstwa Pamiątek Soplicy. Rzewuski starał się ukryć fakt, iż to on był 
twórcą zamieszczonych w książce opowieści. Szleszyński powołuje się na-
wet na stworzoną przez romantyka przedmowę do Pamiątek…, w której au-
tor określa siebie wyłącznie mianem znalazcy rękopisu Soplicy, decydujące-
go się na upublicznienie tychże notatek. Finalnie Rzewuski odszedł jednak 
od pomysłu wykorzystania tego rodzaju przedmowy, nie chcąc „(…) w ten 
sposób upraszczać tej ramy narracyjnej, będąc świadomym swojej blisko-
ści z narratorem Pamiątek”17. Zofia Lewinówna powiada, iż prozaik, zmie-
niwszy polityczne przekonania, wrócił poniekąd do swej pierwotnej wersji 
autorstwa tekstu:

W oświadczeniu zamieszczonym przez „Tygodnik Petersburski” 
9 X 1840 r. […] odżegnał się od niektórych opowiadań, co bardziej nie-
bezpiecznych i niewygodnych dla sztandarowego lojalisty, którym tym-
czasem został. Powstanie gawęd, do których się przyznawał, przypisał 
towarzyskiej zabawie w podrabianie starego manuskryptu, wyrażając 
zdziwienie, że to „żartobliwe pisemko” ogłoszono drukiem18.

W obu pracach autor duże znaczenie przpisywał rozważaniom nad spra-
wami religijnymi. Zdecydowanie więcej miejsca poświęcił im w Uwagach 
o dawnej Polsce, dlatego też żaden z omawianych tu utworów nie wpisuje 
się jeszcze w kulminacyjny etap religijnego myślenia romantyka. Przypusz-
czalnie wiąże się z tym fakt, iż w latach trzydziestych, gdy powstawały oba 
dzieła, światopogląd pisarza i jego gorliwy katolicyzm dopiero się rozwija-
ły, czekając na swą pełną artykulację do lat czterdziestych i pięćdziesiątych 
XIX wieku. Zarówno Uwagi…, jak i Pamiątki Soplicy powstały w zaledwie 
kilka lat po gorliwym nawróceniu pisarza w 1829 roku.

Na kształt religijnych fascynacji młodego Rzewuskiego duży wpływ mieli 
dwaj wybitni Francuzi: ksiądz Hugues-Félicité-Robert de Lamennais oraz Jo-
seph de Maistre. Zażyłe relacje, jakie łączyły Polaka z pierwszym z nich, były 
skutkiem silnych propolskich sympatii prowadzonej przez duchownego gazety 

17 Tamże.
18 Z. Lewinówna, Posłowie, [w:] H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, oprac. i posłowiem opatrzyła 

Z. Lewinówna, Warszawa 1978, s. 426.
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„L’Avenir”. Hasła głoszone przez redaktorów dziennika nie mogły jednak długo 
odpowiadać Rzewuskiemu. Na łamach tytułu domagano się bowiem

wyzwolenia religii spod „tyranii tronu” i podjęcia przez kościół [sic!] 
katolicki urzeczywistnienia ewangelicznych zasad równości: obrony 
praw narodowych i obywatelskich mas ludowych oraz zapewnienia im 
możliwości swobodnego rozwijania równych form życia społecznego19.

Rzewuski bardzo szybko zdał sobie sprawę, iż ideały te pozostają 
w sprzeczności z wyznawanymi przez niego wartościami. Mimo to w jego 
młodzieńczych pismach i utworach literackich pobrzmiewa jeszcze wydźwięk 
niektórych tez forsowanych na łamach „L’Avenir”. Zdecydowanie bardziej 
długotrwały wpływ na światopogląd Polaka wywarł autor Studium nad su-
werennością. Od francuskiego myśliciela Rzewuski zaczerpnął przekonanie, 
iż boskie pochodzenie władzy wiąże się z koniecznością jej respektowania 
przez poddanych. I choć w pewnym momencie prozaik, myśląc o twórczości 

„(…) de Maistre’a i księdza Lamennais, za wspólny im błąd uznał tendencję, 
aby «ściśle połączyć religię z polityką, dwie rzeczy żadnej styczności rzetel-
nej z sobą nie mających»”20, niemniej koncepcje te długo stanowiły istotny 
element jego refleksji nad religią i pobożnością.

W Uwagach o dawnej Polsce problematyce wiary poświęcona została dru-
ga część rozprawy, którą autor rozpoczyna od stwierdzenia, iż „najpierwszy 
żywioł społeczeństwa jest religia”21. Początkowo argumentacja piszącego 
przyjmuje charakter stwierdzeń ogólnych. Rzewuski zaznacza, że tam, „gdzie 
ona [religia – przyp. E.Ż.H] nie służy za posadę gmachu politycznego, tam 
ani wolnością ani sprawiedliwością stowarzyszenie cieszyć się nie będzie”22. 
Właściwie już od pierwszych słów pisarz akcentuje nierozerwalną więź re-
ligii i państwowości, przestrzegając jednocześnie, iż jakiekolwiek próby ich 
rozłączenia sprowadzać się będą do wyrzeczenia się przez społeczeństwo 
fundamentalnych dla niego wartości. W Pamiątkach Soplicy Rzewuski za-
leżności te sygnalizuje równie często. Już w otwierającym gawędę Kazaniu 
konfederackim romantyk myśl tę wkłada w usta księdza Marka:

19 A. Ślisz, dz. cyt., s. 66.
20 Tamże, s. 121.
21 H. Rzewuski, Uwagi o dawnej Polsce przez starego Szlachcica Seweryna Soplicę Cześnika 

Parnawskiego napisane 1832 roku, oprac. i przygotowanie P. Dudziak i B. Szleszyński, War-
szawa 2003, s. 49.

22 Tamże.
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(…) A wy, panowie naczelnicy tej konfederacji, pod hasłem wiary 
i wolności zawiązanej, zamiast, cobyście mieli dobry przykład da-
wać szlachcie, to albo sami ogień tworzycie, albo do gotowego drew 
przykładacie23.

Charakterystyczną cechą dociekań pisarza jest utożsamianie religijno-
ści z polskością. Rzewuski zajmuje stanowisko, iż wartości katolickie po-
zostają immanentnie związane z jego ojczyzną. Dlatego negatywnie odnosi 
się do jakichkolwiek prób zmiany wyznania, a nawet drobnych tylko in-
terferencji innych religii na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Pisarz wie-
rzy, że „formy polityczne narodów muszą koniecznie stosować się do jego 
form religijnych”24, gdyż system rządów wtórny jest wobec wyznawanej 
przez naród religii:

(…) systemat monarchiczny jest niezbędny, pokąd w Kościele trwać bę-
dzie forma monarchiczna, a ta forma tak jest spójona z jestestwem re-
ligii katolickiej, iż trudno przypuścić, aby w Kościele mogła być kiedy-
kolwiek zmieniona25.

Podobne przekonanie o związkach Polski i katolicyzmu włożył hrabia 
Henryk w usta Soplicy przestrzegającego swego wnuka przed rozdziele-
niem polskości i wiary:

Zygmunt III poznał, że skoro naród podbity myślą się nie kojarzy z na-
rodem podbójczym, ani chwili nie przestanie być z nim w wojnie. On 
poznał, że w stosunku z Moskwą nasza narodowość jedynie na religii 
katolickiej się opiera. Nie mądrością światową, nie filozofami on spol-
szczył ruskie dzierżawy, ale religią, ale świętobliwymi mężami; a jak re-
ligia nasza te kraje ogarnęła wszystkie, inne warunki polskiego żywota 
same z siebie tam się wkorzeniły26.

Soplica w swych rozważaniach powraca do rzeczywistości sprzed kilku 
wieków. Jego słowa, kierowane w tym przypadku do młodego słuchacza, mają 

23 H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy…, dz. cyt., s. 8.
24 H. Rzewuski, Uwagi…, dz. cyt., s. 80.
25 Tamże.
26 H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy…, dz. cyt., s. 29.
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wydźwięk w znacznej mierze dydaktyczny. Bohater deprecjonuje znaczenie 
nauki i filozofii w procesie formowania się tożsamości narodowej.

Podkreślenie tego, iż narodowość Polaków opiera się wyłącznie na kato-
licyzmie, wydaje się jednak wysoce powierzchownym spojrzeniem na oma-
wianą problematykę. Dlatego, unikając już tego rodzaju uproszczeń, kilka 
lat później w Uwagach… prozaik raz jeszcze podjął się zdefiniowania poję-
cia narodowości:

(…) narodowość, czyli nasycenie się, że tak powiem, wszystkich obywa-
teli pewnymi wyobrażeniami, nałogami, obyczajami wszystkim wspól-
nymi tak, aby każdy z nich nosił w sobie widoczne świadectwo, że jest 
człowiekiem swojego narodu27.

Obie nakreślone wyżej definicje – zarówno ta zawarta w tekście litera-
ckim, jak i ta zapisana na kartach rozprawy publicystycznej – nie wyklu-
czają się. Zaproponowane w Uwagach… spojrzenie na katolicyzm wydaje 
się jednak nieco rozleglejsze. Wiara została tu bowiem implicytnie wpisa-
na w wiele ogólnych składowych współtworzących – zdaniem Rzewuskie-
go – tożsamość narodową Polaków.

Manifestowane przez bohaterów Pamiątek Soplicy zachowania i prak-
tyki religijne bardzo często mają charakter wyłącznie powierzchowny, czy-
nione są bowiem głównie z przywiązania do określonych stylów zachowań 
czy gestów. Rzewuski każe więc poszczególnym postaciom powoływać się 
na Boga, w ich wypowiedzi wplata liczne zawołania mające niemal wyłącz-
nie wymiar retoryczny. Rytualność działań bohaterów przejawia się rów-
nież w ich sposobie mówienia na temat pobożności. Zostaje to uwidocznio-
ne w komentarzu Soplicy do mszy. Mężczyzna twierdzi, iż podczas kazania 
wytężył słuch, gdyż „łaknąć trzeba za słowem Bożym”28. Traktowanie udzia-
łu w nabożeństwie w kategoriach obowiązku i powinności ma w tym przy-
padku charakter wyłącznie formalny. Sprowadza się bowiem do powta-
rzalności określonych gestów i zachowań. Zgoła inaczej kwestia ta została 
przedstawiona w komentarzach zamieszczonych w Uwagach…, eksponu-
jących głównie duchowy aspekt wiary. W pochodzącej z lat trzydziestych 
publicystyce romantyka opinie na temat Kościoła i religijności Polaków wy-
dają się jednocześnie rodzajem postulatów, swoistym źródłem norm, które 

27 H. Rzewuski, Uwagi…, dz. cyt., s. 76.
28 H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy…, dz. cyt., s. 8.
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powinny być przestrzegane. Autor stroni tu od świadomego dydaktyzmu 
i piętnowania wad narodowych. Skupia się zaś na tworzeniu pozytywnego 
wizerunku historii kraju.

Zagadnienia z zakresu obyczajowości i kultury narodowej zwykł Rze-
wuski komentować łącznie. Chętnie podkreślał znaczenie obu tych sfer dla 
rozwoju państwowości, akcentując przy okazji negatywny wpływ obcych 
kultur na kształtowanie się tożsamości narodowej Polaków. Pisarz – w prze-
ciwieństwie do innych twórców tego okresu – nie przydawał literaturze 
i filozofii narodowej znaczenia w kształtowaniu ducha narodu. Zwykł ra-
czej forsować zgoła odmienną teorię, twierdząc, iż „literatura i filozofia nie 
tworzą ducha społecznego, ale wyrażają go, dając formułę opiniom prze-
ważającym w masach, inaczej byłyby dla nich bez znaczenia”29. Rzewuski 
odbiera zatem sztuce jej właściwości kreacyjne – stwarzające bądź ustana-
wiające nowy porządek. Skłonny jest raczej akcentować wtórność wytwo-
rów artystycznych w stosunku do rzeczywistości społecznej i politycznej, 
której mają one być wyrazem.

Kwestie piśmiennictwa i obyczajowości narodowej stanowią tylko margi-
nalny fragment Uwag…, gdyż pojawiają się przy okazji rozważań nad stanem 
polskiej państwowości. Piszący zdecydowanie częściej piętnuje negatywne 
zachowania, niż wskazuje, jaki stan literatury narodowej należy uznać za 
wzorcowy. Nad wyraz krytycznie ocenia wszelkiego rodzaju wpływy cudzo-
ziemszczyzny, mimo że nie kryje podziwu dla dorobku intelektualnego Fran-
cuzów. Wielokrotnie przybiera przy tym apologetyczny ton i zwraca uwagę 
na dominację francuskiej myśli w kulturze europejskiej:

Jeżeli naród niemiecki otrzymał powołanie najlepiej wyrażać żywioł 
prawdy, włoski piękności, angielski pożytku, francuski puszczać w obieg 
ogólny wszystkie miejscowe prawdy i dać im jedność, która z nich robi 
prawdy europejskie, nie idzie za tym, by im inne, równie świetne, świet-
niejsze nawet, chociaż mniej widoczne nie zrównały30.

Rzewuski zapewnia, że inne narody nie powinny czuć swej kulturowej 
niższości w stosunku do czerech dominujących w Europie państw. Przewagi 
Niemców, Włochów, Francuzów czy Anglików pisarz nie upatruje w kwe-
stiach militarnych czy gospodarczych, ale przede wszystkim kulturowych. 

29 Cyt. za: A. Ślisz, dz. cyt., s. 135.
30 H. Rzewuski, Uwagi…, dz. cyt., s. 11.
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Sztuka i moralność pozostają zatem, w świetle przekonań prozaika, wza-
jemnie z sobą zespolone i to one decydują o pozycji narodu na arenie mię-
dzynarodowej.

Rzewuski stanowczo opowiedział się przeciwko przejmowaniu przez Pol-
skę zachodnioeuropejskiego stylu życia, obcych wzorców literackich, języka 
czy obowiązujących za granicą norm obyczajowych. Rezygnacja z kultury 
narodowej i z promowanych przez nią wartości może przyczynić się do po-
wolnej degradacji polskiej państwowości:

Upadek moralny narodu zawsze się zaczynał od upadku narodowości 
nawet w rzeczach na pozór obojętnych. Już to jest oznaka śmiertelnej 
choroby ciała politycznego, kiedy obce obyczaje zaczynają przeważać 
narodowe, kiedy języki i literatury zagraniczne są uprawiane przy za-
niedbaniu ojczystych, kiedy obywatel tyle przysposobił nałogów cudzo-
stronnych, że już własnego narodu w nim poznać niepodobna31.

Rzewuski krytycznie ustosunkowuje się do przejmowania przez Polaków 
obcych wzorców kulturowych. Ilustracją tego faktu są fragmenty Pamiątek 
Soplicy, w których bohaterowie stają po stronie polskości i opowiadają się 
przeciwko temu, co nią nie jest. Pisarz nie stara się ukryć swej sympatii dla 
czasów saskich, nieskażonych reformami sejmu czteroletniego i oświecenio-
wymi wystąpieniami szlachty. W gawędzie szlacheckiej wypowiedzi dotyczą-
ce cudzoziemskich mód zostają rozproszone w licznych fragmentach książki. 
Szczególną uwagę Rzewuski poświęca modzie na zachodnią literaturę, do 
której podchodzi z wielkim sceptycyzmem. Jej krytykę włożył pisarz w usta 
Soplicy, wspominającego, jak „lat temu dwadzieścia z okładem ustawicznie 
o Wolterze prawiono, aż uszy bolały jedno słyszeć”32.

Publicystyczny ton, konsekwentnie utrzymywany w Uwagach…, czę-
sto wkraczał do Pamiątek Soplicy. Po ukazaniu się zbioru gawęd szlache-
ckich ich czytelnicy skłonni byli twierdzić nawet, że książka Rzewuskiego 
jest wyłącznie literackim odtworzeniem historii, które romantyk zasły-
szał w dzieciństwie. Ów pierwiastek autorskiej wyobraźni, będący istot-
nym śladem pozostawionym przez pisarza, w tekście uwidacznia się nad 
wyraz silnie. W swej wymowie ideowej Pamiątki… w znacznej mierze od-
powiadają Uwagom… Myśli przekazywane przez szlacheckiego narratora 

31 Tamże, s. 76.
32 H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy…, dz. cyt., s. 25.
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w pełni zgadzają się bowiem z postulatami wygłaszanymi przez Rzewuskie-
go w jego tekście publicystycznym. Przykładem może być zdanie otwiera-
jące Pana Bieleckiego. Narrator powiada: „Wszystko dawniej szło lepiej niż 
teraz”33. Podobne sformułowanie znajdujemy we wprowadzeniu do Pana 
Ogińskiego: „Za dawnych czasów z cierpliwością i statkiem można było za-
wsze sobie kawałek chleba zapewnić”34 czy Pana Wołodkowicza: „To u nas 
wielkie złe, że zagraniczni ludzie chcą nas uczyć tego, co się u nas działo; 
a co gorszego, że młodzież nasza chętniej im wierzy niżeli nam, cośmy na 
to patrzali”35. Każda z tych myśli znajduje swe niemal dokładne powtórze-
nie w Uwagach…, dlatego wydaje się, iż Pamiątki Soplicy miały na celu nie 
tylko wskrzeszenie obrazu minionej epoki, ale także charakterystyczne dla 
gatunków publicystycznych zasygnalizowanie stosunku piszącego do opi-
sywanych zjawisk i wydarzeń.

Najistotniejszą płaszczyzną, pozwalającą wskazać na istotne podobień-
stwa pomiędzy oboma tekstami, jest sfera poglądów politycznych. W swym 
tekście publicystycznym Rzewuski dużo miejsca poświęca refleksji nad upad-
kiem Polski, upatrując przyczyn tego zdarzenia niemal wyłącznie w czyn-
nikach zewnętrznych. Prozaik akcentuje tym samym wewnętrzną siłę Po-
laków, którzy wielokroć musieli odpierać ataki ze strony innych narodów. 
Polemicznie ustosunkowuje się zaś do głosów twierdzących, iż rozbiór Polski 
spowodowany był słabością rządów. Zdaniem Rzewuskiego narodowa kon-
stytucja była prawem dobrym dla obywateli, dawała im wolność rozsądnie 
ograniczoną różnego rodzaju obwarowaniami. Nie może więc przystać na 
społeczny rozwój myśli liberalnej:

Wolności publiczne nie tylko się opierają na formach rządowych, ile na 
rękojmiach zabezpieczających ich nienaruszalność i trwałość. Wszystkie 
teraźniejsze teorie konstytucyjne w istocie nie zabezpieczają wolności, 
tylko więcej ludzi przypuszczają do samowładztwa36.

Piszący za podstawowy błąd uznaje stanowienie prawa, które przyzna-
wałoby nadmierną wolność poszczególnym członkom narodu. Zajmuje sta-
nowisko, powtarzając po raz wtóry za de Maistrem, iż działanie takie byłoby 

33 Tamże, 19.
34 Tamże, s. 69.
35 Tamże, s. 120.
36 H. Rzewuski, Uwagi…, dz. cyt., s. 41.
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wystąpieniem przeciwko woli Boga i pogwałceniem odwiecznych, ustano-
wionych przez Stwórcę praw.

Kwestie polityczne zajmują również narratora Pamiątek Soplicy. Podob-
nie jak w przypadku Uwag…, i tym razem wiele miejsca piszący poświęca 
rozważaniom nad władzą ustawodawczą oraz prawodawstwem. Pełnienie 
funkcji publicznej postrzega w kategoriach szczególnego posłannictwa:

(…) już dziś nigdzie nie ma praw między ludźmi. Są rozkazy, rozpo-
rządzenia, ustawy, mądre i zbawienne, ale nie prawa. (…) Stąd [nie-
gdyś – przyp. E.Ż.H.] władza prawodawcza nie była, jak dziś rzemiosłem, 
ale powołaniem, jakby życie zakonne (…)37.

Po raz wtóry sięga Rzewuski po odwołania do tematyki religijnej, podkre-
ślając, iż tworzenie prawa pozostaje domeną nie państwa, lecz Boga. Szcze-
gólnie krytyczny stosunek narrator prezentuje w odniesieniu do okresu pa-
nowania Stanisława Augusta. Bardzo często posuwa się do porównywania 
ówczesnej polityki ze sposobami jej uprawiania w czasach saskich. Poka-
zuje przez to, jak znaczącej degradacji uległy podstawowe wartości, które 
powinni respektować rządzący, oraz jaki wpływ miało na to niewłaściwie 
stanowione prawo.

Zdecydowanie ostrzejszy ton znajdujemy w publicystyce oraz literaturze 
lat czterdziestych i pięćdziesiątych. W tym czasie pisarz nawiązuje bliskie 
kontakty z koterią petersburską, przede wszystkim zaś z Michałem Gra-
bowskim. Rzewuski dojrzewa jako autor i publicysta, a jego poglądy stają 
się zdecydowanie bardziej radykalne. Wraz z upływem czasu zmienia się też 
jego myślenie o roli dziennikarstwa. Jak zauważa Ślisz, „Rzewuski (…) był 
zwolennikiem leczenia chorób społecznych, przynajmniej przez publicysty-
kę, terapią wstrząsową aplikowaną niezależnie od okoliczności”38. Doskona-
łą ilustrację tego faktu stanowią wydawane pod pseudonimem Jarosza Bejły 
w latach 1841–1843 Mieszaniny obyczajowe. Kwestią niełatwą wydaje się 
udowodnienie, czy Rzewuski (podobnie jak w przypadku Uwag…) jako au-
tor zewnętrzny podpisuje się pod poglądami głoszonymi przez Bejłę. Wę-
grzyn w swym artykule krytycznym poświęconym Mieszaninom… stwier-
dza, że w publicystyce Rzewuskiego dylemat autorstwa głoszonych sądów 
musi pozostać nierozwiązany:

37 H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy…, dz. cyt., s. 165.
38 A. Ślisz, dz. cyt., s. 246.
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Nie wiemy, czy Rzewuski utożsamia się z sądami narratora i wyznaje 
głoszone przezeń poglądy, czy tylko traktuje swego Bejłę jak prowoka-
tora, którego celem jest jątrzenie i zadawanie niewygodnych pytań. (…) 
Czy to szczere opinie Rzewuskiego, wypowiedzi o charakterze świato-
poglądowym, czy nieudolnie prowadzona gra z cenzurą, próba badania 
granic kompromisu i łudzenie swą wiernopoddańczą postawą w nadziei 
na pozwolenie wydawania kolejnych utworów39.

Badaczka próbuje dokonać gatunkowej klasyfikacji dzieła, zwracając 
uwagę na wielość możliwości jego odczytania. Nazywa Mieszaniny… zbio-
rem esejów bądź traktatem, sugeruje, iż książka daje się też czytać jako tekst 
literacki40. Zaznacza nawet, że w zależności od gatunkowego przyporządko-
wania „sam utwór zaczyna znaczyć trochę inaczej”41.

Prozaik od początku miał świadomość, jak silny oddźwięk wywołają Mie-
szaniny… w społeczeństwie. Donosił o tym w jednym z listów:

Bez wątpienia tym pismem wielu się narażę, pobudzę na siebie mnó-
stwo krytyk; ale jestem spokojny, bo mam swoje stateczne zasady o po-
wołaniu pisarza. Popularność jest rzecz bardzo przyjemna i cnotliwa 
dusza ją oceniać powinna, nigdy jednak do tego stopnia, by aż prawdę 
jej poświęcać42.

Przeczucia pisarza co do skandalizującej wymowy Mieszanin… okazały 
się w pełni trafne. Składające się głównie ze szkiców traktujących o tema-
tyce moralno-obyczajowej, szczególne kontrowersje wzbudziły niepokoją-
cą diagnozą społeczności ziemiańskiej. Główną tezą tych utworów publicy-
styczno-literackich43, jak je określił Inglot, było „przekonanie o ostatecznym 
i nieodwracalnym końcu narodowej niepodległości”44, które ze względu na 
swój silnie dyskusyjny wydźwięk musiało wzbudzić społeczne poruszenie. 

39 I. Węgrzyn, „Mieszaniny obyczajowe” Henryka Rzewuskiego – największy skandal literatu-
ry polskiego romantyzmu, http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=414 (dostęp: 
7 kwietnia 2013).

40 Por. tamże.
41 Tamże.
42 Cyt. za: Michała Grabowskiego listy literackie, wyd. A. Bar, Kraków 1934, s. 206.
43 Por. M. Inglot, Spowiedź kolaboranta (O „Mieszaninach obyczajowych” Henryka Rzewuskie-

go), [w:] Pogranicze kultur, red. C. Kłak, Rzeszów 1997, s. 64.
44 Tamże.
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Grabowski w liście do Ignacego Hołowińskiego stwierdził nawet, iż książka 
wywoła bardzo silną falę polemik, które wpłyną negatywnie na jej autora. 
Dlatego skłonny jest odradzać przyjacielowi dalszą pracę redakcyjną i zasu-
gerować mu skupienie się wyłącznie na twórczości artystycznej:

Mógłby się więc ograniczyć do tego wysokiego i już tak rozległego po-
wołania. Chłosta, którą zadaje zdrożnościom naszym obyczajowym, 
może mieć swoje dobre skutki, ale psuć będzie powyższe, a najwięk-
szej wagi dzieło45.

W kontekście rozważań nad publicystycznym wymiarem twórczości ar-
tystycznej Rzewuskiego warto przywołać również powieść Listopad, wycho-
dzącą w odcinkach publikowanych przez „Tygodnik Petersburski” w latach 
1845–1846. Dzieło to pojawiło się na rynku nieco później niż Mieszaniny 
obyczajowe. Przypuszczalnie dlatego obok licznych głosów afirmatywnych, 
wychwalających jego walory artystyczne, bardzo często dawały się słyszeć 
również opinie piętnujące autora powieści za tendencyjność i wykorzysta-
nie literatury do promowania swych reakcyjnych poglądów.

W obu tekstach ważną rolę odgrywają przedmowy, wprowadzające czy-
telnika w główną problematykę utworów i będące wyrazem głosu autora 
w sprawie istotnych kwestii społecznych. O ile przedmowa do Listopada 
została utrzymana w stylu publicystycznej rozprawy, o tyle Mieszaniny… 
poprzedzono krótkim dialogiem pomiędzy Diavolo i Angelo. Tak swobod-
ne podchodzenie przez romantyka do kwestii genologicznych pokazuje, że 
swój dorobek piśmienniczy traktował on w sposób całościowy, przyznając 
pracom dyskursywnym i literackim zbliżone funkcje.

Diavolo i Angelo na wzór kardynałów biorących udział w kanonizacji 
nowego świętego dyskutują o mających się w niedługim czasie pojawić 
Mieszaninach obyczajowych. Rozmówcy zajmują zdecydowanie odmienne 
stanowiska, reprezentując przy tym dwa typy recenzentów komentujących 
długo wyczekiwane dzieło. Mieszaniny… miały – zdaniem ich autora – pięt-
nować wszelkiego rodzaju zachowania i tradycje, które zostały przez Polaków 
bezrefleksyjnie zaczerpnięte z innych kultur. Nie dziwi więc, iż przedmo-
wa poprzedzająca tekst Listopada także uwypukla tę samą co Mieszaniny… 
przywarę Polaków:

45 Michała Grabowskiego listy literackie, dz. cyt., s. 414.
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Pochop do cudzoziemczyzny, burząc rodzime obyczaje, sprowadza nie-
odzowny upadek narodu, chyba, że w nim pozostało jeszcze tyle żywot-
ności, że z jego łona wydobędzie się reakcja moralna przeciw wszyst-
kiemu, co się tym rodzimym obyczajom sprzeciwia. Bo narody niczem 
innem nie umierają, tylko pogardzeniem wierzeń i obyczajów ojczy-
stych46.

W Mieszaninach… zaskakuje przede wszystkim artystyczna i tema-
tyczna niespójność wywodów. Składających się na nie czternaście szki-
ców, które traktują o kwestiach politycznych, religijnych, obyczajowych 
czy filozoficznych, stanowi swoistą „mieszaninę” tematów i stylów. Naj-
większe oburzenie wśród odbiorców wywołały przywoływane w książ-
ce głosy, sugerujące, iż śmierć polskiej państwowości była wydarzeniem 
w pełni naturalnym, podobnie zresztą jak zgon współtworzących naród 
poszczególnych obywateli:

Człowiek pojedynczy rodzi się, wzrasta, dojrzewa, słabieje, a na koniec 
umiera. Naród, będący człowiekiem zbiorowym, temu samemu prawu 
podlega. Człowiek zbiorowy ma duszę jak człowiek pojedynczy, a tą du-
szą jest duch narodu. Naród żyje, pokąd ten duch go nie opuści47.

Tak radykalne poglądy musiały wywołać wiele polemicznych wystą-
pień, które bezpośrednio przyczyniły się do gwałtownego odwrócenia 
się od Rzewuskiego nie tylko środowisk artystycznych. Literaturoznaw-
cy starają się dziś dokonać reinterpretacji Mieszanin…, próbując wyjść 
poza tradycyjne, w większości jeszcze dziewiętnastowieczne, modele ich 
odczytań. Cennym głosem wydają się zwłaszcza uwagi Węgrzyn, która 
przekonuje o możliwości spojrzenia na dzieło romantyka nie tylko jak na 
zapis serwilistycznych deklaracji: „(…) z kart Mieszanin wyłania się prze-
cież także inny portret pisarza – człowieka przerażonego własną współ-
czesnością, katastrofisty, świadka apokalipsy”48. Tak odczytywane Mie-
szaniny… stają się kulminacją prognoz i przestróg wyrażanych nieśmiało 
już w publicystyce lat trzydziestych. Wielbiony przez Rzewuskiego świat 

46 H. Rzewuski, Listopad. Romans historyczny z drugiej połowy XVIII wieku, Warszawa 1882, 
s. 9.

47 H. Rzewuski, Mieszaniny…, dz. cyt., s. 18.
48 I. Węgrzyn, „Mieszaniny obyczajowe” Henryka Rzewuskiego…, dz. cyt.
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szlacheckich wartości i obyczajów został wyparty przez nowe wzorce za-
chowań. Nie mogąc ich zaakceptować, Bejła wieszczy więc rychły upadek 
Rzeczypospolitej, którego następstwo dostrzega w konieczności podpo-
rządkowania Rosji.

W latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku Rzewuski chętnie 
snuł rozważania na temat powinności literatury narodowej i zadań jej twór-
ców. Wiele miejsca poświęcił tym zagadnieniom w drugim tomie Listopada, 
opinie swe wplatając w wypowiedzi bohaterów i umiejscawiając je w rozbu-
dowanych przypisach. Przykładem wzmocnienia sądów fikcyjnych postaci 
przez głos autora zewnętrznego są zebrane w powieści komentarze na te-
mat naśladowania obcych wzorów. Tak powiadał Ludwik Strawiński, któ-
rego cechowała wyraźna skłonność do zachodnich mód:

Moje wyobrażenia są od waszych odmienne, cela ne saurait être autre-
ment, ale nie mogę nie wyznać, że tu tylko widziałem figury typiczne, 
naturę na fakcie schwytaną. W Warszawie są to tylko wybladłe kopie 
francuskie, bez inspiracji, bez życia. Przewiduję, że jak wrócę do War-
szawy, śmiertelnie nudzić się będę. Dla mnie nie ma nic pośredniego: 
albo Paryż, albo polska prowincja49.

W przypisach wtóruje Ludwikowi Rzewuski:

Brak oryginalności dawniej, jak dziś, zawsze cechował Warszawę: to 
najlepiej się wydaje w literaturze, która jest wyrażeniem ducha społe-
czeńskiego. Dawniej ona była odbiciem samej tylko literatury francu-
skiej, dziś gmatwaniną przekopiowaną z Francji, a częścią z Niemiec, ale 
jeszcze dotąd oryginalnego pisma nie wydała Warszawa50.

Pisarz prezentuje przekonanie, iż literatura powinna wyrażać ducha 
narodowego. W sytuacji, gdy staje się ona jedynie kopią twórczości obcych 
krajów, przestaje pełnić swoją prymarną funkcję.

Interesującym zabiegiem okazuje się wplatanie w wypowiedzi Ludwika 
licznych zdań i wyrazów pochodzących z języka francuskiego. Ich obecność 
staje się czymś więcej niż tylko sposobem pośredniej charakterystyki postaci, 
której zachowanie może być komentowane w świetle jednego z fragmentów 

49 H. Rzewuski, Listopad…, dz. cyt., s. 147.
50 Tamże.
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Mieszanin…: „Jest to jedyny język dla umysłów jałowych. W żadnym innym 
bezkarnie nie można być głupim. Językiem francuskim można gadać ciągle, 
nic nie mówiąc”51. Rzewuski był przekonany, że głównym jego zadaniem 
jest ponowne zwrócenie uwagi na dzieła wartościowe, prezentujące godne 
naśladowania wzorce moralne. Przy tak wyznaczonym celu język literatury 
wydaje się niewystarczający, gdyż z jednej strony mógłby podlegać niewłaś-
ciwym interpretacjom czytelników, z drugiej zaś fabuła byłaby przez nich 
traktowana w sposób zbyt dosłowny, co wiąże się z niebezpieczeństwem 
zagubienia autorskiego przesłania.

Tezy głoszone na kartach Listopada oraz Mieszanin… swój najbardziej 
radykalny wydźwięk znalazły na łamach „Dziennika Warszawskiego” w se-
rii artykułów zatytułowanych Cywilizacja i religia. Adam Wielomski diag-
nozuje przyczynę towarzyszących ich opublikowaniu licznych wystąpień 
sprzeciwiających się ideom promowanym przez pisarza:

(…) Rzewuski szczególnie mocno akcentował konieczność podległości 
przez katolika wszelkiej władzy. W 1851 roku miało to swój bardzo kon-
kretny i kontrowersyjny wymiar dla czytelników, gdyż oznaczało apo-
logię lojalizmu wobec zaborczych monarchów52.

Obowiązek przyjęcia wiernopoddańczej postawy wobec Rosji – choć sta-
nowi ważny element prasowej publikacji – nie jest jedyną kwestią poruszaną 
przez prozaika w składających się na cykl artykułach. Cywilizacja i religia to 
bowiem także próba zdiagnozowania ówczesnej rzeczywistości oraz prze-
mian, jakie nastąpiły w niej w związku z „osłabieniem zupełnym wierzeń 
religijnych w społecznościach stałego lądu zachodniej Europy”53. W myśle-
niu Rzewuskiego sprawy religijne i cywilizacyjne pozostają w trwałym po-
łączeniu, warunkują się wzajemnie, a zmiany w jednej sferze pociągają nie-
mal automatycznie przemiany w drugiej.

Przeświadczenie Rzewuskiego, iż forma ustrojowa istnieje w ścisłej zależ-
ności od wyznawanej przez obywateli religii, pojawiało się już we wcześniej-
szych pismach prozaika. Najpełniej jednak wyeksplikowane zostało dopie-
ro w przywoływanych już wielokroć Pamiątkach Soplicy oraz w Cywilizacji 

51 H. Rzewuski, Mieszaniny…, dz. cyt., s. 284.
52 A. Wielomski, Wstęp, [w:] H. Rzewuski, Cywilizacja i religia, wstęp i oprac. A. Wielomski, 

Biała Podlaska 2009, s. 3.
53 H. Rzewuski, Mieszaniny…, dz. cyt., s. 5.
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i religii, gdzie autor uzasadnia upadek państw narodowych ich odejściem 
od wiary ojców:

Każdy naród miał swoją właściwą, inną niż sąsiadujący z nim naród [wia-
rę – przyp. E.Ż.H.], a ta odmienność najmniejszej przeszkody nie stawiała 
ich przyjacielskim stosunkom. Obywatel miłował w Bogu swoją formę po-
lityczną, i był w gotowości dla niej wylać krew swoją (…). Ale gdy rozum 
ludzi przywłaszczył swoje prawo konstytuowania narodów, więc zaraz ob-
myślił jakąś normę, do której rad nagiąć wszystkie bez wyjątku, społeczno-
ści: i co tylko do tej normy się nie stosuje, to nienawidzi, i tem pogardza54.

Pisarz przestrzega, że rozwój cywilizacji Zachodu zmierza w niebezpiecz-
nym kierunku. Momentem przełomowym, który w negatywny sposób wpły-
nął na rozdzielenie się wartości cywilizacyjnych od wartości chrześcijańskich, 
było oświecenie. Jego racjonalistyczny światopogląd oraz przyznanie ludzkiej 
myśli centralnego miejsca w hierarchii wartości przyczyniło się do obniżenia 
pozycji religii w społeczeństwie. Uwaga ta, zanotowana na łamach „Dzien-
nika Warszawskiego”, okazuje się niemal dosłownym powtórzeniem sądów 
zamieszczonych w Pamiątkach… Z tą jednak różnicą, że pisane w połowie 
XIX wieku artykuły zwracają uwagę także na rodzące się wolno społeczeń-
stwo industrialne, które – zdaniem Rzewuskiego – upodobało sobie groma-
dzenie dóbr materialnych, zastępując nimi tak ważne od wieków wartości 
jak szacunek czy umiłowanie tradycji55.

Polacy w zaistniałej sytuacji powinni udać się z prośbą o pomoc do Ro-
sji, która – jako kraj słowiański – jest pod wieloma względami bliska ich oj-
czyźnie. Zwrócenie się w stronę zaborcy pisarz uzasadnia posłuszeństwem 
woli Chrystusa proszącego o podporządkowanie się władzy:

Chrystjanizm nakazuje posłuszeństwo, a nawet miłość dla istniejącego 
rządu, bez względu na jego naturę, i sposób w jakim jest sprawowa-
ny. Obowiązuje pod ciężkim grzechem, być cierpliwym we wszystkich 
uciskach od niego zrządzonych, i przyjąć za pociechę krótkość tych 
ucisków, w porównaniu z żywotem wiecznym do którego cierpliwość 
w Bogu toruje drogę56.

54 H. Rzewuski, Cywilizacja…, dz. cyt., s. 27.
55 Por. tamże, s. 29.
56 Tamże, s. 28.
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Słowa te wywołały niebywałe poruszenie wśród czytelników „Dziennika 
Warszawskiego”, którzy – interpretując je jako nakaz całkowitego zaniecha-
nia walki niepodległościowej – wycofali się z prenumeraty pisma57.

Rzewuski stwierdza, że „warunek niezbędny życia społeczeńskiego jest 
władza”58. Stan ten uznaje za jedyny właściwy, przekonując, iż obowiąz-
kiem poddanych jest posłuszne wykonywanie jej rozkazów. Pisarz poru-
sza kwestię rodzących się ruchów demokratycznych, które definiuje jako 
z gruntu złe i godzące w od wieków akceptowany porządek. Negatywny 
stosunek do demokratycznej zasady równości Rzewuski wyrażał wielokrot-
nie, wyprzedzając niejako współczesnych komentatorów tego zagadnienia. 
Już w połowie XIX stulecia przestrzegał, że równość praw nie gwarantuje 
w żaden sposób równości materialnej, a demokracja w swym ówczesnym 
kształcie i tak pozostaje rządami większości sprawowanymi nad dyskry-
minowaną mniejszością. Do myśli tej powrócił też na łamach „Dziennika 
Warszawskiego”, pisząc:

Ta bezwzględna demokracja wcisnęła się do idei głównej wyrażonej 
w teraźniejszej cywilizacji, a ta wcieloną będąc w filozofach i prawo-
dawcach zachodniej Europy, usiłuje bezprzestannie zastosować siebie 
do rodu ludzkiego. Takowa zasada bez wątpienia, gwałci przyrodzone 
prawa ludzkości (…)59.

Naruszenie tradycyjnego porządku politycznego stało się przyczyną upad-
ku moralnego państw zachodnich. Wśród nich prym wiodła Francja. W Cy-
wilizacji i religii objawia się bardzo silne antyfrancuskie myślenie romanty-
ka, któremu nie podoba się zwłaszcza to, iż „we Francji nie pozostało śladu 
szlachectwa, ale za to niepodobna upatrzeć śladu honoru w żadnym jej po-
ruszeniu politycznym (…)”60. Ojczyzna Balzaka jawi się Rzewuskiemu jako 
pozbawiona moralności, dlatego wprowadzenie jej obyczajów na polskie 
dwory stało się – zdaniem pisarza – początkiem upadku Polski szlacheckiej.

57 W dojrzałym okresie swojej twórczości Rzewuski zrezygnował z powtarzania najbardziej 
radykalnych teorii w dziełach literackich. Założywszy własny dziennik, dostrzegł w nim 
jedyne i najskuteczniejsze narzędzie oddziaływania na czytelników, dzięki któremu rozpo-
wszechnianie nawet najbardziej krytycznych w stosunku do społeczeństwa poglądów bę-
dzie możliwe. 

58 H. Rzewuski, Cywilizacja…, dz. cyt., s. 52.
59 Tamże, s. 62.
60 Tamże, s. 61.
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Lista formułowanych przez Rzewuskiego postulatów nie miała charak-
teru w pełni oryginalnego. Jego myśl nie tylko wiele czerpała z filozofów 
francuskich, lecz także nawiązywała do polskich myślicieli. Jednym ze źró-
deł inspiracji dla prozaika mogły być rozważania Józefa Konstantego Sza-
niawskiego, dla którego także głównym problemem stało się rozstrzygnięcie 
kwestii stosunku Polski do zaborców61. Zdaniem Szaniawskiego egzystencja 
narodu kończy się w chwili utracenia przez niego niepodległości. Rzewuski 
z kolei zajmuje stanowisko, zgodnie z którym utrata politycznej niezależ-
ności jest tak naprawdę wynikiem wcześniejszej śmierci narodu62. Pomimo 
tej różnicy konserwatywna myśl Rzewuskiego w wielu punktach pozosta-
je zbieżna z rozważaniami Szaniawskiego. Wydaje się więc, że idee autora 
Pamiątek… nie stanowiły wyrazistego novum na tle tradycji rozwoju myśli 
konserwatywnej.

Sądy Rzewuskiego zdają się też korespondować z teoriami głoszonymi 
przez innego wybitnego myśliciela epoki – Edwarda Dembowskiego. Choć 
współcześnie jest on uznawany za jednego z najbardziej zagorzałych kryty-
ków twórczości autora Listopada, polemizującego stale z jego wizją narodo-
wości, sformułował on wszakże jedną ważną zasadę, której autor Pamiątek… 
zdawał się pozostawać wierny:

Zrozumiałe, że Dembowski sam będąc publicystą i krytykiem litera-
ckim, na te dziedziny życia, tj. literaturę i publicystykę, zwracał naj-
większą uwagę, uznając je za formy przekazu treści ideologicznych 
najbardziej aktywne i wymagające ciągłej ingerencji środowisk po-
stępowych63.

Każdy z omówionych utworów Rzewuskiego jest w pewnym sensie wy-
pełnieniem założeń krytyka. Literatura i publicystyka stały się dla polskie-
go twórcy nośnikami tych samych idei, powołanymi do realizacji analogicz-
nych celów. Ich autor musiał więc spotkać się także z uwagami krytycznymi 
i oskarżeniami o poświęcenie walorów estetycznych na rzecz publicystycznej 
retoryki, artyzmu na rzecz użyteczności.

61 Por. J. Goćkowski, A. Walicki, Idee i koncepcje narodu w polskiej myśli politycznej czasów 
porozbiorowych, Warszawa 1977, s. 138.

62 Por. A. Ślisz, dz. cyt., s. 58.
63 J. Goćkowski, A. Walicki, dz. cyt., s. 123.
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8.2. Wiktor Hugo

Łącząc działalność na gruncie literatury z zaangażowaniem w pracę dzien-
nikarską, Hugo niwelował granicę pomiędzy obiema formami aktywności. 
Swe teksty fikcjonalne traktował często jako rodzaj wypowiedzi mającej 
zwrócić uwagę na istotne problemy francuskiego społeczeństwa. W zaan-
gażowaniu na rzecz czasopism dostrzegał szansę szerokiego rozpropagowa-
nia twórczości literackiej i sztuki wysokiej. Pisarz został zapamiętany przede 
wszystkim jako twórca, którego teksty miały na celu zmianę zastanego po-
rządku, a zwłaszcza poprawę sytuacji ludzi spychanych na społeczny mar-
gines. Głos instancji nadawczej jego tekstów (czy będzie nim narrator, czy 
też podmiot liryczny) bardzo często utożsamiany bywa z opiniami autora 
zewnętrznego64. Zbliżenie do siebie obu rodzajów działalności mogło się 
wiązać z przekonaniem, iż w rozumieniu romantyków „poezja może być 
rzeczywistym działaniem”65:

Hugo wierzył, że sztuka musi uwolnić się od wpływów jakiejkolwiek 
doktryny – politycznej czy religijnej. Jednocześnie twórczość musi od-
rzucić pokusę estetyki bez żadnego celu. Od sztuki wymaga się służby 
dla ogólnych prawd66.

W rozumieniu Hugo literatura zbliża się do publicystyki ze względu na 
swój utylitarny wymiar. Pisarz rozważa tę kwestię w pracy William Shake-
speare, gdzie na marginesie wywodów poświęconych twórczości angielskie-
go dramaturga wykłada swe rozumienie funkcji piśmiennictwa artystyczne-
go. Romantyk nie przeciwstawia utylitarnych aspektów sztuki wartościom 
estetycznym i twierdzi, że oba wymiary doskonale z sobą korespondują. Po-
wraca do antycznej triady piękna, prawdy i dobra, zastrzegając, iż pomiędzy 
tymi wartościami istnieje określona hierarchia, wyrażona w przekonaniu, iż 

„piękno jest na usługach prawdy” (fr. „le Beau serviteur du vrai”)67.

64 Por. F. Bellucci, Victor Hugo, Paris 1998, s. 75.
65 „(…) la poésie peut être réellement action” (P. Bénichou, Les mages romantiques, Paris 1988, 

s. 80).
66 „Hugo croit en effet que l’art doit se dégager de l’emprise de toute doctrine, qu’elle soit po-

litique ou religieuse. De même, toute création doit rejeter la tentation d’une esthétique qui 
se fait et se donne pour rien. L’art est tenu de se mettre au service de vérités générales” 
(F. Bellucci, dz. cyt., s. 338).

67 V. Hugo, William Shakespeare, Paris 1867, s. 266.
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Hugo twierdzi, że za sprawą takich utworów jak Ostatni dzień skazańca 
czy Claude Gueux zapisał się w historii literatury jako jeden z pierwszych 
twórców wykorzystujących swe dzieła w otwartej walce o ideały społeczne68. 
Pisarz podkreśla, że jego teksty literackie nie powinny jedynie dostarczać 
czytelnikowi określonych wrażeń estetycznych. Wskazuje, które idee w bez-
pośredni sposób inspirowały powstanie jego dzieł. Artyzm powieści – zgod-
nie z założeniami romantyka – musi iść w parze z ich wymiarem utylitar-
nym. W poświęconym Shakespearowi szkicu konstatuje: „Pilną potrzebą jest 
praca dla ludzkości” (fr. „Travailler au peuple: ceci est la grande urgence”)69, 
dodając kolejno, iż „poeci to pierwsi nauczyciele ludzkości” (fr. „les poètes 
sont les premiers éducateurs du peuple”)70.

Rozwinięciem powyższych postulatów są uwagi zanotowane w przedmo-
wie do Ód i ballad z 1822 roku, w której autor podkreśla silne związki pomiędzy 
literaturą a polityką: „Istnieją dwa powody – tłumaczy Hugo – opublikowania 
tej książki, powód literacki i powód artystyczny; jednak w umyśle autora ten 
ostatni jest konsekwencją pierwszego”71. Zaangażowanie polityczne romantyka 
miało wpływ na ukształtowanie się jego sposobu myślenia o funkcji sztuki. We 
wczesnej młodości pisarz cenił idee monarchistyczne, by następnie odwrócić 
się od nich w kierunku ustroju demokratycznego. Korzystając ze swej pozy-
cji politycznej, Hugo opowiadał się za poszanowaniem zasad sprawiedliwości 
społecznej oraz za respektowaniem wolności prasy. Kształt myśli prasoznaw-
czej pisarza formował się pod wpływem znajomości z Girardinem. Marieke 
Stein, omawiając charakter zależności łączących obu mężczyzn, wskazuje, jak 
wiele autor Nędzników zaczerpnął od założyciela „La Presse”72. W myśli Girar-
dina szczególnie zainteresował romantyka namysł nad demokratyzacją sfery 
publicznej, dokonującą się za sprawą stale rozwijającej się i coraz powszech-
niejszej prasy. Właściciel „La Presse” zajmował stanowisko, iż francuski lud 
ciągle jeszcze potrzebuje politycznych przewodników, których siła oddziały-
wania znacząco wzrasta za sprawą publikacji dziennikarskich.

Najobszerniejszą charakterystykę Girardina pozostawił Hugo w Histo-
ire d’un crime, gdzie zachwala liczne przymioty kontrowersyjnego jak na 

68 Tamże.
69 Tamże, s. 250.
70 Tamże.
71 „Il y a deux intentions dans la publication de ce livre, l’intention littéraire et l’intention 

politique; mais, dans la pensée de l’auteur, la dernière est la conséquence de la première” 
(V. Hugo, Odes et ballades, Paris 1841, s. V).

72 Por. M. Stein, Victor Hugo orateur politique (1846–1880), Paris 2007, s. 537.
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XIX wiek reformatora francuskiego dziennikarstwa. Pisarz zdaje się mar-
ginalizować wady redaktora, uznając go za pierwowzór nowoczesnego 
dziennikarza i myśliciela. Dostrzega w nim postać doskonale wpasowują-
cą się w kontekst czasów, w jakich przyszło jej żyć i tworzyć, posiadającą 
wyjątkową intuicję polityczną, która pozwala jej na płynne lawirowanie 
pomiędzy ideami demokratycznymi, republikańskimi i socjalistycznymi. 
Zdaniem Hugo

(…) Émile de Girardin jest rzadkim myślicielem, dokładnym, energicz-
nym, logicznym, zręcznym, silnym pisarzem. Jest dziennikarzem, w któ-
rym, jak we wszystkich wielkich dziennikarzach, dostrzegamy męża sta-
nu. Émilowi de Girardin zawdzięczamy ów wielki postęp – tanią prasę73.

Dokonania Girardina jawią się poecie jako kontynuacja osiągnięć anty-
cznych mówców, którzy potrafili samodzielnie, niemal wyłącznie za pomo-
cą słów i siły perswazji, inicjować doniosłe zmiany społeczne74. Choć Hugo 
zapewnia, że nie wszystkie spośród idei Girardina podziela i akceptuje, da-
rzy jednak twórcę „La Presse” ogromnym szacunkiem. Redaktor może być 
uznany za prototyp nowoczesnego dziennikarza, którego wnikliwość sądów 
zdecydowanie wykracza poza dotychczasowe sposoby myślenia o przedsta-
wicielach tej profesji.

Ów wzorzec dziennikarza romantyk starał się powielać, realizując swe 
publicystyczne pasje. Ważnym momentem w jego karierze była współpra-
ca z „La Muse Française”, którą Léon Séché określa mianem najważniejsze-
go, oficjalnego organu prasowego pierwszej generacji francuskich roman-
tyków75. Wkład Hugo w rozwój czasopisma był w rzeczywistości niewielki. 
Mimo że uznany już wówczas twórca publikował swe teksty w „La Muse 
Française” wyłącznie incydentalnie, redaktorzy szczycili się samym tylko 
faktem powiązania jego nazwiska z tym tytułem. Autor Nędzników także 
nie pozostawał obojętny na możliwości, jakie oferowała mu ówczesna pra-
sa. „Dla niego – pisze Jean-Marc Hovasse – «La Muse Française» nie była 

73 „(…) Émile de Girardin est un rare penseur, un écrivain précis, énergique, logique, adro-
it, robuste, un journaliste dans lequel, comme dans tous les grands journalistes, on sent 
l’homme d’État. On doit à Émile de Girardin ce progrès mémorable, la presse à bon marché” 
(V. Hugo, Histoire d’un crime, Paris 1877, s. 258). 

74 Por. A. Vaillant, Préface, [w:] 1836. L’an I de l’ère médiatique. Analyse littéraire et historique 
du journal „La Presse” d’Émile de Girardin, Paris 2001, s. 7–8. 

75 L. Séché, Le cénacle de la „Muse française”, Paris 1909, s. 4.
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słabą antologią neogotyckich romansów, ale prawdziwą trybuną literacką 
i polityczną”76.

Istotne znaczenie miał założony przez pisarza w 1819 roku przegląd 
„Le Conservateur Littéraire”. Tytuł ten sugestywnie nawiązywał do organu 
prasowego Chateaubrianda wychodzącego pod nazwą „Le Conservateur”. 
Pamiętne słowa Hugo, który twierdził: „chcę być Chateaubriandem lub ni-
czym” (fr. „je veux être Chateaubriand ou rien”), znalazły swoją faktyczną 
realizację w pracy redakcyjnej autora Nędzników. W tym okresie działalność 
publicystyczna romantyka znacząco korespondowała z jego walką o krze-
wienie idei rojalistycznych. Octave Mirbeau, francuski pisarz i dziennikarz 
o niemal pół wieku młodszy od Hugo, nazywał wówczas swego wielkiego 
poprzednika artystą-wizjonerem, który przez długi okres swej społecznej 
i politycznej działalności skupiał się na poszukiwaniu najwłaściwszych środ-
ków dla wyrażenia ważnych dla niego idei77.

Zanim „Le Conservateur Littéraire” pojawił się na rynku prasowym, Wik-
tor i jego bracia Abel oraz Eugène78 zamierzali powołać do istnienia tygodnik 

„Lettres bretonnes” poświęcony zagadnieniom z zakresu literatury oraz po-
lityki79. Mimo niepowodzenia przedsięwzięcia bracia Hugo nie zdecydowali 
się na zaprzestanie współpracy. W tym okresie twórczość młodego Wiktora 
cieszyła się stale rosnącym zainteresowaniem krytyki oraz czytelników. Ze 
względu na popularność jednego z redaktorów „Le Conservateur Littéraire” 
nie mógł pozostać niezauważony. Zwłaszcza że wkład Wiktora w tworzenie 
zawartości tytułu rzeczywiście był ogromny. Jules Marsan określa pisarza 
mianem „duszy czasopisma” (fr. „âme de la revue”)80, wskazując, że roman-
tyk zajmował się głównie działem poezji, w którym zamieszczał swoje teksty 
publikowane pod rozmaitymi pseudonimami81.

Już w pierwszym roku istnienia czasopismo oceniane było jako duży 
sukces, w związku z czym na jego łamach coraz częściej zaczęły się poja-
wiać nazwiska innych literatów-dziennikarzy – także spoza Paryża – którzy 
możliwość publikowania w stołecznym periodyku uznawali za nobilitację. 

76 „Pour lui «La Muse Française» n’étaient pas une fade anthologie de petites romances néo-
gothiques, mais une véritable tribune littéraire et politique” (J.-M. Hovasse, Victor Hugo, 
t. 1 Avant l’exil 1802–1851, Paris 2001, s. 272).

77 Por. O. Mirbeau, Victor Hugo, [w:] tegoż, Les écrivains…, dz. cyt., s. 78.
78 Por. „Le Conservateur Littéraire”…, dz. cyt., s. XVIII.
79 Por. tamże, s. XII.
80 Tamże, s. XX.
81 Por. H. Juin, Victor Hugo 1802–1843, Paris 1980, s. 327.
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Głównym twórcą pozostawał jednak Wiktor Hugo. Tematyka podejmowa-
na przez niego w kolejnych numerach miała charakter niebywale zróżnico-
wany. Konsekwentnie jednak ogniskowała się wokół zagadnień związanych 
w sposób mniej lub bardziej zasadniczy z teatrem, polityką bądź literaturą. 
Romantyk pisywał między innymi o twórcach angielskiego romantyzmu, 
o stanie francuskiego piśmiennictwa na początku XIX stulecia, publiko-
wał i omawiał teksty liryczne. Czytelnik analizujący poszczególne numery 

„Le Conservateur Littéraire” bez trudu dostrzeże, iż współpraca braci Hugo 
z pozostałymi dziennikarzami nie zaowocowała stworzeniem polifonicznego 
czasopisma odzwierciedlającego poglądy i opinie wielu twórców. Bez wąt-
pienia najpłodniejszym autorem, którego teksty dominują pod względem 
objętości, liczebności oraz zróżnicowania, pozostaje Wiktor.

Zgoła odmiennie kształtowało się zaangażowanie pisarza w powstanie 
drugiego ważnego tytułu – „L’Événement” – mającego pierwotnie wychodzić 
pod nazwą „Pensée”82. Dziennik ten został stworzony przez synów i przyja-
ciół Wictora Hugo. „L’Événement” był przedsięwzięciem rodzinnym. Prócz 
tekstów pisanych przez synów autora Nędzników, Charles’a oraz François-

-Victora, na łamach tytułu pojawiały się również felietony małżonki słyn-
nego poety, a także dwie opowieści sygnowane imieniem jego córki Adèle83. 
Dziennik, mający charakter w dużej mierze polityczny, odzwierciedlał po-
glądy dojrzałego już wówczas pisarza aktywnie wspierającego w tym okre-
sie Ludwika Napoleona.

Teksty zamieszczane w kolejnych numerach gazety polemizowały z za-
sadami monarchii konstytucyjnej i opowiadały się za kandydaturą Ludwi-
ka Napoleona na prezydenta Francji. Mówiono nawet, iż za sprawą nowego 
dziennika „Hugo wprowadził do polityki romantyczny imperializm”84. Tezę 
tę po raz pierwszy postawił Adolphe Jouanne w swym szkicu opublikowa-
nym w „L’Illustration”, gdzie skomentował pojawienie się na rynku nowego 
tytułu85. Pisarzowi udało się, zdaniem krytyka, przełożyć zasady nowej este-
tyki z dzieł literackich na teksty publicystyczne, dzięki czemu przyczynił się 
do istotnego przekucia teorii w praktykę. „L’Événement” był dla poety ro-
dzajem trybuny pozwalającej mu na popularyzowanie swych politycznych 

82 Por. P. de Lacretelle, Vie politique de Victor Hugo, Paris 1928, s. 91.
83 Por. tamże, s. 90.
84 „Hugo introduit l’impérialisme romantique dans la politique” (tamże, s. 102).
85 Por. M. Fizaine, Procès de presse en 1850–1851. La défense de la littérature par Victor Hugo, 

[w:] Presse et plumes…, dz. cyt., s. 262.
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i społecznych poglądów. W latach trzydziestych XIX wieku Hugo dotkliwie 
przekonał się, że teatr – w którym pokładał dotychczas największe nadzie-
je na propagowanie określonych wartości i ideałów – za sprawą ostrej cen-
zury przestał odgrywać swą rolę. Po tym, jak pod rządami Karola X sztuka 
Hugo Marion Delorme została zawieszona, zaś Le Roi s’amuse w ogóle nie 
zdołał trafić na deski teatru86, romantyk zaczął poszukiwać nowej drogi do-
tarcia do francuskiego odbiorcy. Znalazł ją – choć na krótko – w założonym 
przez siebie dzienniku.

Dla historyków prasy „L’Événement” pozostaje tytułem ważnym tak-
że z tego względu, iż na początku lat pięćdziesiątych XIX stulecia wdał 
się on w burzliwą dyskusję na temat powieści felietonowej. Redaktorzy 
dziennika usilnie bronili nowego gatunku, gdyż ustanawiał on prymat spo-
łecznego wymiaru literatury nad jej wymiarem estetycznym. Na łamach 

„L’Événement” zamieszczano fragmenty powieści Dumasa Ce qu’on ne dit 
pas, uznawanej za dzieło odzwierciedlające problemy społeczeństwa fran-
cuskiego w XIX wieku.

Jednym z najważniejszych tematów zajmujących uwagę francuskich pub-
licystów od początku lat pięćdziesiątych była kara śmierci. Pierwsze ważne 
głosy w tej sprawie pojawiały się w ojczyźnie Hugo już u schyłku XVIII wieku. 
Refleksja ta przewijała się w równej mierze w wystąpieniach mężów stanu 
czy polityków, co w wypowiedziach pisarzy87 oraz filozofów. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyło się głośne wówczas dzieło Cesare’a Beccarii Dei 
delitti e delle pene, spopularyzowane przede wszystkim za sprawą Woltera. 
Do problematyki kary śmierci wielokrotnie powracał także Hugo, który naj-
większy wyraz swym przekonaniom dał w powieści Ostatni dzień skazań-
ca oraz w licznych polemikach zamieszczanych na łamach „L’Événement”. 
Romantyk często apelował o przyznanie mu „(…) tego prawa pisarza, nie 
mniej uświęconego niż prawo prawodawcy, tego prawa koniecznego, tego 
prawa niezbywalnego (…)”88, które pozwoliłoby mu zainicjować zmiany 
w świadomości czytelników.

Ważnym momentem w społecznej batalii Hugo przeciwko karze śmierci 
był rok 1851. Romantyk wystąpił wówczas z publiczną obroną swego syna 

86 Por. tamże, s. 261.
87 Problematyka ta podejmowana była na marginesie takich dzieł jak Les Mystères de Paris 

Sue, Le Curé de village Balzaca czy Czerwone i czarne Stendhala.
88 „Ce droit de l’écrivain, non moins sacré que le droit du législateur, ce droit nécessaire, ce droit 

imprescriptible” (V. Hugo, La peine de mort, [w:] tegoż, Quatorze discours, Paris 1851, s. 103).
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Charles’a, który miał zostać skazany za opublikowanie w „L’Événement” 
szkicu sprzeciwiającego się pozbawianiu życia skazańców. W swym wystą-
pieniu Pour Charles Hugo (la Peine de Mort) autor Ód i ballad argumento-
wał na rzecz zniesienia niesprawiedliwego prawa. Wypowiedź Hugo miała 
charakter niezwykle osobisty; pisarz wziął odpowiedzialność za słowa syna 
na własne barki i nazwał się głównym inspiratorem tekstu89.

Powieść Ostatni dzień skazańca z 1829 roku wydaje się literacką realiza-
cją publicystycznych postulatów romantyka. Utwór Hugo przybiera formę 
osobistego dziennika więźnia, który przed śmiercią dokumentuje ostatnie 
momenty swego życia. Prywatny, intymny wręcz ton wypowiedzi skazańca 
interesująco koresponduje z wielostronicową, utrzymaną w publicystycznym 
duchu przedmową załączoną do wydania z 1832 roku, w której pisarz wy-
łożył swój stosunek do kary śmierci. Formułowane przez niego tezy odpo-
wiadają treści artykułów publikowanych w „L’Événement”. Deklaruje Hugo: 

„Ostatni dzień skazańca nie jest niczym innym jak wypowiedzią, bezpośred-
nią lub pośrednią, (…) na rzecz zniesienia kary śmierci”90. Romantyk jedno-
znacznie wskazuje cel napisania książki i stara się wpłynąć na jej odczyta-
nie przez krytykę i odbiorców. Zawężając pole interpretacji, Hugo przyznaje 
swemu dziełu funkcję perswazyjną. Tłumaczy, iż staje się ono narzędziem 
w walce o zmianę obowiązującego prawa.

Wiele elementów Le dernier jour d’un condamné zostało skonstruowa-
nych w taki sposób, by jak najprecyzyjniej uwypuklić główne przesłanie 
utworu. Sposób kreacji skazanego na śmierć bohatera, jego intymny ton, 
myśli pełne obaw i niepewności mają wzbudzić w czytelniku specjalny ro-
dzaj współczucia. Romantycznemu autorowi nie chodzi o to, by przedstawić 
historię konkretnego skazańca, rozpoznawalnego z imienia i nazwiska. Los 
bohatera powieści staje się raczej rodzajem pars pro toto doświadczeń wielu 
ówczesnych francuskich więźniów. Dla wzmocnienia efektu perswazyjnego 
swej literackiej wypowiedzi głównym bohaterem książki czyni Hugo czło-
wieka niezwykle wrażliwego, podejmującego stale autorefleksję, zdecydo-
wanie odróżniającego się od stereotypowych obrazów skazańców. Sytuacja, 
w jakiej znalazł się więzień, wywołuje w nim poczucie winy, która zmusza 
go do pisania dziennika ostatnich dni życia.

89 Tamże, s. 100.
90 „Le Dernier Jour d’un condamné n’est autre chose qu’un plaidoyer, direct ou indirect, (….), 

pour l’abolition de la peine de mort” (V. Hugo, Préface, [w:] tegoż, Le dernier jour d’un 
condamné, Paris 2002, s. 3).
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Wkładając w usta skazańca słowa krytyki pod adresem ówczesnego wy-
miaru sprawiedliwości, Hugo demaskuje słabe strony aparatu władzy. Do-
strzega, iż jego funkcjonowanie skazuje na cierpienie zarówno traktowanych 
przedmiotowo więźniów, jak też ich rodziny. Bohater książki Hugo wspomi-
na o tym przy okazji rozmyślań nad własnym testamentem, gdy zastanawia 
się nad losem swej matki, żony oraz córki:

Tak więc, po mojej śmierci trzy kobiety: bez syna, bez męża, bez ojca; 
trzy sieroty różnego rodzaju, trzy wdowy uczynione przez prawo. Przy-
znaję, że ja mógłbym być sprawiedliwie ukarany; co jednak zrobiły te 
niewinne? Nieważne. Hańbimy je, niszczymy je. Oto sprawiedliwość91.

Ostatnim etapem kariery redakcyjnej romantyka była jego współpraca ze 
wspierającym francuskich komunardów dziennikiem „Le Rappel”. Założony 
w 1869 roku przez Charles’a i François-Victora tytuł chętnie szczycił się na-
zwiskiem słynnego współpracownika. W zamieszczonym w pierwszym nu-
merze artykule autor Nędzników szumnie zapowiadał, iż gazeta będzie spad-
kobierczynią i kontynuatorką tych samych idei, którym patronował niegdyś 

„L’Événement”. Akcentował jednocześnie radykalną, republikańską linię pro-
gramową dziennika i deklarował jego przywiązanie do krajowej polityki. Ro-
mantyk pisał w swym tekście adresowanym Aux cinq rédacteurs-fondateurs 
du „Rappel”92: „Będzie to dziennik jasny i ostry; czasem miecz, czasem pro-
mień. Będziecie walczyć, śmiejąc się. Ja, stary i smutny, to pochwalam”93. 
Tekst ten, mimo że był rodzajem zapowiedzi promującej pojawienie się no-
wego tytułu na rynku prasowym, stał się też niezwykle osobistym pożeg-
naniem Hugo z dziennikarstwem. Pisarz spełnił złożoną w pierwszym nu-
merze obietnicę. Ani w tym, ani w żadnym innym dzienniku nie zamieścił 
już tekstu o charakterze publicystycznym94. Aktywność poety ograniczała 
się odtąd głównie do inspirowania i wpływania na pozostałych redaktorów 

91 „Ainsi, après ma mort, trois femmes, sans fils, sans mari, sans père; trois orphelines de 
différente espèce; trois veuves du fait de la loi. J’admets que je sois justement puni; ces in-
nocentes, qu’ont-elles fait? N’importe; on les déshonore, on les ruine. C’est la justice” (tam-
że, s. 38).

92 Byli to: Paul Meurice, Auguste Vacquerie, Henri Rochefort, Charles Hugo, François Hugo.
93 „Ce sera un journal lumineux et acéré; tantôt épée, tantôt rayon. Vous allez combattre en 

riant. Moi, vieux et triste, j’applaudis” (A. Spiquel, Du passant au passeur. Quand Victor 
Hugo devenait grand-père (1871–1877), Cazaubon 2002, s. 52–53).

94 Por. tamże, s. 56.
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dziennika, którzy z dużym szacunkiem odnosili się do rad starszego twórcy. 
Trudno wskazać motywację, jaką kierował się romantyk, podejmując decyzję 
o zerwaniu swych związków z dziennikarstwem. Przypuszczalnie jednym 
z powodów mogła być chęć poświęcenia się sprawom politycznym, w któ-
re pisarz zaangażował się w latach siedemdziesiątych XIX wieku w sposób 
jeszcze bardziej intensywny95.

Nawet wówczas, gdy nie zabierał publicznie głosu w dyskusjach poli-
tycznych, Hugo przemawiał z kart swych powieści przedrukowywanych 
we fragmentach na łamach „Le Rappel”. Ostatni dzień skazańca, drukowa-
ny od maja do czerwca 1872 roku, czy Notre-Dame de Paris, publikowana 
od listopada 1872 roku do czerwca roku 1873, to tylko niektóre spośród 
licznych tytułów, jakie czytelnicy znaleźć mogli w Hugoliańskim dzienniku. 
W ostatnich latach życia Hugo nie przestał więc zajmować się kwestiami 
politycznymi, choć zrezygnował z wypowiadania się na ich temat wprost. 
Publikowana w miejsce dotychczasowych rozpraw dyskursywnych litera-
tura miała w sposób równie, jeśli nie bardziej, dosadny zastąpić tradycyjne 
rozprawy polityczne.

Ważnym elementem myśli Hugo jest jego namysł nad problemami spo-
łecznymi, dylematem biedy i ludzkiego cierpienia. Temu zagadnieniu poeta 
poświęcił Discours sur la misère z 1849 roku, będący uzupełnieniem uwag 
zanotowanych w powieści Nędznicy. Jedną z głównych tez forsowanych przez 
romantyka jest chęć uzmysłowienia odbiorcom, jak wielu mieszkańców fran-
cuskiej stolicy musi się zmagać każdego dnia z problemem ubóstwa96. Po-
szczególne rozdziały Nędzników są rodzajem literackiej egzemplifikacji dla 
nakreślonych w rozprawie sformułowań. W powieści pisarz pokazuje, jak 
szeroka jest skala cierpienia dotykającego w równym stopniu kobiety i dzie-
ci, przedstawicieli określonych zawodów czy skazańców.

W Discours sur la misère Hugo diagnozuje sytuację najbiedniejszych, ale 
i wysuwa konkretne postulaty dotyczące zmiany zaistniałej sytuacji. Twier-
dzi, że francuskie społeczeństwo powinno się uwrażliwić na stale obecny 
w nim problem ubóstwa. By tak się stało, najpierw jednak muszą dostrzec 
go członkowie Zgromadzenia Narodowego97. Głos pisarza i polityka doma-
gającego się wprowadzenia konkretnych zmian sytuuje się niejako w opo-
zycji do ławy biernych słuchaczy. Hugo pomoc najuboższym traktuje jako 

95 Por. tamże.
96 Por. V. Hugo, La Misère, [w:] tegoż, Quatorze discours…, dz. cyt., s. 14.
97 Por. tamże.



VIII. Literatura w służbie publicystyki248

ważny, ludzki gest, będący podstawowym obowiązkiem chrześcijańskim. 
Przypomina przez to zgromadzonym politykom, że władza – będąc przywi-
lejem – jest także ich społecznym zadaniem.

Podobne wnioski nasuwają się po lekturze Nędzników, określanych 
przez Myrian Roman oraz Marie-Christine Bellostę jako „zadumana po-
wieść” (fr. „roman pensif”)98. Książka ta – w zależności od sposobu lektu-
ry – może być odczytywana na wielu rozmaitych płaszczyznach. Dzieło łączy 
w sobie kilka różnych gatunków, z których każdy spełnia określoną funkcję, 
dopełniając całościowy sens utworu. W powieści można znaleźć fragmenty 
o charakterze eseistycznym, w których bardzo silnie zaznaczone bywa autor-
skie „ja”. Dają się one czytać jako quasi-manifest mający na celu zwrócenie 
szczególnej uwagi na wyróżnione przez piszącego problemy i zagadnienia.

Nędznicy często bywają interpretowani jako powieść z wyraźnym klu-
czem biograficznym. Nie chodzi tu wyłącznie o warstwę ideologiczną utwo-
ru, którego twórca dopomina się o prawo do godnego życia dla najbied-
niejszych Francuzów. W książce połączenie realnego i fikcyjnego dokonuje 
się bowiem także na innych poziomach. Roman i Bellosta dostrzegają silny 
związek pomiędzy rozwojem poglądów politycznych powieściowego Mariu-
sza oraz autora książki. Obaj mężczyźni, wierzący początkowo w ideały ro-
jalistyczne, ulegają kolejno urokowi Ludwika Napoleona, by w końcu zwró-
cić się w kierunku republikanizmu. Tym, co odróżnia biografię polityczną 
Mariusza od drogi, którą wybrał Hugo, był przede wszystkim czas, w jakim 
dokonywała się ewolucja ich myśli99.

Zamiar napisania powieści traktującej o problemach francuskiego spo-
łeczeństwa przyświecał Hugo właściwie od początku jego działalności arty-
stycznej, jednak swój pełny wyraz znalazł dopiero w projektowanej powieści 
Misères. Plan ten w swym pierwotnym kształcie nie został jednak sfinalizo-
wany, gdyż Hugo na kilkanaście lat zarzucił pisanie książki. Znany współcześ-
nie czytelnikowi jej kształt romantyk wypracował dopiero w latach pięćdzie-
siątych, gdy ostatecznie zdecydował się zatytułować swoje dzieło Nędznicy100. 
Badacze wskazują na różnorakie możliwości interpretacji tytułu, podkreśla-
jąc jego znaczenie literalne oraz metaforyczne. Słowo misérables, jak pisze 

98 M. Roman, M.-Ch. Bellosta, „Les Misérables”, roman pensif, Paris 1995, s. 7.
99 Por. tamże, s. 9.
100 Warto zwrócić uwagę na polskie tłumaczenie tytułu powieści. Odpowiednikiem francuskiego 

„les misérables” jest raczej polskie słowo „nędzarze” oznaczające osoby żyjące w ubóstwie. 
Tymczasem „nędznik” to raczej łotr czy niegodziwiec.
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Rosa, określa tych, którzy są nieszczęśliwi i ubodzy101. W swym najbardziej 
dosłownym wymiarze tytułowi nędznicy to postaci egzystujące na margine-
sie społecznym, gdzie zostały zepchnięte ze względu na brak środków finan-
sowych oraz akceptacji ze strony współobywateli. Wymiar ludzkiej krzywdy 
interpretował zatem Hugo na kartach swej powieści w sposób wielowątkowy, 
starając się udokumentować najrozmaitsze oblicza cierpienia. Dzięki temu 
udało mu się pokazać, iż w społecznej świadomości ludzie ubodzy i galernicy 
nie zostają wyłącznie pozbawieni podstawowych praw i wykluczeni ze spo-
łeczności. Bardzo często w oczach przechodniów jawią się jako istoty, których 
człowieczeństwo bywa kwestionowane. Doskonale obrazuje to fragment dia-
logu toczącego się pomiędzy Kozetą a Jeanem Valjeanem:

 – Ojcze, co znajduje się w tych pojazdach?
Jean Valjean odpowiedział:
 – Więźniowie.
 – Dokąd jadą?
 – Na galery.
 (…)
 – Ojcze, czy oni jeszcze są ludźmi?
 – Czasami – odpowiedział zmartwiony102.

Rozmowa mężczyzny z Kozetą – jak wiele innych fragmentów Nędzni-
ków – nie ma wyraźnego związku z rozwojem akcji. Celem tego rodzaju wy-
powiedzi jest wyłącznie zwrócenie uwagi na określone problemy francuskie-
go społeczeństwa. Podobną funkcję pełnił opis tego, co po śmierci zrobiono 
z ciałem Fantyny. Fragment ten także nie ma bezpośredniego wpływu na 
rozwój któregoś z wątków powieści. Można go więc uznać za głos narratora, 
który na marginesie opowiadanej historii uwrażliwia czytelnika na rozmai-
te formy społecznego wykluczenia.

101 Por. G. Rosa, Victor Hugo. „Les Misérables”, Paris 1995, s. 168.
102 „– Père! Qu’est-ce qu’il y a donc dans ces voitures-là ?
 Jean Valjean répondit : 
  – Des forçats. 
  – Où donc est-ce qu’ils vont ? 
  – Aux galères. 

 (…)
  – Père, est-ce que ce sont encore des hommes ? 
  – Quelquefois, dit le misérable” (V. Hugo, Les Misérables…, dz. cyt., t. 4, s. 144).
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Nie jest to bynajmniej jedyny sposób, w jaki pisarz donosi odbiorcy o sy-
tuacji francuskich nędzarzy. Prócz tego, co Hugo stara się przekazać, równie 
istotne wydaje się to, za pomocą jakich środków realizuje swoje zamierze-
nie. Romantyk wypracowuje specyficzny język określany jako „język nędzy” 
(fr. „la langue de la misère”). To szczególny rodzaj żargonu, który ma od-
dać klimat francuskiej ulicy. Pisanie o sytuacji społecznej wymaga od autora 
stworzenia narracji, której forma sama w sobie stanie się nośnikiem okre-
ślonego przesłania. Nie jest to jednak – jak można sądzić – jedyna funkcja 
stosowanego przez pisarza języka. Roman i Bellosta wychodzą z założenia, 
iż tego rodzaju zabieg jest też próbą autentycznego, postulowanego przez 
pisarza wiele razy oddania głosu francuskiemu ludowi103.

W myśli społecznej i politycznej Hugo nie istnieją wyraźne rozgranicze-
nia, które kazałyby ściśle odróżniać funkcje tekstów literackich od roli przy-
znawanej szkicom publicystycznym. Romantyk w swej refleksji na temat 
dziewiętnastowiecznej literatury zdecydowanie stronił od sytuowania jej 
w opozycji do pracy dziennikarskiej. W tekstach artystycznych konsekwen-
tnie dążył do przełamywania granicy pomiędzy obydwoma typami aktyw-
ności. Przestrzegając piszących przed zbytnim zaangażowaniem w pracę 
dziennikarską, Hugo miał świadomość, iż jedna z tradycyjnych form wy-
powiedzi powinna przejąć choć w najmniejszym stopniu zadania i obo-
wiązki, z jakimi nie radzili sobie ówcześni publicyści. Alternatywą dla ich 
prac stała się zatem twórczość literacka, która chcąc właściwie wypełniać 
przyznaną jej funkcję, coraz częściej powtarzała tematy tradycyjnie zare-
zerwowane dla publicystyki.

Zaproponowane zestawienie prac Rzewuskiego i Hugo pokazało, jak wiele 
łączy wspomnianych autorów w kwestii ich stosunków do prasy oraz dzien-
nikarstwa. Nowe medium stało się dla piszących narzędziem politycznej 
polemiki, a jednocześnie rodzajem ambony, z której mogli wygłaszać swoje 
poglądy. W pracach dziennikarskich francuskiego i polskiego twórcy próżno 
szukać wypowiedzi mających stricte informacyjny charakter. Prymarnym 
celem autorów było wywarcie wpływu na czytelników oraz przekonanie ich 
do słuszności propagowanych idei. Mimo oczywistych różnic wynikających 
z odmiennych sympatii politycznych czy stosunku do jednostki i społeczeń-
stwa, Hugo i Rzewuski dali się poznać jako autorzy, którzy w tekstach pro-
zatorskich bardzo silnie akcentowali własne „ja”. Ich wizja romantycznego 

103 Por. M. Roman, M.-Ch. Bellosta, dz. cyt., s. 32.
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twórcy zbliżała się do koncepcji artysty zaangażowanego w zmianę rzeczy-
wistości zewnętrznej. O ile polskiego autora interesował przy tym głównie 
los ojczyzny i jej obywateli, o tyle refleksja Francuza zdecydowanie wykra-
czała poza granice jednego narodu. Pierwszy ze wspomnianych twórców 
częściej skupiał się na losie ogółu, podczas gdy drugi chętniej zajmował się 
sytuacją jednostki. Obaj za to w równym stopniu zastanawiali się nad kon-
dycją romantycznego dziennikarstwa, które uznawali za ważnego inicjato-
ra przemian społecznych.





IX

Siła autokomentarza
Manifesty prasowe Balzaka 
i Kraszewskiego

Jedną z bezpośrednich przesłanek ku podjęciu badań porównawczych nad 
pracami Balzaka i Kraszewskiego jest fakt, iż polski pisarz dobrze znał twór-
czość francuskiego prozaika1. Często komentował publikowane przez niego 
dzieła, z nie mniejszym zainteresowaniem odnosił się też do jego biografii. 
Mimo że trudno tu mówić o bezpośrednim wpływie myśli prasoznawczej 
Balzaka na rozważania autora Starej baśni, można zauważyć, iż teoretyczne 
uwagi nad rozwojem dziewiętnastowiecznego dziennikarstwa przybierają 
u obu autorów zbliżony kształt. Porównywalna wydaje się zwłaszcza rozle-
gła skala tych komentarzy, wynikająca między innymi z wieloletniej prak-
tyki redakcyjnej obu twórców.

Balzak i Kraszewski przez wiele lat z powodzeniem łączyli obowiązki 
literackie i dziennikarskie, tworząc projekty własnych gazet i czasopism. 
Dowodem ich zainteresowania prasą są liczne teksty krytyczne, a także 
poświęcone tej problematyce broszury. Wśród nich najdonioślejsze zna-
czenie ma Balzakowska Monographie de la presse parisienne, której odpo-
wiednika próżno szukać w polskim romantyzmie. Do roli tej pretendują 

1 Por. B. Czarnik, Balzac i „Jasełka” J.I. Kraszewskiego, Lwów 1916; A. Bar, Charakterystyka 
i źródła powieści Kraszewskiego w latach 1830–1850, Warszawa 1923, s. 1–25. Tadeusz 
Różewicz z kolei był przeciwny porównywaniu polskiego twórcy do francuskiego autora. 
Tego rodzaju zestawienie – zdaniem poety – deprecjonowało rangę twórcy Starej baśni. Pi-
sał Różewicz: „Daleki jestem od robienia z Kraszewskiego polskiego Balzaka, Kraszewski to 
Kraszewski. A ja lubię go na swój sposób i cenię za wiele rzeczy” (cyt. za: S. Burkot, Kra-
szewski: szkice historycznoliterackie, Warszawa 1988, s. 8).
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dopiero powstałe w latach sześćdziesiątych fragmenty Rachunków Kra-
szewskiego, zatytułowane kolejno Dziennikarstwo I oraz Dziennikarstwo II. 
Tym, co łączy wspomniane teksty, jest ich silne zogniskowanie na prob-
lematyce prasy narodowej. Tendencja ta wydaje się zresztą typowa dla 
wielu romantycznych autorów, których zdaniem znacznie ważniejsze od 
refleksji ponadnarodowej było skupienie się na sytuacji dziennikarzy we 
własnym kraju.

Tym, co łączyło obu autorów, było szczególne upodobanie do powieści. 
Gatunek ten wykorzystywali do opisywania w realistycznym duchu ota-
czającej ich rzeczywistości. Pisarze chętnie dokumentowali zawikłane rela-
cje społeczne, portretowali określone grupy zawodowe czy problemy ludzi 
młodych, wkraczających z niepewnością w dorosłość. Widoczna w pracach 
obu prozaików chęć wiernego oddania kondycji ówczesnego społeczeństwa 
sprawia, że ich teksty literackie dają się czytać jako opisane literackim ję-
zykiem wycinki z gazetowej kroniki wypadków. W historii literatury zna-
ne są przypadki, iż to właśnie wydarzenia komentowane wpierw w prasie 
stawały się kolejno inspiracją dla fabuły dziewiętnastowiecznych utworów2. 
W odniesieniu do wielu dzieł Kraszewskiego i Balzaka także tego rodzaju 
zależności całkowicie wykluczyć nie można.

9.1. Honoriusz Balzak

O przebiegu kariery redakcyjnej Balzaka czytamy w liście, który w 1837 roku 
pisarz otrzymał od matki: „To właśnie z dzienników dowiaduję się (…) – pi-
sała do syna Anne-Charlotte-Laure Sallambier – gdzie jesteś i co robisz”3. 
Dziennikarskie doświadczenia Balzaka znacząco wpłynęły na sposób, w jaki 
oceniał on ówczesną prasę. Uwagi dotyczące gazet i czasopism, które no-
tuje pisarz na kartach swych tekstów dziennikarskich, pozostają w związ-
ku z przekonaniami, jakie wyczytać można z jego utworów prozator-
skich. Daje się tutaj zauważyć prawidłowość dwukierunkowa: w dorobku 

2 Przykładem może być Lalka Bolesława Prusa. Jak notuje Pieścikowski, pisarz przeczytał 
w „Gazecie Polskiej” notatkę poświęconą brneńskiemu procesowi o kradzież lalki. Zaczerp-
nięta z prasy informacja mogła więc stanowić dla niego źródło literackiej inspiracji (por. 
E. Pieścikowski, „Emancypantki” Bolesława Prusa, Warszawa 1970, s. 17).

3 „Ce sont les journaux (…) qui me disent où tu es, ce que tu fais” (cyt. za: R. Guise, Balzac et 
le roman feuilleton, „L’Année Balzacienne” 1964, s. 7).
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piśmienniczym Balzaka teksty literackie często bywały inspirowane do-
niesieniami prasowymi, zaś wypowiedzi publicystyczne – wydarzeniami 
ze świata literackiego. Egzemplifikacją dla pierwszej z wymienionych tu 
zależności może być przykładowo omawiany przez Berthiera4 temat mło-
dzieńców przybywających z prowincji do Paryża, który na początku XIX wie-
ku regularnie gościł na łamach francuskiej prasy, by kolejno trafić na kar-
ty Straconych złudzeń. Z kolei o istnieniu drugiej świadczy dyskutowana 
przez Théretny recepcja Straconych złudzeń odczytywanych przez ówczes-
nych krytyków jako personalny, publicystyczny atak na społeczność dzien-
nikarską Paryża5.

W dorobku intelektualnym Balzaka uderza zwłaszcza bogactwo form, 
w jakich była realizowana jego współpraca z prasą. W czasie blisko trzech 
dekad (począwszy od lat dwudziestych) Balzak parał się rozmaitymi ro-
dzajami dziennikarskiej aktywności: pracował jako dziennikarz niezrze-
szony, felietonista, redaktor, by w końcu zdecydować się na założenie 
własnego tytułu.

Choć w wydanej w 1841 roku książce Physiologie de la presse. Biograp-
hie des journalistes et des journaux de Paris et de la province Balzakowi 
nie poświęcono większej uwagi6, nie znaczy to bynajmniej, że jego wkład 
w rozwój prasy pierwszej połowy XIX wieku był oceniany jako mało istot-
ny. W początkowym etapie swojej aktywności, przypadającym na okres od 
grudnia 1829 roku do maja 1832 roku, Balzak współpracował z kilkoma 
ważnymi tytułami. Wśród nich znalazły się między innymi: „Voleur”, „La 
Mode”, „Feuilleton des journaux politiques”, „La Silhouette” oraz „La Carica-
ture”. Romantyk publikował od początku lat dwudziestych w mało znaczą-
cych tytułach, jak „Lorgnette” czy „Le Feuilleton Littéraire”. Po tym okresie, 
wciąż czekającym na zbadanie, nastąpił – jak go określa Chollet – znaczą-
cy „przełom roku 1830”7. Pisarz nawiązał wówczas kontakty z wydawca-
mi ośmiu czasopism. W tym dziesięcioleciu zaskakuje przede wszystkim 

4 Por. P. Berthier, Le thème du „grand homme de province à Paris” dans la presse parisien-
ne au lendemain de 1830, [w:] „Illusions perdues”. Actes du colloque de la Sorbonne des 
1er et 2 décembre 2003, dir. J.-L. Díaz, A. Guyaux, Paris 2003.

5 Por. M.-È. Thérenty, Quand le roman [se] fait l’article. Palimpseste du journal dans „Illu-
sions perdues”, [w:] „Illusions perdues”. Actes du colloque…, dz. cyt., s. 234.

6 Nazwisko Balzaka pojawia się tu kilkakrotnie. Przykładowo romantyk bywa wspomniany 
wśród redaktorów dziennika „Le Messager”; por. Physiologie de la presse. Biographie des 
journalistes et des journaux de Paris et de la province, ed. J. Laisné, Paris 1841, s. 52.

7 R. Chollet, Balzac journaliste. Le tournant de 1830, Paris 1983, s. 10.
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ogromne zróżnicowanie podejmowanej przez romantyka problematyki: 
w „La Caricature” żalił się na dominującą pozycję przemysłowców i ban-
kierów, na łamach „Voleur” zamieszczał poważne analizy polityczne, zaś 
w „La Mode” w lekkim tonie komentował między innymi Nouvelle théorie 
du déjeuner czy Physiologie de la toilette.

Spojrzenie Balzaka na prasę łączyło w sobie kilka ważnych perspektyw. 
Romantyk był aktywnym dziennikarzem, ale też właścicielem, pomysłodaw-
cą oraz założycielem czasopisma, mogącym wcielać w życie swe teoretyczne 
założenia. W 1835 roku pisarz odkupił od Williama Ducketta „La Chronique 
de Paris”, czyniąc z niej czasopismo wychodzące regularnie dwa razy w ty-
godniu: w czwartki i w niedziele. Inicjatywa ta znacząco rozbudziła w Bal-
zaku ambicje polityczne, o czym donosił wówczas w liście adresowanym do 
Eweliny Hańskiej: „Chcę władzy we Francji i będę ją miał”8.

Autor felietonu opublikowanego w lutym 1835 roku na łamach „L’Écho 
de la Jeune France” donosił, że w okresie aktywności prasowej Balzaka za-
panowała w Paryżu swoista journalomanie, która sprawiła, iż wierzono, że 

„wkrótce każdy mieszkaniec Paryża będzie miał swój własny dziennik. Bę-
dziemy pukać od drzwi do drzwi, by zdobyć abonenta, a wszędzie będą od-
powiadać: «dziękuję, ja też jestem dziennikarzem»”9. Różnica pomiędzy 
zaangażowaniem dziennikarskim Balzaka a aktywnością pozostałych pisa-
rzy-dziennikarzy sprowadzała się głównie do tego, iż o ile ci drudzy pisywali 
najchętniej do czasopism literackich, autor Ojca Goriot zamierzał wykorzy-
stać prasę do zaspokojenia własnych ambicji społecznych i politycznych. Dla-
tego też jako redaktor naczelny nie zabiegał o zatrudnienie w swej redakcji 
wybitnych ludzi pióra. Zależało mu na tym, by czasopismo było medium 
służącym przekazywaniu jego własnych opinii10. Prozaik bardzo szybko mu-
siał jednak zrewidować swe górnolotne plany, o czym nie omieszkał wspo-
mnieć pani Hańskiej, twierdząc, że działalność ta wymaga „wiele pieniędzy 
i jeszcze więcej talentu”11. Pisarz regularnie donosił ukochanej o postępach 

8 „Je veux le pouvoir en France, et je l’aurai” (cyt. za: G.R. Besser, Balzac’s Concept of Genius. 
The Theme of Superiority in the „Comédie Humaine”, Genève 1969, s. 64).

9 „Bientôt chaque habitant de Paris aura son journal. On frappera de porte en porte pour 
avoir un abonné, et partout on aura pour réponse: «merci, je suis moi-même journaliste»” 
(P. Baudouin, Balzac directeur de la „Chronique de Paris”, „L’Année Balzacienne” 2006, nr 7, 
s. 238).

10 Por. tamże, s. 239.
11 „Beaucoup d’argent et encore plus de talent” (cyt. za: S.J. Bérard, La genèse d’un roman de 

Balzac. „Illusions perdues” 1837, t. 1, Paris 1961, s. 244).
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w pracy nad pismem, żaląc się przy tej okazji, iż wywiązanie się z tego obo-
wiązku zajmuje mu większość czasu. Pomimo nawiązania współpracy z tak 
wybitnymi autorami jak Gustave Planche czy Gautier w grudniu 1836 roku 
z powodu kłopotów finansowych Balzak zdecydował się na zaprzestanie 
wydawania czasopisma.

W 1840 roku prozaik zainicjował powstanie „La Revue parisienne”. Tytuł 
ten pozwolił mu na zdecydowanie swobodniejsze wyrażanie własnych opinii 
literackich czy politycznych. Bezpośrednią inspiracją dla niego był sukces 
pisma „Guêpes”, redagowanego przez Alphonse’a Karra i wydawanego przez 
Armanda Dutacqa, który wspomógł kolejno pisarza w założeniu własnego 
organu prasowego. Podwójna rola: właściciela czasopisma oraz publicysty 
umożliwiała Balzakowi wyrażanie o wiele bardziej krytycznych i radykal-
nych poglądów dotyczących powstających powieści czy bieżących działań 
i decyzji politycznych. By nie stracić upragnionej niezależności, zdecydowa-
ną większość obowiązków pisarz wykonywał samodzielnie12. Na szpaltach 
pisma prym wiodły trzy rubryki. Były to: krótkie opowiadanie Balzaka, ar-
tykuł polityczny publikowany pod tytułem Lettre russe oraz szkic krytyczny 
Lettre sur la littérature et les arts. Pisarz chętnie powracał ponadto w tym 
okresie do rozważań prasoznawczych, snując refleksję nad stanem ówczes-
nego dziennikarstwa.

Miesięcznik, który z założenia miał być pismem traktującym o literatu-
rze i polityce, ukazał się w druku tylko trzy razy. Mimo tak znikomego na-
kładu czasopismo to przeszło do historii prasy jako publikacja redagowana 
profesjonalnie, o jasno sformułowanym programie. Celem założyciela „La 
Revue parisienne” była odnowa francuskiego dziennikarstwa. Pisarz ganił 
więc cenzurę i żalił się na niską jakość publikowanych tekstów.

Refleksja prasoznawcza twórcy Jaszczura wpłynęła w niemałym stop-
niu na upowszechnienie się we francuskim społeczeństwie modelu pisarza-

-dziennikarza. „Honoriusz Balzak przyczynił się do wymyślenia i wprowa-
dzenia w życie paradoksalnej i prototypowej formuły pisarza-dziennikarza 
w wieku XIX”13 – podkreśla Théretny, wskazując, że dla romantyka wymiar 
ekonomiczny podejmowanego przedsięwzięcia był niemal równie ważny 

12 Por. P. Baudouin, Balzac, médium de son temps. Les entreprises d’un directeur de presse 
atypique, „Le Temps des Médias” 2010, nr 14, s. 198.

13 „Honoré de Balzac contribue à inventer et incarner avec force la formule prototypique 
et paradoxale de l’écrivain-journaliste du XIXe siècle” (M.-È. Thérenty, Honoré de Bal-
zac, [w:] La civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au 
XIXe siècle, sous la dir. de D. Kalifa, P. Régnier, M.-È. Thérenty, Paris 2011, s. 1117).
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co jego aspekt ideowy. Balzak nie potępiał więc jednoznacznie różnorakich 
form reklamy prasowej, która od słynnych siedemnastowiecznych publika-
cji Théophraste’a Renaudot „La Feuille du Bureau d’Adresse” zagościła na 
szpaltach francuskich czasopism. Véronique Bui sugeruje, iż, tworząc po-
wieść Histoire de la Grandeur et de la Décadence de César Birotteau, pisarz 
pragnął uświadomić swoich czytelników, jak ogromną rolę w ówczesnym 
społeczeństwie odgrywa reklama. Sposób skonstruowania akcji powieści, 
portretującej wykorzystywanie kampanii reklamowej przez paryską perfu-
merię Cezara Birotteau, dowodzi, że romantyk był świadomy siły masowej 
komunikacji14. Zdaniem autora Straconych złudzeń kariera dziennikarza, 
literata i twórców reklamy przebiega pod pewnymi względami w analogicz-
ny sposób: łączy ich przede wszystkim praca nad słowem, na które musi się 
znaleźć zapotrzebowanie rynku.

Kryterium atrakcyjności przekazów pojawia się także w licznych auto-
komentarzach Balzaka dotyczących jakości ówczesnych publikacji pra-
sowych. Ważnym źródłem wiedzy na temat sposobu postrzegania pracy 
redakcyjnej jest szkic pisarza zamieszczony 25 września 1840 roku na 
łamach „Revue parisienne”. Aux abonnés de la „Revue parisienne”15 to ro-
dzaj wypowiedzi podsumowującej dotychczasowy rozwój miesięcznika. 
Balzak wskazuje tu na wyjątkowość relacji łączących czytelników z pre-
numerowanym przez nich czasopismem: „Minęło już wiele czasu – pod-
kreśla romantyk – od kiedy powtarzam za znanym autorem: «czytelnik 
to nieznany przyjaciel»”16. Przez zaakcentowanie konieczności zorgani-
zowania wokół pisma swoistej społeczności czytelniczej, Balzak postulu-
je jednocześnie niezależność i bezstronność tytułu realizowaną zgodnie 
z zasadą, iż „«Revue parisienne» nie będzie nigdy szukać popularności 
kosztem przytomności umysłu lub prawdy”17. Późniejsze losy przeglądu 
pokazały, że Balzakowskie założenia w znacznej mierze pozostały wyłącz-
nie w sferze deklaracji.

14 Por. V. Bui, Comment l’huile céphalique vint à Balzac. Poétique de la publicité dans le quoti-
dien, [w:] Presse et plumes. Journalisme et littérature au XIXe siècle, ed. M.-È. Thérenty et 
A. Vaillant, Paris 2004, s. 466.

15 Por. H. Balzac, Aux abonnés de la „Revue parisienne”, [w:] tegoż, Oeuvres diverses, t. 3, texte 
révisé et annoté par M. Bouteron et H. Longnon, Paris 1940, s. 268–273.

16 „Il y a longtemps que j’ai répété, d’après un illustre auteur: «un lecteur est un ami incon-
nu»” (tamże, s. 268).

17 „«Revue parisienne» ne recherchera jamais la popularité aux dépens de la conscience ou 
de la vérité” (tamże).
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Sytuując się przez cały niemal okres swej pracy twórczej pomiędzy dzien-
nikarstwem a literaturą, Balzak wielokrotnie mierzył się z dylematem ko-
mercjalizacji twórczości artystycznej. Jednym z jej przejawów było zamiesz-
czanie na łamach prasy powieści w odcinkach. Choć publikacje te pojawiały 
się we Francji już przed rokiem 1836, ukazywały się wówczas raczej spora-
dycznie. W czasie gdy dzienniki skupiały się przede wszystkim na kwestiach 
politycznych, wprowadzenie na łamy prasy felietonu literackiego przyczyniło 
się do rozszerzenia tradycyjnego grona odbiorców również o kobiety, które 
chętnie sięgały po czasopisma, poszukując w nich fragmentów ulubionych 
historii fabularnych18.

Balzak był świadom, że zamieszczanie powieści w prasie pociąga za sobą 
niebezpieczną degradację wartości literackich. Mimo to chętnie współpraco-
wał z „La Presse” oraz „Le Siècle”, dostarczając im kolejne teksty. Jak twier-
dzi Guise,

(…) Balzak nauczył się, że dziennik, nawet publikujący powieści w od-
cinkach, nie jest książką. Książka jest wybierana przez czytelnika, dzien-
nik oferuje swą zawartość abonentom. Ponadto, książka jest osobista, 
dziennik zaś przechodzi z rąk do rąk19.

Przez publikowanie w prasie swych tekstów pisarz uzależniał się stopnio-
wo od gustów masowego czytelnika, który kupując prenumeratę, decydował, 
jakie utwory chce czytać w gazecie codziennej. Mimo że Balzak dostrzegał 
zagrożenia czyhające na literaturę ze strony felietonu powieściowego20, nie 
opowiedział się jednoznacznie przeciwko jego publikowaniu. Ambiwalen-
tny stosunek autora do tego typu twórczości ujawnia się najpełniej w jego 
korespondencji, w której z jednej strony żali się na obniżenie jakości litera-
tury, z drugiej zaś z radością donosi o gratyfikacjach finansowych wynika-
jących z regularnego pisywania do gazet.

Ważnym głosem w dyskusji na temat francuskiego dziennikarstwa są 
Lettres russes, stanowiące rodzaj polemiki z ideami politycznymi propago-
wanymi przez premiera Francji Louisa Adolphe’a Thiersa21. Koncepcja listów, 

18 R. Guise, Balzac et le roman feuilleton, „L’Année Balzacienne” 1964, s. 285.
19 „(…) Balzac apprit à ses dépens, qu’un journal, même publiant des romans, n’est pas un 

livre. Le livre est choisi par le lecteur, le journal impose son contenu à ses abonnés. De plus 
le livre est personnel, le journal doit passer entre toutes les mains” (tamże, s. 291).

20 Por. tamże.
21 Por. P. Baudouin, Balzac, médium de son temps…, dz. cyt., s. 200.
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będących rodzajem relacji narratora Rosjanina z podróży do Francji, wydaje 
się przez swe „podwójne” autorstwo szczególnie interesująca. Wykreowanie 
fikcyjnego narratora pozwoliło Balzakowi włożyć ostre i uszczypliwe uwagi 
dotyczące krajowej polityki w usta obcokrajowca. Pisarz zyskał przez to moż-
liwość częściowego obarczenia zagranicznego komentatora odpowiedzial-
nością za kąśliwe sformułowania. Na kartach Lettres russes Balzak żali się, 
że wraz z nastaniem rządów Thiersa prasa francuska przestała odgrywać 
rolę czwartej władzy, uzurpując sobie pozycję pierwszej22. Przykładów na-
gannych, zdaniem autora artykułu, praktyk dziennikarskich należy szukać 
w założonym przez Thiersa dzienniku „National” oraz w popularnych ty-
tułach, takich jak „Journal de Paris” czy „Constitutionnel”. Narrator Lettres 
russes stwierdza z żalem, że podróżuje po kraju, „gdzie dziesięć dzienników 
stanowi prawo”23. Autorami publikacji prasowych są tu przede wszystkim 
niewykwalifikowani literaci. Dlatego rzeczą co najmniej niepokojącą wydaje 
się powierzanie dyletantom możliwości wpływania na losy kraju.

Kolejną próbą zebrania najczęstszych przewinień współpracowników 
gazet i czasopism jest opublikowana w drugim numerze „Revue parisien-
ne” Chronique de la presse. Deklarując, że rubryka ta ma na celu krytykę 
prasy, Balzak skrupulatnie wymienia jej przewinienia: wszechobecne ataki 
na wszystkich i wszystko oraz silne powiązania z ludźmi polityki i kultury24. 
Autor Jaszczura w żadnym miejscu nie występuje z programem pozytyw-
nym i ogranicza się niemal wyłącznie do wskazania najbardziej irytujących 
występków francuskich redaktorów. Wśród nich wymienia niebezpieczną 
unifikację publikowanych treści, która stoi w opozycji do postulatu plura-
lizmu prezentowanych przez prasę opinii. „Publiczność może wierzyć – pi-
sze Balzak – że istnieje wiele dzienników, lecz tak naprawdę istnieje tylko 
jeden”25. Przyczyn niepokojącego faktu romantyk doszukuje się w działal-
ności agencji Charles’a-Luisa Havasa, rozsyłającej do wszystkich paryskich 
tytułów prasowych komunikaty analogicznej treści. Agencja przyjmuje na 
siebie obowiązki quasi-cenzora decydującego, które informacje i w jakiej 
kolejności powinny zostać rozpowszechnione na dużą skalę, które zaś war-
to pominąć bądź zmarginalizować.

22 Por. „Revue parisienne” dirigée par M. de Balzac, Genève 1968, s. 116.
23 „(…) où dix journaux réunis font la loi” (tamże, s. 119).
24 Por. tamże, s. 243.
25 „Le public peut croire qu’il y a plusieurs journaux, mais il n’y a, en definitif, qu’un seul jour-

nal” (tamże, s. 245).
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Szczególne upodobanie Balzaka do gazetowej publicystyki wynikało 
z jego wieloletnich aspiracji politycznych26. Polityka była łącznikiem pomię-
dzy twórczością publicystyczną a dorobkiem literackim tego autora. Potwier-
dzenia tej hipotezy należy szukać w przedmowie poprzedzającej Balzakow-
ską La comédie humaine, gdzie czytamy, iż każdy twórca powinien służyć 
monarchii i religii27. To nie motywacje estetyczne – zdaniem pisarza – kie-
rują autorem, lecz raczej chęć zainicjowania konkretnych zmian o charak-
terze społecznym czy politycznym. Podejście to wyraźnie zbliża Balzakow-
ską literaturę do publicystyki. Vaillant podkreśla, że abstrahując od prób 
przyporządkowania myśli romantyka do którejś z istniejących doktryn po-
litycznych, myśl Balzaka koncentruje się wokół pojęcia Mocy (fr. pouvoir)28. 
Wspomniana przez badacza kategoria możne zostać uznana za jeden z waż-
niejszych kluczy łączących odczytanie Straconych złudzeń i Monographie de 
la presse parisienne. Zdaniem literaturoznawcy poważnym uproszczeniem 
jest myślenie o Balzakowskim rozumieniu polityki w kategoriach stricte 
ideologicznych. Pisarza interesowało bowiem przede wszystkim to, w jaki 
sposób tekst (literacki bądź publicystyczny) mógłby zostać wykorzystany 
jako narzędzie służące zainicjowaniu zmiany społecznej29.

Wielopłaszczyznowe i złożone relacje łączące pisarza z dziennikarstwem 
miały istotny wpływ na kształt powstałej w 1843 roku Monographie… Nazy-
wając ów szkic „monografią”, Balzak dosadnie stara się zaakcentować walor 
naukowości swej krótkiej rozprawy. Czyni to przez wprowadzenie do tekstu 
części tytułowanych jako axiomes. Zgodnie z założeniem Balzaka Monogra-
phie… miała być dziełem zdecydowanie odróżniającym się od jego wcześ-
niejszych wypowiedzi prasowych czy literackich. We wspomnianym szkicu 
na szczególną uwagę zasługują język i metaforyka, jaką wykorzystuje Balzak 
do opisania zauważonych prawidłowości. Dostrzegłszy w ówczesnej prasie 
rodzaj precyzyjnie zbudowanej „machiny”, literat obiecuje czytelnikowi pró-
bę swoistej jej dekonstrukcji. Postanawia bliżej przyjrzeć się poszczególnym 
elementom tego modelu, przy jednoczesnym zachowaniu quasi-naukowego 
charakteru swojego wywodu.

26 Por. B. Lyon-Caen, M.-È. Thérenty, Avant-propos, [w:] Balzac et le politique, sous la dir. de 
B. Lyon-Caen et M.-È. Thérenty, Saint-Cyr-sur-Loire 2007, s. 5.

27 Por. A. del Lungo, Aux seuils de l’oeuvre capitale. Poétique et idéologie des préfaces d’„Illu-
sions perdues”, [w:] „Illusions perdues”. Actes du colloque…, dz. cyt., s. 94.

28 Por. A. Vaillant, „La loi de l’écrivain selon Balzac”. Res litteraria sive res publica, [w:] Balzac 
et le politique…, dz. cyt., s. 222.

29 Por. tamże.
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„Biada wam! Oto monografia!”30 – przestrzegał swych czytelników na 
kartach „Journal des Débats” Jules Janin. W opublikowanej 20 lutego 1843 
roku wyjątkowo krytycznej recenzji Balzakowskiej broszury dziennikarz 
z dużą precyzją wskazuje wszelkie nieścisłości prezentowanych w tekście 
opinii, twierdząc, że autor Monographie… w sposób całkowicie pozbawiony 
taktu wytyka publicystom wady, od których sam nie pozostaje wolny. Wy-
suwane przez Janina oskarżenia o hipokryzję nie wydają się skądinąd bez-
podstawne: zdaniem krytyka, atakując prasę, Balzak zapomina o własnym 
zaangażowaniu dziennikarskim, w którym także można się przecież doszu-
kać wielu nieścisłości. Powiada Janin: „Ty śpisz, Brutusie! I muszę przyznać, 
że naprawdę byłoby lepiej spać, niż stracić godzinę na tę mdłą lekturę”31. Nie 
sposób w pełni odtworzyć motywacji, jakie kierowały Balzakiem decydu-
jącym się na upublicznienie tak kontrowersyjnego tekstu, ani też pobudek 
przyświecających wysoce krytycznemu wystąpieniu Janina. Wydaje się jed-
nak, że główną osią tego konfliktu mogła być objawiająca się w odmienny 
sposób chęć zredefiniowania przez obu piszących relacji pomiędzy dzienni-
karzem a literatem w latach czterdziestych XIX stulecia.

Dla historyków mediów Balzakowska Monographie… to istotne źródło 
wiedzy na temat sytuacji romantycznej prasy. W tekście Balzaka społecz-
ność dziennikarska jawi się jako niebywale zhierarchizowana. W swym 
modelowym wydaniu „machina prasy”, o której wspomina piszący, opiera 
się na zasadach precyzyjnie ustalonego podziału obowiązków. Autor szkicu 
akcentuje zdumiewające bogactwo form wykonywania we Francji zawodu 
dziennikarza, wymienia liczne typy ukazujących się wówczas dzienników, 
a nawet wspomina o publikacjach specjalistycznych poświęconych krytyce 
literackiej czy muzycznej.

Ważnym aspektem Balzakowskiej Monographie… jest próba scharak-
teryzowania zadań poszczególnych pracowników gazet i czasopism. Autor 
wiele uwagi poświęca omówieniu działalności publicysty, dziennikarza, kry-
tyka, tłumacza oraz felietonisty, starając się dokładnie wynotować zakres 
przydzielonych im obowiązków. Przedsięwzięcie to nie zawsze okazuje się 
możliwe do zrealizowania ze względu na częste wówczas łączenie redak-
cyjnych stanowisk. Balzak z niepokojem spogląda na zacieśnianie więzów 

30 „Malheur à vous! vous voilà… monographie!” (J. Janin, „Monographie de la presse parisien-
ne”, par M. de Balzac, [w:] Balzac, préface et notices de S. Vachon, Paris 1999, s. 105).

31 „Tu dors Brutus! Et j’avoue qu’en vérité mieux eût valu dormir que de perdre une heure 
à cette insipide et nauséabonde lecture” (tamże, s. 111).
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pomiędzy prasą a polityką. Dzieje się tak, gdy właściciel dziennika, będący 
jednocześnie jego głównym publicystą, stawia sobie za cel „obronę syste-
mu politycznego, którego sukcesem jest zainteresowany”32. Tymczasem nie 
do końca świadomi tych praktyk paryżanie skłonni są mylnie odczytywać 
funkcję opiniotwórczą poszczególnych tytułów prasowych33. Zdaniem au-
tora Monographie… czytelnicy paryskich dzienników nie mają świadomo-
ści, że ideał wolności prasy w ich ojczyźnie wciąż pozostaje niezrealizowa-
nym postulatem34.

Balzak wypowiadał się również na temat różnych form prasowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem dziennikarskich „kaczek”. Zagadnienie to, 
tak obszernie komentowane w Monografii…, w bezpośredni sposób dotyka 
problematyki prawdy w dziennikarstwie. Jak pisał Sainte-Beuve, w prasie 

„prawda (…) jest obok fałszu i pod jego siłą”35. Balzak wychodził z założenia, 
że „dla dziennikarza wszystko, co jest prawdopodobne, jest prawdziwe”36. 
Stosunek autora Straconych złudzeń do romantycznych canards był zgoła 
odmienny od tego, jaki prezentowali ówcześnie romantycy. Pisarz oddzie-
lał literaturę od publicystyki i zarzucał twórcom „kaczek” dziennikarskich 
obniżanie poziomu przekazów oraz odbieranie prasie jej opiniotwórczej 
funkcji37. Balzak protestował między innymi przeciwko wykorzystywaniu 
tego rodzaju formy do walki pomiędzy stronnictwami politycznymi, któ-
re – mając wpływ na organy prasowe – wielokrotnie preparowały fikcyjne 
komunikaty dla osobistych zysków.

Zdaniem Balzaka początkujący dziennikarze kierują się przede wszyst-
kim kryterium zysku. Wielu z nich, powielając drogę Luciena de Rubempré, 
bohatera Straconych złudzeń, przybywa do Paryża z prowincji w poszuki-
waniu pracy. Nowa rzeczywistość przynosi jednak liczne rozczarowania, 
z jakimi muszą się zmierzyć już na początku swojej kariery zawodowej38. 
Zatrudniający się w redakcjach młodzi poeci rezygnują z realizacji marzeń 

32 „Défendre un système politique au triomphe duquel il est intéressé” (H. Balzac, Monogra-
phie de la presse parisienne, [w:] tegoż, Oeuvres diverses…, dz. cyt., s. 393).

33 Tamże, s. 395.
34 Por. tamże.
35 „(…) le vrai (…) est sans cesse à côté et à la merci du faux” (Ch.-A. Sainte-Beuve, Quelques 

vérités sur la situation en littérature, „Revue des Deux Mondes”, juillet-septembre 1843, 
s. 17).

36 „Pour le journaliste, tout ce qui est probable est vrai” (H. Balzac, Monographie de la presse 
parisienne…, dz. cyt., s. 456).

37 Por. tamże, s. 403.
38 Por. tamże, s. 437.
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i w miarę upływu czasu przestają dostrzegać „odległość dzielącą książkę od 
kolumny w gazecie”39.

Spośród wielu ówczesnych gatunków prasowych Balzak szczególnie 
uprzywilejowuje felieton. Mimo konsekwentnej krytyki prasy romantyk 
docenia walory tej formy dziennikarskiej: „Felieton to dzieło przynależące 
do Paryża, które nie może istnieć poza nim”40. Balzak zdaje się dostrzegać 
szczególny artyzm i plastyczność tekstów felietonowych. Forma ta zawiera 
w sobie bowiem swoisty paryski kunszt i wyrafinowanie, dlatego w znacz-
nej mierze oddaje ducha tego miasta, z powodzeniem łącząc w sobie uszczy-
pliwy ton i lekkość przyoblekającej go formy.

W Monographie… Balzakowi udaje się uchwycić coś, co można by określić 
jako „journalisation du monde”41. Romantyk słusznie dostrzega coraz sze-
rzej zakrojone wpływy prasy, która ingeruje w najróżniejsze sfery ludzkiej 
aktywności. Wydaje się więc, że autorowi Jaszczura nie udało się stworzyć 
monografii par excellence. Jego rozprawę należałoby nazwać raczej historią 
degradacji francuskiego dziennikarstwa42. Sugestywnie w tym kontekście 
brzmi jedno ze zdań kończących Balzakowską monografię. Pisarz podkreśla 
mianowicie, że „jeśli prasa by nie istniała, nie należałoby jej wynajdywać”43, 
pozostawiając czytelnika w przeświadczeniu o jednoznacznie negatywnych 
skutkach funkcjonowania redakcyjnej „machiny”. Głównym problemem traf-
nie uchwyconym przez Balzaka staje się „straszna siła” prasy (fr. „terrible 
puissance”), która – wykorzystana w złych intencjach – przyczynia się do 
powolnej degradacji francuskiego społeczeństwa.

Swoista polifoniczność Balzakowskiej Monographie… sprawia, że tekst 
ten może być odczytywany na wielu poziomach. Z pewnością nie jest on – jak 
sugerował w swej krytycznej ocenie Janin – wyłącznie rodzajem złośliwego 
pamfletu44 na ówczesnych dziennikarzy. Monographie… to bowiem przede 
wszystkim głos człowieka głęboko zatroskanego ich losem, który nie pozo-
staje obojętny na powolny upadek zasad dziennikarskiej etyki. Wydaje się 

39 „La distance qui sépare un livre d’une colonne de journal” (tamże).
40 „Le feuilleton est une création qui n’appartient qu’à Paris, et qui ne peut exister que là” 

(tamże, s. 431–432).
41 J.-L. Díaz, Balzac analyste du journalisme. Selon la „Monographie de la presse parisienne”, 

„L’Année Balzacienne” 2006, s. 230.
42 Por. tamże, s. 223–224.
43 „Si la presse n’existait pas, il faudrait ne pas l’inventer” (H. Balzac, Monographie de la presse 

parisienne…, dz. cyt., s. 457).
44 Por. J. Janin, dz. cyt., s. 113.
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ponadto, że szkic ten daje się czytać również jako rodzaj subtelnej autokry-
tyki formułowanej przez Balzaka po dwóch nieudanych próbach założenia 
własnego organu prasowego.

Nakreślone w Balzakowskiej Monographie… tezy korespondują z ukazu-
jącą się w latach 1837–1843 powieścią Stracone złudzenia. Francuscy litera-
turoznawcy wskazywali już na związki łączące oba te teksty, mówiąc o uza-
sadnionej możliwości odczytywania wspomnianej powieści w kontekście 
szkicu z 1843 roku. Stracone złudzenia odpowiadają – podążając śladem 
sformułowań Bourdieu – pierwszemu stadium formowania się pola litera-
ckiego45. Jak pisał socjolog, przy udziale prasy i pod wpływem przemian w jej 
funkcjonowaniu w początkowych dekadach XIX wieku doszło do atomizacji 
grup artystycznych, objawiającej się zaostrzeniem się konfliktu pomiędzy 
pisarzami a publicystami. To epoka podpowiadała twórcy zarówno treść, jak 
i sposób wyrazu artystycznego, on zaś mechanicznie i instynktownie powo-
ływał do istnienia dzieło. Można więc założyć, że opisywany przez Balzaka 
rozwój twórczości felietonowej i powieści w odcinkach był w gruncie rzeczy 
konsekwencją przemian społecznych. W tym – co trzeba podkreślić – po-
jawienia się we Francji grupy „ludzi nowych”: dobrze wykształconej, am-
bitnej, lecz niestety zbyt licznej, by móc znaleźć zatrudnienie w wybranych 
przez siebie instytucjach.

Analizując Stracone złudzenia pod kątem występowania w nich nawią-
zań do sytuacji ówczesnego dziennikarstwa, badacze sugerują możliwość 
doszukiwania się w powieści wątków autobiograficznych46. Jak pisze Antoi-
ne Adam, „niektórzy sądzą, że w powieści Balzak opowiedział o początkach 
swojej kariery”47. Istotnym tropem mogącym potwierdzić powyższe założe-
nie wydaje się przede wszystkim czas akcji, przypadającej na lata 1821–1822. 
Balzak nie pisał o prasie lat trzydziestych (mimo że nie udało mu się pozo-
stać wolnym od wielu anachronizmów48), rozwijającej się już pod wpływem 
reformy Girardina. Opowiadając o losach Luciena, powieściopisarz tworzył 
być może swoistą paralelę do czasów własnej młodości i początków swej 
kariery dziennikarskiej.

45 Por. B. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, 
Kraków 2007.

46 Por. A. Adam, Introduction, [w:] H. Balzac, Illusions perdues, introduction, notes et relevé 
de variantes par A. Adam, Paris 1961, s. XVI.

47 „(…) certains ont dit qu’il [Balzac – przyp. E.Ż.H] a raconté dans son livre les années de ses 
débuts” (tamże).

48 Por. M.-È. Thérenty, Palimpseste…, dz. cyt., s. 239.
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Pojawiające się w powieści liczne nawiązania do dziewiętnastowiecz-
nej prasy są nie tylko próbą zdiagnozowania jej stanu w określonym miej-
scu i czasie, lecz także ustalenia relacji, w jakich pozostaje ona z ówczesną 
literaturą. Opisane na kartach Straconych złudzeń potyczki środowiska 
młodych literatów z nierzetelnymi dziennikarzami i krytykami okazują się 
w dużej mierze powieleniem losu Hugo. W takim ujęciu życiorys autora Ód 
i ballad daje się czytać jako swoiste pars pro toto trudnej sytuacji artystów 
tworzących w XIX stuleciu, którym w rzeczywistości „panteizmu druku” 
przychodzi – powtarzając za Francem Schuerewegenem – „hańbić muzę”49. 
Zdaniem badacza, Stracone złudzenia są więc trafną diagnozą prawdziwej 
choroby literatury, objawiającej się stopniowym podporządkowywaniem 
piśmiennictwa prawom rynku50. Akcentując zwycięstwo Hugo w potycz-
kach z nieprofesjonalnymi publicystami, Balzak podkreśla, że ów stan cho-
robowy nie dotknął jeszcze wszystkich piszących. Precyzyjnie wskazuje 
grupę twórców, którzy na tego rodzaju przypadłość narażeni są w szcze-
gólny sposób. Tytułowa utrata złudzeń bywa – zdaniem Balzaka – dotkliwa 
głównie dla młodych autorów. Ilustracją ich losów staje się przebieg karie-
ry Luciena, który – nie radząc sobie z wymaganiami stawianymi mu jako 
pisarzowi we francuskiej stolicy – świadomie decyduje się na przejście od 
literatury do dziennikarstwa.

Balzak nie pozostawia złudzeń także swojemu czytelnikowi. Narrator po-
wieści odkrywa kulisy działalności dziennikarzy, dla których jedynym kry-
terium publikowanych treści jest zysk oraz konieczność działania zgodnie 
z linią programową pisma. Powieściopisarz niezwykle precyzyjnie odtwarza 
redakcyjną rzeczywistość, starając się, by czytelnik nie miał najmniejszych 
wątpliwości, w jaki sposób powinien ją oceniać. Doświadczywszy trudów ży-
cia w stolicy, Lucien bardzo szybko uczy się manewrować pomiędzy rozma-
itymi grupami. Nie sprawia mu więc problemu przejście z gazety o profilu 
liberalnym do tytułu rojalistycznego. Przekonuje się, że uznanie dla tekstu 
nie zależy od jego wartości artystycznej, lecz od nazwiska autora. Szybko 
dowiaduje się też między innymi, jak to jest „być kimś w swoim kraju i być 
niczym w Paryżu”51.

49 Badacz drugi rozdział swojej rozprawy tytułuje „Illusions perdues”. Prostituer la muse; por. 
F. Schuerewegen, Balzac contre Balzac. Les cartes du lecteur, Paris 1990, s. 33. 

50 Por. tamże.
51 „(…) être quelque chose dans son pays et n’être rien à Paris” (H. Balzac, Illusions perdues…, 

dz. cyt., s. 251).
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Opisane w powieści środowisko dziennikarskie funkcjonuje, jak pod-
kreśla jeden z jego przedstawicieli, Étienne Lousteau, zgodnie z zasadą, iż 
prawdą jest już to, co tylko nią się wydaje. Dziennikarz, doradzając Lucie-
nowi przejście od literatury do publicystyki, staje się krytycznym recen-
zentem jego tekstów52. Zdaniem Lousteau sonet, w którym najchętniej 
wypowiadał się Lucien, nie jest jedyną przeszkodą w osiągnięciu przez 
niego sukcesu literackiego. Zdecydowanie większym problemem okazuje 
się brak obycia początkującego twórcy w towarzyskim światku Paryża53. 
Lucien w konsekwencji doznawania licznych rozczarowań decyduje się 
sprzeniewierzyć dawnym ideałom. W międzyczasie dowiaduje się, że do-
bra recenzja tomiku poetyckiego nie jest już potwierdzeniem talentu auto-
ra, a skrupulatnie prowadzonej przez wydawców polityki. Balzak nie po-
zostawia wątpliwości, w jaki sposób należy oceniać działania gazetowych 
publicystów. Powieściowe sądy i oceny – mimo że nie zawsze wyrażone 
wprost przez narratora – pozwalają odbiorcy jednoznacznie wnioskować 
o nastawieniu autora Komedii ludzkiej do pozbawionego podstaw etycz-
nych dziennikarstwa.

9.2. Józef Ignacy Kraszewski

Na gruncie polskim pisarzem, którego zaangażowanie w działalność praso-
wą nie ustępowało aktywności Balzaka, był Kraszewski. Autor Ulany bardzo 
szybko zyskał miano „niezrównanego wyrobnika pióra”54 głównie za spra-
wą bogatego dorobku piśmienniczego, obejmującego dzieła literackie oraz 
tworzone na dużą skalę teksty prasowe. Podobnie jak Francuz, Polak nie 
poprzestał wyłącznie na podejmowaniu współpracy z poszczególnymi tytu-
łami. Jego pracy dziennikarskiej już od najwcześniejszych lat55 towarzyszyła 
rozbudowana refleksja medioznawcza. Kraszewski pisał więc nie tylko dla 
prasy, lecz także o prasie, dowodząc tym samym, że jej sytuacja nie pozosta-
wała mu obojętna. W swych analizach, mających często charakter porów-

52 Por. tamże, s. 259.
53 Por. tamże, s. 262–263.
54 S. Dziki, Józef Ignacy Kraszewski – prasoznawca, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2010, 

z. 1–2, s. 40.
55 Pracą dziennikarską parał się Kraszewski już od lat trzydziestych; por. tamże, s. 41.
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nawczy, nie ograniczał się wyłącznie do omówienia kondycji polskich gazet. 
Jako że dziennikarstwo interesowało go niejako en bloc, chętnie kreślił pa-
ralele pomiędzy charakterem rodzimej publicystyki a kondycją francuskich 
bądź angielskich tytułów. W odróżnieniu od Mickiewicza czy Norwida Kra-
szewski skutecznie zwalczał powszechne myślenie o prasie wyłącznie w ka-
tegoriach „gorszej” siostry literatury. Podobnie jak autor Jaszczura dostrzegł 
i zdefiniował autonomiczny wymiar dziennikarstwa, które – mimo że two-
rzone z tej samej co beletrystyka materii słowa – jest podporządkowane 
pełnieniu odmiennych funkcji.

Polski twórca nieraz wypowiadał się na temat dorobku intelektualnego 
Balzaka, wysoko oceniając zwłaszcza kunszt formy i realistyczny wymiar 
jego powieści. Autor Starej baśni był zdaniem Wacława Borowego „(…) nie-
wątpliwie jednym z pierwszych polskich pisarzy (jeśli w ogóle nie pierw-
szym), którzy się poznali na wielkości Balzaka (…)”56. W zapiskach polskie-
go pisarza nazwisko Francuza pojawia się kilkakrotnie. Tak przykładowo 
Kraszewski wspomina wydarzenie, do którego doszło w Dubnie: „Gdyśmy 
w r. 1847 jadącego z Wierzchowni spotkali i poznali Balzaka, dobrze już był 
siwym”57. W innym zaś miejscu notuje: „Balzak wygląda na słusznego oby-
watela lub na przyzwoitego kupca; ma trochę brzuszka, twarz wesołą, oczy 
czarne, włos posiwiały i nastrzępiony, bardzo podobny zresztą do znanego 
jego portretu”58. Wrażenia Kraszewskiego dotyczące autora Ojca Goriot nie 
odnosiły się wyłącznie do dzieł literackich czy charakterystyki osobowości 
Francuza. Polski pisarz doceniał go także jako płodnego dziennikarza, który 
niezwykle sprawnie potrafił wykorzystać prasę do własnych celów.

Współpraca Kraszewskiego z redakcjami gazet była zakrojona na dużą 
skalę. Sylwester Dziki odnotowuje, iż romantyk pisywał do 110 tytułów kra-
jowych, publikował w około 80 zagranicznych czasopismach, wydawał bądź 
redagował 6 własnych59. W przedsięwzięciach tych zaskakuje wyraźne zróż-
nicowanie podejmowanej przez pisarza problematyki. Swe teksty – podobnie 
zresztą jak Balzak – z równym powodzeniem zamieszczał w poważnych tytu-
łach o charakterze kulturalnym czy politycznym, jak i w „lżejszych” pismach 
skierowanych do kobiet i dzieci60. „Między debiutem a ostatnim występem 

56 W. Borowy, Studia i szkice literackie, t. 1, Warszawa 1983, s. 270.
57 Cyt. za: tamże.
58 Cyt. za: M. Warneńska, Romantyczna podróż pana Honoriusza, Warszawa 1965, s. 251.
59 Por. S. Dziki, dz. cyt., s. 40.
60 Por. tamże, s. 43.
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prasowym Kraszewskiego – powiada Antoni Trepiński – przypadały tysiące 
artykułów dziennikarskich, dosłownie niezliczone i trudne do policzenia”61. 
Zdecydowanie łatwiejsze wydawać się może zebranie redagowanych bądź 
wydawanych przez pisarza tytułów prasowych. Najważniejszym z nich było 

„Athenaeum”, pismo poświęcone historii i literaturze, wychodzące od 1841 
do 1851 roku. Kolejno romantyk zaangażował się w działalność na rzecz 

„Gazety Codziennej”, ukazującej się od 1861 roku jako „Gazeta Polska”. Na-
stępnie, w okresie od 1862 do 1863 roku, pełnił funkcję wydawcy i redak-
tora „Przeglądu Europejskiego, naukowego, literackiego i artystycznego”. 
W ostatnich latach życia tworzył zaś Rachunki (1867–1870), opublikował 
sześć zeszytów publicystycznych pod wspólnym tytułem „Omnibus” oraz 
wydawał i redagował w Dreźnie „Tydzień Polityczny, Naukowy, Literacki 
i Artystyczny” (1870–1871)62.

Wkładu Kraszewskiego w rozwój romantycznej publicystyki nie można 
rozważać jednak wyłącznie w kategoriach ilościowych63. Zdecydowanie waż-
niejsze wydaje się bowiem zróżnicowanie formalne i gatunkowe jego pism, 
a także prekursorski charakter wielu stosowanych przez niego rozwiązań. 
Obszerne i utrzymane w podniosłym stylu artykuły zastąpił Kraszewski lek-
kim felietonem. Chętnie pisywał korespondencje z podróży, w których moż-
na się doszukać zalążków twórczości prereportażowej. Ponadto w 1838 roku 
w „Tygodniku Petersburskim” opublikował wywiad z Januarym Suchodol-
skim64. Najrozmaitsze formy wykorzystywane przez prozaika wpływały na 
wzrost popularności jego tekstów publicystycznych, a przy tym na zwięk-
szenie nakładów przedrukowujących je czasopism.

Prasoznawczy zmysł Kraszewskiego ujawniał się w dwojaki sposób. Z jed-
nej strony na temat prasy Polak wypowiadał się wprost. Służyły mu do tego 
przede wszystkim teksty zamieszczane w periodykach, wśród których nale-
ży wyróżnić opublikowany w 1838 roku w „Tygodniku Petersburskim” szkic 
O literaturze periodycznej. Ważnym głosem są ponadto urywki poznańskich 
Rachunków oraz ukazujące się sporadycznie na łamach „Gazety Codziennej”, 

„Kraju” czy „Dziennika Literackiego” artykuły. Z drugiej zaś strony Kraszewski 

61 A. Trepiński, dz. cyt., s. 62.
62 Por. S. Dziki, dz. cyt., s. 44.
63 Por. tamże.
64 Dziki wskazuje, że Kraszewski jako pierwszy na tak dużą skalę upowszechnił formę gaze-

towego wywiadu. Ponadto wyraźnie akcentuje jego wpływ na kształtowanie się wielu in-
nych gatunków prasowych, takich jak reportaż, felieton czy korespondencja zagraniczna; 
por. tamże.
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o prasie wspomina także w swej twórczości artystycznej. Doskonałym przy-
kładem wydaje się powieść W mętnej wodzie, dająca się czytać jako rodzaj 
literackiego „dialogu” z Balzakowskimi Straconymi złudzeniami.

O ile młodzieńcze powieści polskiego pisarza nie spotkały się ze szcze-
gólnie entuzjastycznym przyjęciem ze strony krytyki, o tyle niemal od sa-
mego początku jego nazwisko było kojarzone z publicystyką najwyższych 
lotów65. W pierwszym okresie swej aktywności pisarz zaistniał na łamach 

„Tygodnika Petersburskiego” oraz „Wizerunków Naukowych”. Jak pisze Wa-
rzenica, „Kraszewski był już wówczas poszukiwanym współpracownikiem 
pism ściągającym tak pożądanych prenumeratorów. (…) Był to okres, kiedy 
(…) nie miał równego sobie publicysty nie tylko na terenach litewsko-ru-
skich, ale i Królestwa”66. Lata trzydzieste XIX stulecia, kiedy prozaik roz-
poczynał swą dziennikarską karierę, były czasem, gdy poszczególne tytuły 
nie miały jeszcze tak wyraźnie jak w kolejnych dekadach określonej linii 
programowej. Dlatego fakt, iż Kraszewski związał się z raczej konserwa-
tywnym „Tygodnikiem Petersburskim”, nie przesądzał jeszcze o jego upo-
dobaniach politycznych.

Już w młodzieńczym okresie twórczości autor Starej baśni miał jasno 
określony cel, który pragnął osiągnąć poprzez swą współpracę z redakcjami 
czasopism. Wspominał o tym w liście do Placyda Jankowskiego:

Zarzuciłeś mi, że się na zbyt drobne pisemka rozsypuję, i trwonię to, 
co tam we mnie jest daru ( jeśli jest); pozwól się wytłumaczyć. Mnie 
nie chodzi wcale o siebie, o moje pisma itd. Inny mam cel. Nie wie-
rzę w nieśmiertelność literacką i niewiele stoję o sławę. Mnie cho-
dzi o to, aby pismami swymi, przykładem, krzykiem, biciem itd. (…) 
rozruszać, zachęcić, albo otworzyć drogi drugim, rozrzucić kilka idei 
błądzących mi po głowie, oto mój cel, oto sława, której pragnę, sława 
pobudziciela (…)67.

Kraszewski bardzo silnie utożsamiał pracę dziennikarską z realizacją 
misji społecznej. Pragnąc zyskać sławę pobudziciela narodu, podkreślał, że 
jego teksty nie mają wartości autotelicznej. Powinny być czytane nie tyle ze 

65 Por. E. Warzenica, Publicystyka literacka młodego Kraszewskiego, „Przegląd Humanistycz-
ny” 1959, nr 6, s. 17.

66 Tamże.
67 Cyt. za: tamże, s. 20.
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względu na swoje walory estetyczne, ile dlatego, że zasadniczo mogą wpłynąć 
na zmianę rzeczywistości. W takim ujęciu polska prasa – zdaniem Kraszew-
skiego – miałaby odróżniać się od prasy zachodniej. Myśl ta powróciła jeszcze 
w dojrzałych pismach autora, by najdosadniej ujawnić się w słynnym sfor-
mułowaniu zanotowanym na kartach Rachunków: „Dziennikarstwo i litera-
tura nasza, to polskie: E pur si muove! Gdy zamilkniemy – umarliśmy (…)”68.

Szkic O literaturze periodycznej to jeden z najważniejszych głosów roman-
tyka poświęconych kondycji europejskiej prasy pierwszej połowy XIX stu-
lecia. Trepiński zwraca uwagę, iż młody wówczas jeszcze pisarz w swoich 
analizach wykazał się nie tylko wyjątkowym zmysłem prasoznawczym, lecz 
także niebywałą wiedzą na temat zachodniego rynku dziennikarskiego:

Mieszkał wówczas [Kraszewski – przyp. E.Ż.H.] na zapadłej wsi wołyń-
skiej a analizował obszernie czasopisma różnych typów, wychodzące 
współcześnie w Anglii i Francji, czerpiąc o nich wiadomość „z najśwież-
szych zeznań samej literatury periodycznej angielskiej”69.

Przeprowadzona przez Kraszewskiego analiza funkcjonowania francu-
skiej i angielskiej prasy lat trzydziestych pokazuje, jak bardzo pisarz był za-
fascynowany bogactwem form i tematów podejmowanych przez autorów 
zachodnich publikacji. Obok głosów podziwu i uznania wśród uwag pisarza 
znajdujemy jednak także opinie utrzymane w zdecydowanie surowszym to-
nie. Z jednej strony prozaik dostrzega liczne profity płynące z pracy redakcyj-
nej. Teksty prasowe umożliwiają pisarzom „(…) upowszechnienie i prędkie 
rozejście się myśli, odkrycie pola umysłowego do walki ułatwiające polemi-
kę potrzebną do ożywienia literatury (…)”70. Z drugiej zaś strony – zdaniem 
Kraszewskiego – wielu autorów pisujących do gazet rezygnuje z tworzenia 
dzieł ambitnych na rzecz literatury obniżającej gusta odbiorców. Tak upra-
wiane dziennikarstwo „(…) odrywa od prac dłuższych jednostajnych, przy-
zwyczaja i pisarza i czytelników do literatury drobnostkowej, i wprowadza 
w obyczaje umysłowe wyroby małe en miniature”71.

Mimo swej fascynacji prasą romantyk nie pozostawał wobec niej bezkry-
tyczny. Doskonale zdawał sobie sprawę, że niewłaściwe jej wykorzystywanie 

68 Rachunki przez B. Bolesławitę. Z roku 1968, Poznań 1869, s. 814.
69 A. Trepiński, dz. cyt., s. 64
70 J.I. Kraszewski, Literatura periodyczna, [w:] tegoż, Studia literackie, Wilno 1842, s. 220.
71 Tamże, s. 221.
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może wpłynąć na obniżenie jakości literatury. Bezpośredniego zagrożenia 
upatrywał w publikowaniu w dziennikach dzieł w odcinkach, za których 
sprawą

literatura stała się fragmentową, ułamkową, straciła jedność; ten zwy-
czaj produkowania avant la lettre pism w peryodycznych [sic!] zbiorach 
wpłynął na sposób obrabiania przedmiotu i dzieła dłuższe stały się rzad-
kością, a i w tych nawet myśl pokrajana jest zwyczajem dzisiejszym; co 
ją osłabia i jedność jej psuje72.

Przytoczona tu krytyczna wypowiedź zdecydowanie kontrastuje z cało-
ścią wywodu pisarza. Dlatego wydaje się, że jego głosu nie można odczy-
tywać wyłącznie jako ataku na zacieśnianie związków pomiędzy literaturą 
a prasą. Opinia Kraszewskiego to raczej postulat uczynienia ich zdecydowa-
nie bardziej profesjonalnymi.

Pierwszą połowę XIX wieku prozaik określał mianem epoki, która przy-
czyniła się do szybkiego wzrostu znaczenia publikacji periodycznych. Zarów-
no Anglia, jak i Francja odpowiedziały na przemiany rynku prasowego. Wraz 
z pojawianiem się coraz to nowszych, bardziej wyspecjalizowanych tytułów 
paralelnie na obszarach tych krajów kształtowały się gusta społeczności czy-
telniczej. Przykładowo we Francji, jak pisze Kraszewski,

(…) wszystko się to czyta, roschodzi [sic!] i opędzając koszta druku ho-
norarya niemałe pisarzy (co jak Balzac, nie zawsze są sumienni w swo-
ich stosunkach z wydawcą), i inne wydatki nie małe [sic!], jeszcze ko-
rzyściami pozostałemi obdziela towarzystwa akcyonaryuszów (…)73.

Odtworzony przez Kraszewskiego obraz francuskiego rynku prasowego 
radykalnie kontrastuje z omówionymi wcześniej uwagami Balzaka. Uprosz-
czona i tendencyjna analiza, która wyszła spod pióra polskiego autora, mia-
ła nie tyle oddać prawidła rządzące społecznością dziennikarzy w ojczyźnie 
Balzaka, ile raczej pokazać czytelnikowi, jak wiele pod tym względem pozo-
staje jeszcze w Polsce do zrobienia.

Rozwijająca się polska prasa prowokowała powstawanie rozmaitych uwag 
teoretycznych. Nie zawsze jednak miały one realne przełożenie na praktykę 

72 Tamże, s. 222.
73 Tamże.
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dziennikarską. Warto wspomnieć o słynnym apelu romantyka, zwracające-
go się w swych Gawędach o literaturze i sztuce z 1857 roku do dziennikarzy 
z prośbą o zaprzestanie podpisywania swoich tekstów. Wypowiedź ta była 
odpowiedzią na głosy polskich publicystów domagających się – wzorem 
dziennikarzy francuskich – sygnowania każdego tekstu własnym imieniem 
i nazwiskiem. Prozaik jednak piętnował tego rodzaju praktyki. Jego zdaniem 
podpisywanie wszystkich prac jest wyrazem zaspokajania przez piszących 
własnych ambicji. Dziennikarstwo nie może być tymczasem praktykowane 
w sposób „indywidualny”. Powinno bowiem być głosem określonej społecz-
ności, nierzadko nawet i całego narodu:

A gdy nowa władza we Francji zbytkowi szkodliwej sobie siły gazet za-
radzić umyśliła, nie znalazła dzielniejszego środka nad wymaganie pod-
pisów pod każdym z osobna artykułem, który przez to staje się od razu 
nie owej spółki ale jednego człowieka opinią indywidualną, i traci na 
powadze i znaczeniu74.

Postulat ten sytuuje się w opozycji do romantycznego kultu jednostki. 
W opinii Kraszewskiego „przewodnikiem” ludzkości staje się już nie poje-
dynczy literat, lecz zbiorowość dziennikarzy, której siła tkwi w kolektywnym 
realizowaniu przedsiębranych zadań. „Zadaniem więc dziennikarstwa – pod-
sumowuje autor Ulany – wprowadzenie nowego żywiołu, to jest abstrakcyj-
nej, potężnej, idealnej jednostki, stworzonej z grona ludzi, wyrzekających 
się siebie, by być częścią wielkiej całości”75. Projekt ten uważa Kraszewski 
za jedyny możliwy do zrealizowania. Uderza przy tym w Balzakowską kon-
cepcję dziennikarstwa76, tłumacząc jej niepowodzenie lakonicznym stwier-
dzeniem, iż „żaden olbrzym nie zastąpi wojska”77.

Kraszewski domagał się, by akceptacja obcych wzorców nie przebiegała 
w sposób bezrefleksyjny. Celem współtwórców prasy narodowej powinno 
się stać wypracowanie takiego jej kształtu, który przyczyniłby się do formo-
wania poczucia odrębności narodowej wśród czytelników. W przeciwień-
stwie do literatury, dla której rys indywidualizmu staje się jedną z podsta-
wowych wartości, teksty dziennikarskie nie mogą być kojarzone z opiniami 

74 Gawędy o literaturze i sztuce przez J.I. Kraszewskiego, Lwów 1857, s. 84.
75 Tamże, s. 87–88.
76 Por. tamże, s. 89.
77 Tamże.
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wyłącznie jednego autora. By całkowicie wyzbyć się tego rodzaju zagrożenia, 
Kraszewski proponuje zainicjowanie istotnych przemian w sposobie organi-
zowania czasopism. Postuluje wprowadzenie takiego „(…) urządzenia gazet, 
by żadna z nich własnością pojedynczego człowieka nie była, ale pod wzglę-
dem materialnym jak umysłowym stała się spółką akcjonariuszów, równe 
a małe cząstki w stowarzyszeniu posiadających”78. Kolektywny sposób re-
dagowania czasopism miałby się przyczynić do tego, by poszczególne tytuły 
nie stawały się wyłącznie narzędziem służącym jednostkom do pomnażania 
ich osobistych fortun.

Kraszewski domaga się przede wszystkim sprawiedliwej oceny prasy. 
Stara się przy tym zredefiniować relacje pomiędzy sztuką wysoką a piś-
miennictwem periodycznym, pod którego wpływem wartość literatury 
uległa zdewaluowaniu. Zdaniem Kraszewskiego o dziennikarstwie w peł-
ni otwartym na literaturę możemy mówić dopiero od epoki oświecenia. 
Osiągnięciem publicystów XIX wieku powinno się stać powołanie do ist-
nienia czasopisma spójnego, jednoznacznie opowiadającego się po stronie 
określonych wartości czy ideologii. Kraszewski ma na myśli to, „(…) by 
dziennik, zszyty z tysiąca fenomenów powszednich i mnóstwa odrębnych 
faktów, nie był bezmyślnem zbiorowiskiem okruszyn życia”79. Zadaniem 
dziennikarza jest poszukiwanie związków pomiędzy faktami, odnajdowa-
nie prawideł i zależności łączących pozornie tylko niezwiązane z sobą ele-
menty. Uwagi te są ważnym głosem dotyczącym profesjonalizacji zawodu 
dziennikarza. W opinii Kraszewskiego obowiązki te powinni wykonywać 
jedynie wykwalifikowani autorzy, posiadający ku temu właściwe kompe-
tencje, ale i odpowiednie przymioty moralne.

Dostrzegając liczne zalety dziennikarstwa, polski pisarz – podobnie jak 
czynił to Balzak – zauważa także znaczenie reklamy, w której upatruje mię-
dzy innymi głównego winowajcę upadku prasy europejskiej. Powiada:

Reklama, przedajność, puffy zabiły na czci dziennikarstwo zachodu; rze-
miosło zaszkodziło powołaniu; zręczność i sztuka wśliznęły się w miejsce 
przekonań i idei; dziennik stał się najemną gospodą, do której lada kto 
zajeżdża za opłatą, i jakże mają taką karczmę szanować?80

78 Tamże, s. 86.
79 Tamże, s. 82.
80 Cyt. za: S. Dziki, dz. cyt., s. 50.
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Kraszewski wskazuje także przyczyny obniżenia jakości publicystyki, któ-
ra często jest tworzona przy całkowitym braku poszanowania dla prawdy 
opisywanych wydarzeń:

Dziennik stara się przede wszystkim o liczbę prenumeratorów, pochle-
bia swoim czytelnikom, nie nawraca i apostołuje, ale poniża się aż do 
błazeństwa, bawi, rozśmiesza, biega za zielonymi nowinkami, w potrze-
bie je tworzy, choćby jutro miał odwołać (…)81.

Twierdząc, iż dobrze redagowany tytuł prasowy ma na celu „nawracać” 
i „apostołować”, Kraszewski sięga po słownictwo z porządku sakralnego. 
W swych wypowiedziach poświęconych prasie czyni to zresztą nie po raz 
pierwszy. W innym miejscu powiada: „Niejeden może się spyta, czy żąda-
my w dziennikarstwie apostołów i świętych? – dlaczegóż nie?”82. Gdzie in-
dziej dodaje:

Dziennik przede wszystkim jest ową kazalnicą, zastępującą średnio-
wieczne ambony, przypięte niegdyś do boku kościoła od strony cmen-
tarza, z których do wielkich gromad kazano; z niego się mówić powin-
no, zostawując w zakrystii swą osobistość, upodobania i wstręty, w imię 
świętej prawdy83.

Dziki stawia hipotezę, iż w refleksji Kraszewskiego prasa stale (choć bez-
skutecznie) aspiruje do tego, by przynależeć do porządku sacrum. Pisarz 
dostrzega jej etyczny wymiar, podkreślając jednocześnie, iż wymaga ona od 
swych współpracowników odpowiednio ukształtowanego charakteru.

Zdecydowanej większości spośród młodzieńczych uwag prasoznawczych 
Bolesławita pozostał wierny do ostatnich dni swej pracy twórczej. Ważnym 
tekstem zbierającym jego poglądy na temat gazet i czasopism są powstałe 
w Dreźnie Rachunki. Jak zauważa Danek, ówcześni komentatorzy zarzucali 
Kraszewskiemu, że – oddalony od ojczyzny – nie potrafi właściwie ocenić 
złożoności sytuacji, w jakiej się znalazła prasa narodowa84. Bardzo szyb-

81 Cyt. za: tamże.
82 Cyt. za: tamże.
83 Cyt. za: tamże, s. 46.
84 Por. W. Danek, Publicystyka Józefa Ignacego Kraszewskiego w latach 1859–1872, Wrocław 

1957, s. 67.
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ko okazało się, że Rachunki nie spełniły pokładanych w nich przez pisarza 
nadziei. Dlatego już w 1869 roku Bolesławita zaczął się zastanawiać nad 
stworzeniem czasopisma „Tydzień”, które miałoby w realny sposób oddzia-
ływać na czytelników85.

Rachunki to rodzaj osobistych rozrachunków pisarza z ówczesnym spo-
łeczeństwem – w tym zaś ze stanowiącymi jego ważne ogniwo publicysta-
mi. Pisarz oceniał, że nowa inicjatywa przyniesie mu spore korzyści, gdyż 
w latach sześćdziesiątych zdobył już szerokie uznanie jako redaktor „Gaze-
ty Codziennej”. Dzięki związkom z tym właśnie tytułem Bolesławita zyskał 
miano prasoznawczego autorytetu:

Fakt niebywałego wzrostu nakładu „Gazety Codziennej”, doprowadzenie 
liczby prenumeratorów do nienotowanej w Polsce liczby 7000, dowodzi 
nie tylko redaktorskich zdolności Kraszewskiego, ale przede wszystkim 
tego, że utrafił w potrzeby chwili, że kierunek, który pismu nadawał, był 
zgodny z głównymi kierunkami rozwoju społeczeństwa i jego politycz-
nymi nastrojami, że je umacniał i utrwalał86.

Zgodnie z wyliczeniami Kosmanowej, w pierwszym tomie Rachun-
ków, datowanym na 1866 rok, aż 15 procent treści Bolesławita poświę-
cił rozważaniom nad kondycją dziennikarstwa87. Problematykę tę rozwi-
nął w dwóch rozprawach, zatytułowanych kolejno Dziennikarstwo I oraz 
Dziennikarstwo II. Podobnie jak Balzak, w swych uszczypliwych komenta-
rzach Kraszewski konsekwentnie unikał podawania nazwisk redaktorów 
i dziennikarzy, którzy bezpośrednio przyczyniają się do obniżenia poziomu 
narodowej publicystyki. Refleksja polskiego pisarza ma charakter ogólny. 
Autor Rachunków stawia sobie za cel nakreślenie panoramicznego obra-
zu dziennikarstwa i wyszczególnienie generalnych prawideł, których dzia-
łaniom bywa ono poddawane. Bolesławita nie szczędzi przy tym prasie 
słów krytyki. Apeluje, by powstrzymać się od traktowania jej jako młod-
szej i mniej atrakcyjnej siostry literatury. Zajmuje raczej stanowisko, że 

„wady dziennikarstwa są winami dziennikarzy”88, dlatego zamiast jedno-

85 Czasopismo to ukazywało się w latach 1870–1871; por. tamże, s. 5.
86 W. Danek, Droga Kraszewskiego do pisania „Rachunków”, Wrocław 1956, s. 33.
87 Por. B. Kosmanowa, Dziennikarz i pisarz polityczny. Z badań nad twórczością Józefa Igna-

cego Kraszewskiego, Poznań 2002, s. 22.
88 Rachunki przez B. Bolesławitę…, dz. cyt., s. 172.
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znacznie potępiać drukowane medium, radzi skupić się przede wszystkim 
na właściwym doborze jego współpracowników. Kraszewski przestrzega 
ponadto, iż jakiekolwiek próby zahamowania rozwoju dziennikarstwa są 
walką z wiatrakami:

Nic to jednak nie pomoże, – to, czego czas, potrzeby epoki wymagają, 
na przekór zapleśniałym miłośnikom praeteriti plus quam perfecta ist-
nieć musi i będzie. Tak oto jest i z dziennikarstwem, daremna przeciw-
ko niemu wojna, trzeba mu przyznać prawo obywatelstwa, starać się je 
udoskonalić, ale nie silić się próżno pozbyć go jak natręta89.

W połowie XIX stulecia czytelnicy powinni zaprzestać już utożsamia-
nia pracy literata z aktywnością publicysty. O ile ten pierwszy „pomalut-
ku i swobodnie wyrzeźbia swe arcydzieło”90, o tyle drugi „jest mrówką, 
która po ździebełku znosić musi pruszynki składając z nich górę”91. Lite-
ratura w ujęciu Kraszewskiego sytuuje się zatem po stronie ars, podczas 
gdy dziennikarstwo to rodzaj techne, którym rządzą radykalnie odmien-
ne prawidła.

Bolesławita wierzy w siłę politycznego oddziaływania prasy, dlatego 
przestrzega jej współpracowników przed szerzeniem „(…) idei szkodliwych. 
Dosyć jest często niejasno wypowiedzianego aksjomatu, by wiele przyczy-
nić złego… W chwilach rozdrażnienia, przesileń, jaka odpowiedzialność!”92. 
Słowa te, zanotowane zaledwie trzy lata po wybuchu powstania stycznio-
wego, nabierają szczególnego znaczenia. Kraszewski podkreśla, jak wielką 
odpowiedzialność biorą na swe barki publicyści komentujący rozgrywają-
ce się na arenie międzynarodowej wydarzenia polityczne: „Z tego wypły-
wa – powiada pisarz – z jaką oględnością dziennik redagowany być musi, 
szczególnie w dziale politycznym (…)”93.

W 1864 roku prozaik zaangażował się w redagowanie pisma „Ojczyzna”, 
ukazującego się od 1 maja do końca lipca 1864 roku w Lipsku94:

89 Tamże. 
90 Tamże, s. 173.
91 Tamże.
92 Tamże, s. 203.
93 Tamże.
94 „Ojczyzna”, jak powiada Danek, ukazywała się pod faktyczną redakcją Agatona Gillera. Kra-

szewski przyczynił się do założenia, sfinansowania i redagowania dziennika; por. W. Danek, 
Droga Kraszewskiego…, dz. cyt., s. 46–47.
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„Ojczyzna” (…) chciała być zagraniczną trybuną walczącego ostatkiem 
sił powstania. Przynosiła rozliczne korespondencje z pola walki, glory-
fikowała bojowe czyny powstańców polskich, piętnowała ugodowców95.

Kraszewski w tym okresie dał się poznać jako dziennikarz o dwóch ob-
liczach. W swych listach zarzucał współpracownikom brak umiarkowania, 
pisując równocześnie do „Ojczyzny” „artykuły tak gorące, że – mimo łago-
dzenia ich przez Gillera – konfiskowała je policja francuska”96. Po upadku 
powstania Kraszewski ów zryw patriotyczny ocenił jako wysiłek heroiczny, 
lecz nie do końca potrzebny.

W ujęciu Bolesławity relacja pomiędzy medium a społeczeństwem ma 
charakter dwukierunkowy. Nie tylko piszący mają możliwość oddziaływania 
na czytelników, lecz także odbiorcy wpływają na kształt i charakter dzien-
nikarstwa97. Próżno więc wysnuwać oskarżenia pod adresem prasy, której 
kształt tak silnie zintegrowany jest z wymaganiami czytelników. Choć pub-
licysta nie mówi tego wprost, sugeruje, że na rozwój rodzimego dzienni-
karstwa trwale wpłynęła polityka zaborców: „naród każdy żyje wprawdzie 
(…) swoim żywotem odrębnym, ale go oblega atmosfera ogólna życia po-
wszechnego bratnich cywilizowanych ludów”98.

Słabości polskiego rynku prasowego upatruje Kraszewski między in-
nymi w nad wyraz chętnym przyjmowaniu przez Polaków obcych wzorów. 
Te jednak zawodzą, gdy akceptowane są w sposób bezrefleksyjny. Proble-
mem – sygnalizowanym tu już nie po raz pierwszy przez Bolesławitę – jest 
także stale rosnąca liczba periodyków:

Pomnażanie się liczby pism periodycznych wszelkiego rodzaju, nie wy-
szło na korzyść dziennikarstwu; rozpraszało ono i tak niewielkie siły, 
trwoniło szczupłe grosza zapasy, rozdzielało społeczność na kółka, a osta-
tecznie zwiększało tylko liczbę mogił na papierowym cmentarzu99.

Danek zauważa, że tak wysokie wymagania stawiane przez Kraszew-
skiego dziewiętnastowiecznemu dziennikarstwu miały przede wszystkim 

95 Tamże, s. 47.
96 Tamże, s. 50.
97 Por. Rachunki przez B. Bolesławitę…, dz. cyt., s. 174.
98 Tamże, s. 175.
99 Tamże, s. 182.
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podłoże biograficzne100. Odczytując krytyczne wypowiedzi literata zanoto-
wane na kartach Rachunków, trzeba pamiętać, że uwagi te wyszły spod pió-
ra autora, który „miał zawsze przed oczyma organ na miarę swojej «Gazety 
Polskiej», swoje sukcesy redaktorskie w tym piśmie, nieograniczone prawie 
możliwości finansowe Kronenberga (…)”101. Mając tak bogate doświadcze-
nie, pisarz czuł się upoważniony do formułowania surowych ocen. Postawił 
sobie zatem bardzo ambitny cel, by „poprzez swój periodycznie ukazujący 
się rocznik pochwycić «rząd dusz» w Polsce”102.

Wiele miejsca Bolesławita poświęcił prasie w powieści W mętnej wo-
dzie. Utwór ten w swej warstwie fabularnej nawiązuje do Balzakowskich 
Straconych złudzeń. Świętosław Młyński, główny bohater książki, w dużym 
stopniu powiela elementy biografii Luciena. Przyjazd z prowincji do miasta, 
związek z aktorką, zaangażowanie w pracę dziennikarską i nagła utrata złu-
dzeń młodego autora co do możliwości zmiany otaczającej rzeczywistości za 
pomocą prasy to tylko niektóre z wątków powtarzających się w życiorysie 
Młyńskiego i Rubempré.

Bohater powieści Kraszewskiego, zamieszkawszy po śmierci matki w mie-
ście, decyduje się wstąpić w redakcyjne szeregi. Bardzo szybko spostrzega, że 
życie w nowym miejscu rządzi się zdecydowanie innymi prawami niż życie 
na prowincji. Młodzieńcowi uzmysławia to jego szkolny przyjaciel Samuel:

 – Przyjechałem na czas jakiś do miasta…
 – Na długo?
 – Niewiem. [sic!]
 – (…) Byłbym cię zaraz wprowadził w towarzystwo – do naszego klu-
bu… zaopiekował się tobą i ostrzegł cię – bo ze wsi przyjeżdżając, oby-
czajów naszych nie znasz, możesz porobić stosunki fałszywe i kroki nie-
właściwe103.

Początkowo młody człowiek nie zdaje sobie sprawy, że związki z redak-
torami, które udaje mu się nawiązać, będą od niego wymagały opowiedze-
nia się za którymś ze stronnictw politycznych. Z powodu nieżyczliwości re-
daktora Drabickiego, a także innych, bardziej doświadczonych dziennikarzy, 

100 Por. W. Danek, Publicystyka…, dz. cyt., s. 114.
101 Tamże.
102 B. Kosmanowa, dz. cyt., s. 26.
103 J.I. Kraszewski, W mętnej wodzie. Obrazki współczesne, t. 1, Warszawa 1883, s. 26–27.
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Młyńskiemu – podobnie jak wcześniej Lucienowi – nie udaje się zrealizować 
dziennikarskich ambicji. W przeciwieństwie jednak do bohatera francuskiej 
powieści, Polak do końca pozostaje wierny swym młodzieńczym ideałom. 
Kraszewski przedstawia Świętosława jako przedstawiciela nowej, tak długo 
wyczekiwanej przez społeczeństwo generacji dziennikarzy. W odróżnieniu od 
Rubempré, bohater powieści Bolesławity samotnie staje do walki przeciwko 
przedstawicielom „starej prasy”. Sądzi, że odpowiednie wykształcenie, wiedza, 
upór i talent pozwolą mu poprowadzić pismo opowiadające się konsekwentnie 
po stronie polskości i w pełni zaangażowane w walkę o wartości narodowe.

Kraszewski włożył w usta Młyńskiego interesującą definicję dziennikar-
stwa, która w wielu miejscach pozostaje zbieżna z tym, co sam pisarz no-
tował na kartach swych tekstów publicystycznych. Powiada Świętosław:

– Dziennikarstwo jest czemś więcej niż sądzicie panowie i większa część 
ludzi, którzy z jednego arkusza sądzą o działalności trzystu w ciągu roku. 
Jest to powolna trucizna, lub lekarstwo powolne… Proces działania dzien-
nikarskiego jest nowy, jest różny od innych, jest potężny nieustannością 
swą… Naród który się nie stara o ten wydoskonalony oręż, wyrzeka się 
boju i musi być zwyciężonym… Jeden numer pisma wydaje się słabym, 
a słabych trzysta są przecież potęgą, jeśli w nich choć hemeopatycz-
na doza prawdy jest zawarta. Dać w ręce intrygantom i spekulantom 
dzienniki, jest to powierzyć straż bezpieczeństwa publicznego ludziom 
wątpliwej moralności. — Żadna społeczność na sprawę tę, sprawę wie-
ku, obojętną być nie może…104

Bohater powieści, podobnie zresztą jak jej autor, podkreśla społeczne 
i polityczne znaczenie prasy, której w połowie XIX stulecia nie sposób już 
bagatelizować. Młyński od początku zdaje sobie sprawę, że wykorzystywa-
ne przez niewłaściwych ludzi media stają się niebezpiecznym narzędziem 
w ich rękach. Sam pada w końcu ofiarą dziennikarskiej intrygi, przyczynia-
jącej się pośrednio do jego śmierci. W ostatnim akapicie powieści Kraszew-
ski zamieścił niezwykle wymowny fragment nekrologu głównego bohatera:

Nazajutrz Gazeta między wiadomościami krajowemi umieściła wzmian-
kę następującą: „Dnia b. miesiąca zmarł z suchot, ś.p. Świętosław Młyń-
ski, syn podkomorzego, mając lat wieku dwadzieścia i pięć. Zmarły przez 

104 Tamże.
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czas jakiś zajmował się redakcyą pisma, które ze śmiercią jego wycho-
dzić przestaje”105.

Wraz ze śmiercią głównego bohatera umiera także zainicjowany przez 
niego projekt dziennikarski. Moment ten okazuje się symbolicznym końcem 
marzeń o niezależnej, obiektywnej prasie106, która w obliczu wewnętrznych 
nieporozumień Polaków nie miała szans na realne zaistnienie.

Współcześni badacze, analizując W mętnej wodzie, wytykają Kraszew-
skiemu liczne niedoskonałości tego utworu107. Tymczasem – paradoksal-
nie – dziewiętnastowieczni krytycy podchodzili do powieści ze zdecydowanie 
większą wyrozumiałością. Znaczenie książki podkreślał w 1870 roku jeden 
z jej recenzentów, który na łamach „Biblioteki Warszawskiej” zachwycał się 
precyzją, z jaką Bolesławicie udało się oddać rzeczywistość dziennikarską 
tamtych czasów:

Po tylu chwalebnych latach doświadczenia pisarskiego, przedmioty 
i obrazy jakie ten autor wybiera, muszą się opierać na prawdzie życia, 
czasem smutnej i ponurej, ale nie dającej się zbić zarzutem, że są wy-
mysłem czczej wyobraźni, lub poetycznej tylko inwencji108.

Powieść Kraszewskiego dowodzi, że dla romantyka gazeta to nie tylko 
źródło informacji. Jej głównym zadaniem było oddziaływanie na czytelnika, 
kształtowanie jego opinii i poglądów. By zrealizować tak ambitny cel, śro-
dowisko dziennikarskie wymagało natychmiastowej przemiany, która mo-
głaby nastąpić wyłącznie za sprawą młodych, w pełni oddanych swej pasji 
i powołaniu adeptów tej sztuki.

Chcąc w pełni zrealizować swe teoretyczne ustalenia, Kraszewski zaanga-
żował się w stworzenie „Athenaeum”. Tytuł ten nie był w pełni samodzielną 

105 Tamże, t. 2, s. 133.
106 Por. T. Budrewicz, Jak się „W mętnej wodzie” rodziły „Dziwne kariery”, „Rocznik Komisji 

Historycznoliterackiej” 1997, t. 31/32, s. 87–105.
107 Jak wskazuje Burkot, „(…) W mętnej wodzie jest utworem słabym i nie wykracza poza pe-

wien typ literatury okazjonalnej, broszurowych inwektyw (…)”; por. S. Burkot, Powieści 
współczesne (1863–1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kraków 1967, s. 137.

108 E. Lubowski, Powieści: „Hazardy”. W 1. Tomie przez Wład. Łozińskiego. (Lwów, 1870). – „Kil-
ka słów o ś.p. Walerym Łozińskim.” – „W otchłani,” nowela W. Gomulickiego. – „Błyszczące 
nędze,” powieść M. Bałuckiego. (Kraków, 1870), – „Milion na poddaszu,” powieść w 1 tomie, 
przez Jana Zacharyasiewicza. (Poznań, 1870). – „W mętnej wodzie,”, powieść przez J.I. Kra-
szewskiego. (Poznań 1970), „Biblioteka Warszawska” 1870, t. 4, s. 331–332.
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inicjatywą prozaika. Powstał bowiem przy silnym wsparciu koterii peters-
burskiej, która tym samym rościła sobie prawo do wpływania na treść za-
mieszczanych w czasopiśmie artykułów. Niemniej to jednak do redaktora 
naczelnego należało zawsze ostatnie słowo. „Trudno zgodzić się z przyję-
tym dotychczas poglądem – zaznacza Czapiewski – że «Athenaeum» miało 
być jedynie wyrazem poglądów koterii petersburskiej, a jego redaktor tyl-
ko przekazicielem ich myśli”109. Stwierdzenie literaturoznawcy może dziwić 
głównie dlatego, że współcześni badacze wciąż nie pozostają zgodni co do 
zakresu i siły oddziaływania koterii na kształt czasopisma. Już Aleksander 
Weryho-Darowski wspominał przecież, że „Athenaeum” nie można uzna-
wać za tytuł redagowany w sposób samodzielny. Jeszcze przed założeniem 
pisma liczono, że Kraszewski „był to wtedy człowiek młody, mniemano za-
tem, że da się użyć szczęśliwie”110. Jeśli wierzyć powyższemu świadectwu, 
daje się zauważyć wyraźne podobieństwo pomiędzy losami młodego Bole-
sławity a życiorysem Młyńskiego.

Ukazujące się od 1841 do 1851 roku „Athenaeum” było dwumiesięczni-
kiem poświęconym historii, literaturze, sztuce oraz krytyce. Jego prospekt 
zamieszczono na łamach siedemdziesiątego pierwszego numeru „Tygodni-
ka Petersburskiego”. Tymczasem już w numerze sześćdziesiątym siódmym 
z 1840 roku szumnie zapowiadano:

Wieść wielka i ważna krąży teraz po świecie literackim wileńskim. Ale 
wieść ta nie nas samych tylko się tyczy, – obchodzi ona całą naszą litera-
turę: Niezmordowany w pracy około dobra i kwitnienia piśmiennictwa 
krajowego – J.I. Kraszewski przedsięwziął wydawać pismo w rodzaju 
wydawanych za granicą revue, – pod nazwą „Athenaeum”111.

Największym zaskoczeniem dla czytelników okazało się to, iż tak rady-
kalnie odżegnujący się wcześniej od naśladownictwa obcych wzorów twórca 
w 1841 roku zrewidował swe wcześniejsze poglądy. Pisał, że w „Athenaeum”, 
którego tytuł wyraźnie nawiązywał do słynnego niemieckiego czasopisma, 

„nie jesteśmy już tak niewyrozumiali, abyśmy potępiać mieli przyswojenie 

109 Por. E. Czapiewski, Między buntem a ugodą. Kształtowanie się poglądów politycznych Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego, Wrocław 2000, s. 80.

110 Por. tamże.
111 Cyt. za: P. Zięba, Z dziejów polskiej konwencji wydawniczej. Edytorskie koncepcje i prakty-

ka wydawnicza Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kraków 2010, s. 18.
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cudzej myśli, gdy jest dobrą, użyteczną i da się bez niebezpieczeństwa dla 
literatury w nią wszczepić”112. Kraszewski obiecał przyszłym czytelnikom, 
że w dwumiesięczniku znajdą zarówno najbardziej interesujące przedru-
ki z innych czasopism, jak i teksty oryginalne. Najobszerniejszym źródłem 
inspiracji były dla Bolesławity dwa tytuły: „Revue des Deux Mondes” oraz 

„Revue Britanique”. Do publikowania na łamach „Athenaeum” zaproszono 
jedne z najlepszych piór epoki. Byli to między innymi: Aleksander Fredro, 
Józef Korzeniowski, Henryk Rzewuski czy Antoni Edward Odyniec113.

Mimo niezwykle ambitnego planu Kraszewskiemu nie udało się w pełni 
zrealizować swych marzeń o dziennikarskiej niezależności. Znalazł jedynie 
sposób, który pozwolił mu zachować dominujący wpływ na kształt i cha-
rakter publikowanych w dwumiesięczniku tekstów:

Aby utrzymać pismo, Kraszewski gotowy był na ustępstwa w programie 
(…) na rzecz klerykalnych poglądów współpracowników. (…) Natomiast 
poza drukiem programu i deklaracjom w nim zawartym nigdy nie po-
zwolił zdominować się przez poglądy współpracowników114.

Ambitny plan uczynienia z „Athenaeum” pisma mającego aspiracje na-
ukowe przyczynił się pośrednio do spadku liczby prenumeratorów. Na treść 
publikacji ostro reagowała także cenzura. Po jedenastu latach pracy redak-
torskiej zniechęcony licznymi niepowodzeniami Bolesławita zaprzestał przy-
gotowywania kolejnych numerów dwumiesięcznika.

Doświadczenie, jakie zdobył Kraszewski w okresie redagowania czaso-
pisma, wkrótce zaowocowało kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami. Za-
licza się do nich publikacja Wieczorów wołyńskich oraz współpraca z „Ga-
zetą Codzienną”. Ten okres działalności Bolesławity jest w biografii pisarza 
szczególnie istotny. Prozaik dał się bowiem wówczas poznać jako ważny 
reformator rynku prasowego. Redagując „Gazetę Codzienną”, zastosował 
rozmaite rozwiązania mające unowocześnić sposób prowadzenia pisma. 
Jednym z nich było wykorzystanie sieci korespondentów, dostarczających 
redakcji wieści ze wszystkich zaborów. Drugim, o wiele istotniejszym, oka-
zało się wprowadzenie przez pisarza artykułów wstępnych115. Choć na 

112 Cyt. za: E. Czapiewski, dz. cyt., s. 84.
113 Por. tamże, s. 85.
114 P. Zięba, dz. cyt., s. 20.
115 Por. E. Czapiewski, dz. cyt., s. 162–163.
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początku zamieszczano je tylko sporadycznie, Kraszewski bardzo szybko 
docenił ich znaczenie. Dlatego „od czerwca 1861 r. w dzienniku pojawiały 
się często dwa artykuły wstępne, wymiana poglądów i idei stała się tym 
samym bardziej otwarta”116.

Zarówno u Kraszewskiego, jak i u Balzaka rozbudowana refleksja prasoznaw-
cza miała bardzo silny związek z praktyką dziennikarską. Obaj autorzy byli 
w równym stopniu zainteresowani tworzeniem tekstów oceniających prasę, 
odżegnując się jednak od formułowania imiennej krytyki pod adresem któ-
regoś z jej współpracowników. Szczególne usytuowanie Kraszewskiego i Bal-
zaka w stosunku do epoki romantyzmu pozwoliło im spojrzeć z dystansu na 
dokonania publicystyczne nieco starszych autorów. Wydaje się nawet, iż pro-
ponowane przez pisarzy wzorce i rozwiązania są już bliższe modelowi publi-
cystyki kształtowanemu przez przedstawicieli kolejnej epoki.

Obu autorów często zajmowały powiązania publicystów ze światem lite-
ratury, sposób społecznego i politycznego oddziaływania poszczególnych ty-
tułów prasowych czy w końcu niewłaściwe i godne potępienia zachowania 
dziennikarzy. Wnikliwe i precyzyjne uwagi Balzaka i Kraszewskiego świad-
czą o tym, że w połowie XIX stulecia autonomizacja dziennikarstwa była już 
posunięta bardzo daleko. Wciąż jednak – czego dowodzą dwie omówione 
pokrótce powieści – szczególnie wśród młodszych pisarzy wzbudzało ono 
ambiwalentne emocje, sytuując się w hierarchii piśmiennictwa zdecydowa-
nie niżej od literatury.

116 Tamże, s. 162.



X

Satyra i humor w publicystyce 
Larry, Heinego i Hunta

Obok utrzymanej w podniosłym tonie publicystyki romantycznej, która sta-
nowiła znaczący odsetek publikacji prasowych tamtego okresu, na łamach 
dzienników i czasopism gościły również wypowiedzi utrzymane w lżejszym 
tonie – wśród nich zaś szkice o charakterze satyrycznym i humorystycz-
nym. Zaskakujące wydaje się podobieństwo idei wyrażonych w tekstach 
Larry, Heinego oraz Hunta, których zbliża do siebie analogiczne rozumienie 
funkcji romantycznej satyry. Odpowiedź na pytanie, dlaczego przedmiotem 
zainteresowania wielkich pisarzy romantycznych stały się właśnie teksty 
satyryczne, nie jest jednoznaczna. Zwłaszcza że w wielu pracach historycz-
noliterackich pojęcia „satyra” i „romantyzm” traktowane są – zdaniem Ste-
vena E. Jonesa – jako w pewnej mierze opozycyjne. Podczas gdy literatura 
epoki bywa określana jako wysublimowana, wzniosła i profetyczna, satyra 
dotyka raczej sfery profanum1.

Znamienne, w jaki sposób we wstępie do książki Natural Supernatu-
ralism. Tradition and Revolution in Romantic Literature Meyer Howard 
Abrams tłumaczy wyłączenie Byrona poza ramy przygotowanej publikacji. 
Badacz pomija autora Don Juana ze względu na element satyryczne i iro-
niczne obecne w jego dziełach2. Tymczasem aby zrozumieć, jak chętnie ko-
mentowanym przez romantyków gatunkiem była satyra, wystarczy przy-
wołać słynne sformułowanie Southeya, który twierdził, iż to nikt inny jak 

1 Por. S.E. Jones, Satire and Romanticism, London 2000, s. 3.
2 Por. M.H. Abrams, Natural Supernaturalism. Tradition and Revolution in Romantic Litera-

ture, New York, London 1973, s. 13.
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właśnie osiemnastowieczny anonimowy publicysta, pisujący satyryczne 
artykuły pod pseudonimem Junius3, był najbardziej wpływowym autorem 
swoich czasów4. Twórca ten zyskał sławę jako korespondent prasowy, który 
przy poparciu wigów w satyrycznym tonie atakował George’a III i jego mi-
nistrów5. Chociaż – jak powiada Jones – wielu ówczesnym twórcom słowa 
Southeya wydawały się mocno przesadzone, czytelnicy dostrzegli w nich 
jasny komunikat autora dopominającego się o przyznanie twórczości saty-
rycznej ważnego miejsca w kulturze brytyjskiej6.

Niejasny status romantycznej satyry wiązał się oczywiście z brakiem jej 
spójnej definicji. Robert C. Elliott w pracy The Definition of Satire. A Note of 
Method podkreśla, że precyzyjna definicja pojęć takich jak satyra, tragedia 
czy powieść niemożliwa jest do sformułowania7. Zdaniem Jill Twark próżno 
szukać jednej, pełnej definicji satyry ze względu na cały wachlarz form, w ja-
kich tego rodzaju twórczość bywa realizowana. Czerpie ona z tekstów hu-
morystycznych, ironicznych, parodystycznych i groteskowych8. Starając się 
przełamać definicyjny impas, Steven Weisenburger wychodzi z interesującą 
propozycją, by o twórczości satyrycznej mówić przy uwzględnieniu czterech 
podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest retoryczny charakter wy-
powiedzi (satire is rhetorical)9, który oddala satyrę od twórczości stricte lite-
rackiej i autotelicznej, a zbliża ją raczej do tekstów propagandowych. Ponadto 

3 Pod pseudonimem tym mógł się ukrywać polityk Philip Francis. Junius w swych publicy-
stycznych listach atakował przede wszystkim brytyjskich polityków. Jego teksty były dobrze 
przyjmowane przez czytelników, spotykały się jednak z oczywistym brakiem akceptacji ze 
strony rządzących. Jak pisze Wolert, „te śmiałe, porywające, zjadliwe i zarazem dowcipne 
paszkwile uważane są przez Anglików za arcydzieło i zaliczone dziś do literatury klasycz-
nej. Znaczenie swe zawdzięczają nie tylko formie niezwykłej, ale – co ważniejsze – temu, że 
broniły spraw zasadniczych: swobody wyborów, wolności prasy i wolności sądownictwa” 
(W. Wolert, Szkice z dziejów prasy światowej, Kraków 2005, s. 141).

4 Por. S.E. Jones, dz. cyt., s. 1.
5 Por. tamże.
6 O sile oddziaływania satyry Southey przekonał się zwłaszcza dzięki Byronowi. Napisawszy 

poemat A Vision of Judgement, w którym krytycznie wypowiedział się między innymi o au-
torze Don Juana, nie spodziewał się, jak wielkie reperkusje ów utwór wywoła w środowisku 
literackim. Byron bardzo szybko odpowiedział poecie jezior tekstem o wysoce sugestywnym 
tytule The Vision of Judgement, w którym scharakteryzował dorobek swego literackiego 
oponenta w satyrycznym tonie.

7 Por. J.E. Twark, Humor, Satire, and Identity. Eastern German Literature in the 1990s, Berlin, 
New York 2007, s. 13.

8 Tamże.
9 Por. S. Weisenburger, Fables of Subversion. Satire and American Novel 1930–1980, Athens, 

London 1995, s. 15.
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gatunek ten wymaga jasno sprecyzowanego celu, w który wymierzony jest 
atak piszącego (satire requires an object of attack)10. Po trzecie, funkcją sa-
tyry jest naprawa krytykowanego zachowania (satire is corrective)11. Każ-
da tego rodzaju wypowiedź jest więc – po czwarte – normatywna, gdyż od-
wołuje się do jasno określonych, akceptowanych w danym społeczeństwie 
zasad moralnych (satire is normative)12.

Podobne trudności napotyka badacz starający się zdefiniować pojęcie hu-
moru w odniesieniu do epoki romantyzmu. Zwłaszcza że „(…) znamienna 
dla satyry współczesnej refleksyjność sprawia, iż odróżnienie postawy sa-
tyrycznej od postawy humorystycznej okazuje się w praktyce analitycznej 
niezwykle trudne”13. Przez historyków literatury humor bywa zazwyczaj 
traktowany jako odmiana komizmu, będącego „kategorią estetyczną, która 
angażując określone tworzywo artystyczne, służy wzbudzeniu śmiechu”14. 
W zaproponowanej przez Bohdana Dziemidoka klasyfikacji komizmu zo-
stały wyszczególnione dwie jego odmiany: komizm elementarny, czyli nie-
wartościujący, farsowo-wodewilowy, oraz komizm złożony, przejawiający 
się w postawie humorystycznej i satyrycznej15. O ile ta pierwsza forma cha-
rakteryzuje się zrozumieniem dla ludzkich przywar, o tyle drugą wyróżnia 

„konsekwentna i bezkompromisowa walka ze złem oraz brak cechującej 
humorystów wyrozumiałości i pobłażliwości”16. Pojęcia te odnoszą się do 
dwóch kwestii: do postawy pisarza w stosunku do świata oraz charakteru 
tekstu, będącego tej postawy świadectwem.

Jak zapewniają Bachórz i Kowalczykowa, „wieloaspektowość stylu ro-
mantycznego gwarantowała miejsce również dla humoru. Nie stanowił on 
jednak elementu centralnego, lecz miał charakter uzupełniający”17. Fakt 
ten mógł wynikać z kilku względów. Przede wszystkim już od czasów an-
tycznych gatunki komiczne traktowano jako twórczość niską i zdecydowa-
nie mniej wartościową od tragicznych. Humor „dominował (…) natomiast 

10 Por. tamże, s. 17.
11 Por. tamże, s. 18.
12 Por. tamże, s. 21.
13 E. Sidoruk, Czy satyra jest formą komizmu?, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2011, 

nr 2, s. 153.
14 M. Michalski, Komizm jako rewizjonistyczna kategoria literacka, „Słupskie Prace Filologicz-

ne” 2007, nr 5, s. 193.
15 Por. B. Dziemidok, O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, Gdańsk 2011, s. 103.
16 Tamże.
17 Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław, Warsza-

wa, Kraków 1994, s. 352.
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w twórczości plebejskiej, w sferze niskiego (…) karnawału”18. Powinien więc 
zostać całkowicie zawłaszczony przez uznawaną za „niską” publicystykę 
i równocześnie zepchnięty na margines wysoce artystycznej romantycznej 
literatury. Powyższe założenie – jak dowodzą prace Larry, Heinego i Hun-
ta – nie znajduje jednak swojego uzasadnienia. Wiele mówi się dzisiaj o hu-
morze Aleksandra Fredry, Alessandra Manzoniego czy o humorze Pana Ta-
deusza. Pojęcie to rzadko bywa zaś odnoszone do romantycznej publicystyki. 
Tymczasem wydaje się, że dziewiętnastowieczna satyra znacząco wykracza 
poza ramy gatunkowe i staje się raczej właściwością wypowiedzi obejmującą 
utwory literackie (wiersz, powieść) oraz paraliterackie (na przykład felieton). 
Jej warunkiem sine qua non jest „krytyczny stosunek do świata, wyrażony 
poprzez jedną z postaci komizmu (od patetycznego sarkazmu po subtelną 
ironię i pure nonsens)”19.

Od początku XIX wieku satyra przesuwa się z literackiego centrum, gdzie 
chciało ją widzieć oświecenie, na oferowane jej przez romantyków peryfe-
ria. W epoce „czucia i wiary” zestawiana z wieszczą poezją twórczość saty-
ryczna z rozmaitych względów nie mogła znaleźć uznania wśród elit inte-
lektualnych. W romantyzmie działalność artystyczna opierała się bowiem 
przede wszystkim na postulacie oryginalności i artystycznego indywidua-
lizmu. Satyra zaś była tylko – jak twierdzi Tilar J. Mazzeo – rodzajem prze-
śmiewczego naśladowania dzieł jednego twórcy przez innego autora20. Takie 
jej rozumienie bliskie było Wordsworthowi, który „(…) wskazuje na ważną 
definicję poezji jako przeciwieństwa satyry”21. Twórca Preludium szczegól-
nie krytycznie oceniał tych pisarzy, którzy w swych satyrycznych tekstach 
czerpali z wybitnych dzieł romantycznej literatury, a nierzadko posuwali się 
nawet do nieumiejętnego ich plagiatowania22.

Nie zawsze akceptowana w kręgach artystycznych satyra z impetem 
wkroczyła na łamy czasopism zainteresowanych nią głównie ze względu 
na jej przyciągający uwagę czytelnika ostry, prześmiewczy ton. Funkcje 
dziewiętnastowiecznej satyry w znacznym stopniu odpowiadały celom, 
jakie stawiali sobie redaktorzy ówczesnych czasopism. W romantyzmie 

18 M. Michalski, dz. cyt., s. 195.
19 T. Stępień, „Satyra jaka jest każdy widzi?”. O satyrze i satyryczności w polskiej świadomo-

ści literackiej XIX i XX wieku, [w:] tegoż, O satyrze, Katowice 1996, s. 80.
20 Por. T.J. Mazzeo, Plagiarism and Literary Property in the Romantic Period, Philadelphia 2007, 

s. 147.
21 „(…) implies an important definition of Poetry… as the opposite of satire” (cyt. za: tamże). 
22 Por. tamże.
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istniały nawet tytuły prasowe, takie jak francuska „La Caricature”, polska 
„Pszonka” czy hiszpański „El Duende Satírico”, publikujące teksty utrzy-
mane niemal wyłącznie w duchu satyrycznym. Brytyjskie miesięczniki 

„The Satirist” oraz „The Scourge” ogłaszały satyryczne recenzje, których 
ambicją było poprawienie jakości rodzimej literatury23. Rudymentarnym 
celem publicystyki stawało się zabawienie czytelnika, a przy okazji zwró-
cenie jego uwagi na wady i słabości poszczególnych postaci, utworów, za-
chowań czy instytucji, które w tego rodzaju tekstach mogły być zidenty-
fikowane przez wymienienie ich nazw czy nazwisk bądź też krytykowane 
wyłącznie anonimowo24.

W dorobku Heinego, Hunta oraz Larry prace o charakterze satyrycz-
nym przybierały zazwyczaj formę tekstów prasowych, choć można również 
znaleźć utrzymane w tym duchu utwory liryczne czy dzieła pisane prozą. 
Pomiędzy wspomnianymi autorami próżno szukać głębszych zależności 
biograficznych. Co więcej, przebieg kariery zawodowej każdego z nich był 
inny: o ile Larra jest uznawany w Hiszpanii przede wszystkim za dzienni-
karza25, o tyle Heine bywa raczej kojarzony z aktywnością literacką. Hunt 
z kolei zasłynął głównie jako krytyk i eseista. Niemniej wart odnotowania 
jest wpływ, jaki na formację intelektualną każdego z autorów miała pra-
sa, na której szpaltach chętnie zamieszczali oni swe teksty o charakterze 
satyrycznym.

Analiza porównawcza prasowych tekstów satyrycznych wspomnianych 
pisarzy każe zwrócić uwagę na wybieraną przez nich formę gatunkową. 
Tym, co łączy prace Larry, Heinego i Hunta, jest szczególne uprzywilejo-
wanie twórczości eseistycznej26 jako głównego nośnika treści satyrycznych. 

23 Por. R.P. Lessenich, Neoclassical Satire and the Romantic School 1780–1830, Göttingen 2012, 
s. 185.

24 Twórcy atakujący w swych satyrach anonimowe postaci nawiązywali do modelu Horacjań-
skiego, zaś identyfikujący krytykowane osoby z imienia bądź nazwiska do modelu Juwenalisa.

25 W ten sposób określa go w swej pracy także Ziarkowska; por. J. Ziarkowska, W gorączce. 
Krytyka literacka Maurycego Mochnackiego i Mariana José de Larra, Wrocław 2004, s. 23.

26 Niełatwo jednoznacznie określić, czym jest forma eseistyczna. Katarzyna Chmielewska 
proponuje, by, definiując pojęcie eseju, odrzucić Arystotelesowski model, opierający się 
na wyliczeniu cech koniecznych i wystarczających. Należy go zastąpić Wittgensteinow-
ską koncepcją podobieństwa rodzinnego, wypływającą z założenia, iż nie istnieje jeden, 
niepodważalny zestaw cech wspólnych dla wszystkiego, co nazywamy esejem. Niemniej 
przeświadczenie o wspólnocie gatunkowej tych utworów ciągle obecne jest w świadomości 
odbiorców; por. K. Chmielewska, Jak możliwa jest poetyka (eseju)?, „Teksty Drugie” 2001, 
nr 3/4, s. 137.



X. Satyra i humor w publicystyce Larry, Heinego i Hunta290

Romantycy często nawiązywali w swych pracach do oświeceniowych „Spec-
tatorów”, które zarówno w Anglii, jak i w Hiszpanii oraz na terytorium nie-
mieckim znajdowały swoich naśladowców. Piszący przyjmowali najczęściej, 
wzorem osiemnastowiecznych moralizatorów, pozycję biernych obserwato-
rów, którzy dostrzegali wady ówczesnego społeczeństwa i w lekkim, często 
niepozbawionym humoru tonie dopominali się o jego poprawę.

10.1. Mariano José de Larra

„Larra jest głównie dziennikarzem”27 – pisali o hiszpańskim romantyku 
Claude Morange i Albert Dérozier. Słowa te znajdują swe potwierdzenie 
w licznych wypowiedziach Hiszpana, który najchętniej mówił o sobie jako 
o współpracowniku prasy. Jego prace zazwyczaj były pozbawione – w prze-
ciwieństwie do tekstów Hunta czy Heinego – szerszego kontekstu filozoficz-
nego czy historycznego. Zdaniem Ziarkowskiej

(…) jego trudne i ryzykowne położenie polega między innymi na 
tym, (…) że „albo zmuszany jest do pisania tego, czego pisać nie chce, 
albo częściej pozbawiony zostaje możliwości dokładnego, cierpliwego 
przemyślenia tego, co napisać pragnie”. Dlatego też Larra ogranicza 
zakres swych zainteresowań krytycznych wyłącznie do materii współ-
czesnych, tylko takie bowiem otrzymywały aprobatę dyrekcji dzienni-
ków, w których publikował i równocześnie tylko takie były atrakcyjne 
dla zróżnicowanych czytelników28.

Niemal całkowite poświęcenie się pracy redakcyjnej to kolejna z cech od-
różniających Larrę od Hunta czy Heinego, dla których aktywność dzienni-
karska stanowiła wyłącznie dodatkowe źródło dochodu i była przede wszyst-
kim uzupełnieniem kariery literackiej czy recenzenckiej.

Krótki okres życia Larry, przypadający na lata 1809–1837, to czas wy-
jątkowo burzliwy w historii Hiszpanii. Ówczesne zawirowania polityczne, 

27 „Larra est fondamentalement un journaliste” (C. Morange, A. Dérozier, Rémanences et in-
novation. L’avènement de Larra, [w:] Histoire de la littérature espagnole, ouvrage dir. par 
J. Canavaggio, t. 2, Paris 1993–1994, s. 235).

28 J. Ziarkowska, dz. cyt., s. 23.
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a zwłaszcza skutki absolutystycznych rządów króla Ferdynanda VII, nie pozo-
stały bez wpływu na przebieg drogi twórczej młodego romantyka. W niebaga-
telny sposób ukształtowały także jego biografię29. Będąc synem lekarza – gor-
liwego wielbiciela Napoleona – lata wczesnej młodości publicysta spędził we 
Francji. Po powrocie do ojczyzny rozpoczął studia na uniwersytecie w Valla-
dolid, których jednak nie ukończył, zamierzając w pełni poświęcić się karie-
rze dziennikarskiej. Sytuacja polityczna bardzo szybko wymusiła na młodym 
artyście konieczność wypracowania takiego języka, który umożliwiłby mu ko-
rzystanie ze swobód artystycznych przy jednoczesnym przestrzeganiu reguł 
narzucanych przez rządzących. Satyryczny ton, tak wyraźnie dostrzegalny już 
w młodzieńczych tekstach publicystycznych Larry, miał być rodzajem narzę-
dzia pozwalającego nie tylko napiętnować wypaczenia ówczesnego systemu, 
lecz także zasugerować charakter proponowanych zmian.

Dziennikarska kariera Larry rozwijała się nieprzerwanie do kwietnia 
1835 roku, gdy pisarz postanowił wyruszyć w kilkumiesięczną podróż do Por-
tugalii, Anglii i Francji. Moment ów – jak twierdzi Gregorio C. Martín – po-
zwala wyodrębnić w pracy redakcyjnej romantyka dwa okresy. Pierwszy 
z nich to czas powstawania najważniejszych tekstów satyrycznych. Ich two-
rzenie było inspirowane ambiwalentnym sposobem oceny sytuacji Hiszpa-
nii przez młodego romantyka30. Zdecydowawszy się na wyjazd za granicę, 
pisarz zobowiązał się wysyłać do redakcji czasopisma „Revista Mensajero” 
szkice będące relacją z odbywanej podróży31. W tym okresie jego nazwi-
sko cieszyło się już poważaniem. Niemniej jednak chcący uniknąć represji 
cenzury pisarz często korzystał z pseudonimów, podpisując się jako Fígaro, 
Andrés Niporesas, Bachiller, Duende czy Pobrecito Hablador. Jego prace uka-
zywały się na łamach takich tytułów jak „Revista Española”, „El Observador”, 

„Revista Mensajero”, „El Redactor General” czy „El Español”.
Zgoła odmiennie kształtowały się początki kariery literackiej romanty-

ka. W roli poety zadebiutował wierszami utrzymanymi jeszcze w oświece-
niowej estetyce, wśród których szczególne zainteresowanie wzbudziła Oda 
a la Esposición de la Industria española del año 1827. Utwory te nie przy-
niosły jednak pisarzowi oczekiwanego uznania32. W poszukiwaniu własnej 

29 Por. V. Llorens, dz. cyt., s. 343–374.
30 Por. G.C. Martín, Mariano José de Larra, [w:] Cambridge History of Spanish Literature, 

ed. by D.T. Gies, Cambridge 2004, s. 364.
31 Por. V. Llorens, dz. cyt., s. 360.
32 Por. C. Morange, A. Dérozier, dz. cyt., s. 235.
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drogi twórczej dwudziestoletni Larra zwrócił się w stronę dziennikarstwa 
i założył w 1828 roku pierwszy własny organ prasowy: „El Duende Satíri-
co del Día”. Tytuł miał charakter efemeryczny – do rąk czytelników trafiło 
zaledwie pięć numerów. Zamieszczone w poszczególnych zeszytach teksty 
publicystyczne poruszały głównie problematykę obyczajową, choć nie bra-
kowało wśród nich głębszej refleksji politycznej.

Mimo że „El Duende Satírico…” pojawił się w szczytowej fazie roman-
tyzmu, pod wieloma względami czerpał jeszcze z oświeceniowej koncepcji 
angielskich „Spectatorów”. Kolejne numery przybierały kształt nieobszernej 
broszury, której twórca podpisywał swe teksty jako El Duende (pol. Cho-
chlik). Paul J. Guinard wylicza, iż w ówczesnej Hiszpanii podobną formułę 
zaadaptowało wiele tytułów, jak „Duende especulativo”, „El Censor” czy „El 
Pensador”33. Wpływ na rozpropagowanie angielskiego modelu czasopism 
moralnych miała przede wszystkim emigracja hiszpańskich romantyków, 
którzy – podobnie jak Larra – przebywali w Anglii czy we Francji, a po po-
wrocie do ojczyzny próbowali zaaplikować na jej grunt najrozmaitsze no-
winki kulturalne.

Świadectwa fascynacji Fígara działalnością brytyjskich publicystów znaj-
dujemy w jednym z tekstów Hiszpana, w którym został zaakcentowany 
wkład Addisona w rozwój brytyjskiego dziennikarstwa: „W Anglii pierw-
szy przykład głębokości sądów i wiedzy dał Addison i jego «Spectator»”34. 
Od Brytyjczyków czerpał Larra przede wszystkim inspiracje tematyczne35. 
Przykładowo do angielskiego artykułu On D. Quijote – The Upholsterer at 
the Coffee House nawiązuje hiszpański tekst El café, zaś Steele’owskiemu 
On Duelling odpowiada El Duelo.

W inspirowanych „Spectatorem” tekstach Fígara wyróżnia się satyryczny, 
pogodny i humorystyczny ton wypowiedzi. Larra bardzo chętnie wykorzy-
stuje formę dialogu i listu. W swych wczesnych pracach przyjmuje postawę 
obserwatora przyglądającego się hiszpańskim ulicom i błyskotliwie piętnu-
jącego zaobserwowane tam przywary i wady. Posługuje się przy tym czę-
sto wykreowanymi postaciami, które – będąc ucieleśnieniem określonych 

33 Por. P.J. Guinard, dz. cyt., s. 139.
34 „El primero que en Inglaterra dió el ejemplo con admirable profundidad y perspicacia fue 

Addison en El Espectador” (M.J. de Larra, „Panorama matritense”. Cuadros de costumbres 
de la capital observados y descritos por un Curioso Parlante, [w:] tegoż, Colección de artí-
culos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres, t. 3, Madrid 1837, s. 170).

35 Por. L. Lorenzo-Rivero, Influencias literarias en Larra, [w:] tegoż, Larra y Sarmiento. Pa-
ralelismos historicos y literarios, Madrid 1968, s. 58.



10.1. Mariano José de Larra 293

cech – pomagają pisarzowi w zilustrowaniu wybranych problemów. Pojawia 
się pytanie, czy tego rodzaju teksty utrzymane w satyrycznym tonie przy-
należą jeszcze do gatunków prasowych, czy też może powinniśmy w tym 
przypadku mówić już raczej o eseistyce36. Aníbal González, zwracając uwagę 
głównie na funkcję tekstów zamieszczonych w „El Duende Satírico…”, wyso-
ko ocenia satyryczne ostrze prac Hiszpana. Przyznaje im także walor doku-
mentarności. Larra wielokrotnie komentował swą aktywność dziennikarską 
i sytuował ją raczej po stronie rzemiosła, nie zaś artyzmu czy sztuki. Uznawał 
prasę za rodzaj w pełni nowoczesnego medium, kojarzonego z szybkością 
i postępem: „Idee zostały przegnane przez fakty. Periodyki, książki. Pośpiech, 
prędkość, mówiąc precyzyjniej, to dusza naszej egzystencji, a co nie dzieje 
się w wieku XIX w pośpiechu, nie dzieje się w ogóle”37. Satyra okazała się 
dla pisarza gatunkiem szczególnie funkcjonalnym i pojemnym – z powodze-
niem łączącym życie ze sztuką, a dokumentarność z literackością.

Punktem zwrotnym w karierze Larry było założenie ukazującego się od 
sierpnia 1832 do marca 1833 roku czasopisma „El Pobrecito Hablador”. Sa-
tyryczny ton publikowanych tam wypowiedzi bywa dziś zazwyczaj odczy-
tywany w kontekście głównych założeń kostumbryzmu. Kierunek ów, któ-
rego gatunkowe realizacje przybierały między innymi formę obyczajowych 
obrazków, istotnie oddziałał na kształt twórczości publicystycznej Larry. 
Spośród licznych cech wskazywanych przez literaturoznawców zaintereso-
wanych twórczością kostumbrystyczną najistotniejsze wydaje się omawiane 
przez Escobara umiejscowienie jej pomiędzy romantyzmem a realizmem38.

W kolejnych numerach „El Pobrecito Hablador” Larra chętnie zamieszczał 
najróżniejsze obrazki z życia codziennego. Decyzja romantyka o wyborze ta-
kiej właśnie formy wypowiedzi wpłynęła radykalnie na charakter jego publi-
cystyki. W większości tekstów prasowych pisarza powstałych w tym okresie 
nie znajdziemy logicznie uporządkowanej argumentacji, jasno formułowa-
nych wniosków czy postulatów. Teksty te spełniają przy tym podstawowe 

36 A. González, Journalism and the Development of Spanish American Narrative, Cambridge 
1993, s. 69.

37 „Los hechos han desterrado las ideas. Los periódicos, los libros. La prisa, la rapidez, diré 
mejor, es el alma de nuestra existencia, y lo que no se hace de prisa en el siglo XIX, no se 
hace de ninguna manera” (M.J. de Larra, Un periódico nuevo, [w:] tegoż, Artículos varios, 
ed. E. Correa Calderón, Madrid 1992, s. 446). 

38 Por. J. Escobar, Costumbrismo entre Romanticismo y Realismo, Alicante 2000, s. 17, http://
bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/p348/09250620855792739754480/p0000001.
htm#I_0_ (dostęp: 4 maja 2013).
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wymogi stawiane literaturze kostumbrystycznej. Szkice prasowe Fígara sta-
nowią rodzaj kreślonego pospiesznie portretu epoki. Jego konstytutywną 
cechą nie jest systematyczny, wieloaspektowy ogląd, lecz skrótowość oraz 
uzasadniona postawą przechodnia fragmentaryczność.

Larra wykreował postać „biednego gaduły”, obserwującego i komentu-
jącego hiszpańskie realia lat trzydziestych XIX wieku39. Celem piszącego 
stało się sportretowanie skomplikowanych relacji łączących jednostkę ze 
społeczeństwem. Swą rolę autor sprowadza do relacjonowania doniosłych 
wydarzeń z życia mieszkańca Hiszpanii, z którym mogliby się utożsamić 
przedstawiciele ówczesnej klasy średniej. W swym czasopiśmie romantyk 
zdawał się nie zauważać wielkich pytań epoki, unikał wchodzenia w spory 
natury filozoficznej, celowo spychał na margines doniosłe zagadnienia me-
tafizyczne. Skupiał się na problemach doczesnych, zazwyczaj pozbawiając 
je intelektualnego kontekstu.

Wykładając w jednym z pierwszych esejów główne założenia nowego 
pisma, Fígaro obszerny fragment swej wypowiedzi poświęcił satyrze. Od-
rzuciwszy prostą drogę wybieraną przez promonarchistyczne tytuły, pisarz 
zdecydował się wprowadzić do ówczesnej publicystyki nową jakość. Ostrze 
jego satyry miało więc nie tyle pozyskać uwagę znudzonych czytelników, ile 
raczej faktycznie przyczynić się do poprawy ówczesnej rzeczywistości40. We 
współczesnych badaniach nad twórczością satyryczną Larry literaturoznawcy 
wiele miejsca poświęcili wskazywaniu zależności pomiędzy pracami Hiszpa-
na a utworami satyryków epok wcześniejszych41. Posługujący się językiem 
francuskim Fígaro czytał Boileau i doskonale znał jego prace. Mimo to, jak 
podkreśla Luis Lorenzo-Rivero, podobieństwo pomiędzy oboma twórcami 
jest niewielkie42. Autorów łączy tylko pragnienie poszukiwania prawdy oraz 
doskonały zmysł obserwatorski. Różni ich zaś stosunek do autorytetów: pod-
czas gdy francuskiego autora cechował konformizm, Hiszpan wykazywał 
zdecydowanie większą myślową niezależność. Dlatego też źródeł inspiracji 
dla satyrycznych artykułów Larry badacz skłonny jest raczej doszukiwać się 
w antyku w twórczości Horacego43.

39 Por. J. Escobar, „El Pobrecito Hablador” de Larra y su intención satírica, http://bib.cer-
vantesvirtual.com/servlet/SirveObras/p348/56811739871203885132457/p0000001.htm#I_0_ 
(dostęp: 4 maja 2013).

40 Por. M.J. de Larra, Obras completas de Fígaro, t. 1, Paris 1870, s. 27.
41 Por. L. Lorenzo-Rivero, dz. cyt., s. 60.
42 Por. tamże.
43 Por. tamże.
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Mogąc wybierać pomiędzy Horacjańskim a Juwenalisowskim modelem 
satyry, romantyk opowiedział się za tym pierwszym. Świadomie zrezygnował 
z imiennego piętnowania wad i przywar na rzecz refleksji ogólniejszej. Przy-
jęcie takiej formy gatunkowej nie było przypadkowe. Rola satyry w hiszpań-
skim romantyzmie znacząco różniła się od funkcji przyznawanej jej przez 
klasycystyczne poetyki44. Dla dziewiętnastowiecznych twórców nie była ona 
wyłącznie rodzajem uszczypliwej wypowiedzi formowanej zgodnie z określo-
nymi zasadami retoryki – jak zwykli ją postrzegać autorzy epok wcześniej-
szych45. Satyra stała się narzędziem faktycznej zmiany zaistniałego porządku. 
Zostało to doskonale uwidocznione w tekstach Larry, usprawiedliwiającego 
ostry ton swych wypowiedzi słowami: „pragnienie, aby przyczynić się dla 
dobra naszej ojczyzny, kazało nam głosić gorzkie prawdy”46.

Hugo powiadał, że romantyzm to liberalizm w literaturze47. Założenie to 
realizował Larra w formie prasowego eseju, będącego rodzajem wypowiedzi 
nieskrępowanej w sposób rygorystyczny wymogami formalnymi. Jako gatu-
nek oferujący piszącemu swobodę wyboru zarówno formy, jak i treści, esej 
pod piórem Larry przybierał rozmaite kształty. Głównym walorem tekstów 
prasowych romantyka powstałych w latach trzydziestych jest umiejętne po-
łączenie w nich elementów satyrycznych i obyczajowych przy jednoczesnym 
zachowaniu walorów prasowości. Dzięki temu pisarzowi udało się wprowa-
dzić do hiszpańskiego dziennikarstwa nową jakość48.

Larra chętnie zabierał głos na tematy związane z romantyczną literatu-
rą oraz publicystyką. Jedną z prac poświęconych w całości temu zagadnie-
niu jest szkic opublikowany na łamach „El Español” 18 stycznia 1836 roku 
pod tytułem Literatura…49. Esej ten, mimo że nie jest tekstem satyrycznym, 

44 Zadaniem osiemnastowiecznej satyry było przede wszystkim „naprawianie” świata. Taką 
funkcję przyznawał jej między innymi Franciszek Ksawery Dmochowski w swej Sztuce ry-
motwórczej: „Satyra w ścisłej z cnotą zostając przyjaźni, / Błędy ludzkie wytyka, lecz ludzi 
nie draźni. Ten prawdziwy duch satyr, ta pierwsza treść próby: / Szydzić z wad, karcić błę-
dy, oszczędzać osoby” (F.K. Dmochowski, Sztuka rymotwórcza. Poema w czterech pieśniach, 
Gdańsk 2000, s. 39).

45 Por. J. Escobar, „El Pobrecito hablador”…, dz. cyt.
46 „El deseo de contribuir al bien de nuestra patria nos ha movido á decir verdades amargas” 

(tamże).
47 Zdanie to zanotował poeta w przedmowie do Hernaniego; por. V. Hugo, Théatre. Hernani, 

Paris 1858, s. 4.
48 J. Escobar, „El Pobrecito hablador”…, dz. cyt.
49 Por. M.J. de Larra, Literatura. Rápida ojeada sobre la historia e índole de la nuestra. Su es-

tado actual. Su porvenir. Profesión de fe, [w:] R. Navas-Ruiz, El Romanticismo español. Do-
cumentos, Madrid 1971, s. 131–140.



X. Satyra i humor w publicystyce Larry, Heinego i Hunta296

stanowi interesującą diagnozę stanu piśmiennictwa hiszpańskiego roman-
tyzmu oraz rodzaj autokomentarza Fígara do własnej twórczości. Romantyk, 
myśląc o literaturze XIX wieku, nie rozgraniczał wyraźnie jej podstawowej 
funkcji od roli, jaką odgrywała ówcześnie publicystka. „Nie zapomnieli-
śmy – podkreślał – że literatura jest wyrazem, prawdziwym termometrem 
kondycji ludzkości”50. Larra przenosi zatem funkcje tradycyjnie zarezerwo-
wane dotąd dla publicystyki na twórczość artystyczną. Postuluje związanie 
piśmiennictwa z wydarzeniami aktualnymi i ważnymi, a przede wszystkim 
silnie zakorzenionymi w kulturze narodowej Hiszpanów.

Zdaniem Fígara zapoczątkowane zmiany muszą mieć charakter wieloto-
rowy: powstaniu literatury określanej jako nueva powinny towarzyszyć do-
niosłe przemiany społeczne. Pisarz postuluje „wolność w literaturze, podob-
nie jak w sztuce, jak w przemyśle, jak w handlu, jak w umyśle”51. Zastrzega, 
iż nie zobowiązuje piszących, by zwrócili się w stronę poezji okolicznościowej 
i zarzucili dotychczas cenione gatunki na rzecz pisywania schematycznych 
ód i sonetów52. Chodzi raczej o to, by traktować nową literaturę jako „córkę 
doświadczenia” (hiszp. „hija de la experiencia”)53, która odzwierciedla du-
cha epoki. Twórczość artystyczna dopasowuje się do czasów i okoliczności, 
w jakich powstaje. Jako przykład autora, któremu z powodzeniem udało się 
sprostać temu wyzwaniu, Larra wskazuje Miguela de Cervantesa. Publicysta 
docenia jego umiejętność sprawnego przechodzenia od literatury wysokiej 
do tekstów publicystycznych54. Nowa twórczość wymaga od romantyków 
sięgnięcia po nowe formy wypowiedzi. Wśród nich powinny się znaleźć tak-
że – jak je określa Larra – pequeñeces, czyli artystyczne „drobiazgi”.

Taki charakter przyjmuje szkic Ya soy redactor, w którym romantyk, mó-
wiący o sobie „Yo, Fígaro”, wraca we wspomnieniach do momentu przejścia 
od literatury do dziennikarstwa55. Utrzymany w satyrycznym tonie arty-
kuł pokazuje pracę dziennikarzy w krzywym zwierciadle. Piszący wykorzy-
stuje przede wszystkim konstrukcje ironiczne: powtarzając po wielokroć 

50 „(…) No hemos olvidado – podkreślał – que la literatura es la expresión, el termómetro ver-
dadero del estado de la civilización de un pueblo” (tamże, s. 131).

51 „Libertad en literatura, como en las artes, como en la industrial, como en el comercio, como 
en la conciencia” (tamże, s. 139).

52 Por. tamże.
53 Tamże, s. 140.
54 Por. tamże, s. 136.
55 Por. M.J. de Larra, Artículos de costumbres. Antología dispuesta y prologada por Azorín, 

Buenos Aires, México 1963, s. 36.
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zdanie: „Cóż za przyjemność być redaktorem!”56, jednocześnie przywołuje 
argumentację będącą całkowitym zaprzeczeniem powyższego stwierdze-
nia. Na uwagę zasługuje zwłaszcza budowa szkicu, który w znacznej mie-
rze został skonstruowany jako rozmowa Fígara ze swoim zwierzchnikiem. 
Jej poszczególne cząstki powinny uzasadniać przewijające się w refrenicz-
nym stylu opinie o urokach życia redaktora. W swoim tekście romantyk 
zdecydowanie stroni od imiennego identyfikowania cytowanych rozmów-
ców. Celem jest więc raczej uwypuklenie sposobu postrzegania pracy re-
daktora w pierwszej połowie XIX wieku niż jednoznaczne wskazanie win-
nych takiego stanu rzeczy.

W analogicznym duchu został utrzymany artykuł La Satírico-manía, za-
mieszczony w „La Revista Española” w marcu 1833 roku. To utwór satyrycz-
ny zdecydowanie wyróżniający się spośród pozostałych prac hiszpańskiego 
romantyka. Czytelnik La Satírico-manía z łatwością dostrzeże, iż adresatem 
eseju jest Clemente Díaz – poeta będący zagorzałym krytykiem publicystyki 
Larry57. Szkic ten daje się czytać jako polemiczna odpowiedź na wcześniejszy, 
trzynastostronicowy felieton Díaza, kwestionującego talent literacki roman-
tyka58. Wymieniając kolejno najwybitniejszych satyryków poszczególnych 
epok, Fígaro przedstawia ich jako szczególnie uzdolnione jednostki prze-
czuwające i zapowiadające ważne przemiany w kulturze narodowej. W tym 
schemacie osobliwą rolę przyznaje satyrom Díaza: one także stały się zapo-
wiedzią przemian, wieszcząc jednakowoż nadejście „najgorszych twórców 
z okresu upadku naszej literatury”59.

Ważnym dopowiedzeniem do rozważań przedstawionych w omówionym 
wyżej eseju jest jeden ze szkiców krytycznoliterackich Larry zamieszczonych 
w 1836 roku w „El Español”. Tekst ten pokazuje, jak odpowiedzialną rolę 
przyznawał Fígaro działalności społecznej satyryków60. Larra polemizuje 
ze stwierdzeniem, iż ich powołaniem było li tylko rozbawianie społeczno-
ści czytelniczej. Ich cel jest bowiem zdecydowanie bardziej ambitny i wiąże 

56 „¡Oh qué placer el de ser redactor!…” (tamże, s. 39).
57 Por. B. Rodríguez Gutiérrez, Clemente Díaz, el enemigo olvidado, [w:] Larra en el mundo. 

La missión de un escritor moderno, ed. J. Álvarez Barrientos, J.M. Ferri Coll, E. Rubio Cre-
mades, Alicante 2011, s. 330.

58 Por. M.J. de Larra, La satírico-manía, [w:] Obras de Mariano José de Larra, ed. C. Seco Ser-
rano, Madrid 1960, s. 198.

59 „Los malos escritores de la decadencia de nuestra literatura” (tamże).
60 Por. M.J. de Larra, De la sátira y de los satíricos, [w:] tegoż, Artículos de la critica literaria, 

ed. H.F. Grant y R. Johnson, s. 101.
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się z koniecznością doskonałego zrozumienia ducha czasów, w których żyją. 
Autorzy ci nie kreują rzeczywistości, lecz – podobnie jak księżyc promienie 
słoneczne – jedynie odbijają ją w sobie właściwy sposób.

Do najbardziej uznanych dziś esejów satyrycznych Larry zaliczany jest ar-
tykuł Vuelva usted mañana…, opublikowany na łamach „El Pobretico Habla-
dor” w styczniu 1833 roku61. Forma szkicu, przypominającego utrzymaną 
w humorystycznym tonie nowelę, zdecydowanie odróżnia go od wcześniej 
omówionych prac romantyka. Tym razem Fígaro stawia sobie za cel pub-
liczne napiętnowanie głównej słabości Hiszpanów, za jaką uznawane jest 
lenistwo. Pragnąc uniknąć mentorskiego tonu, romantyk wprowadza do 
utworu postać odwiedzającego Hiszpanię przybysza, chcącego dowiedzieć 
się czegoś o swoich przodkach oraz zrobić interesy. Larra zestawia z sobą 
dwie perspektywy: pierwszą (wewnętrzną, narodową) – przynależną nar-
ratorowi, oraz drugą (zewnętrzną) – charakterystyczną dla obcokrajowca.

Ze względu na poruszaną problematykę tekst ten doskonale wpisuje 
się w założenia kostumbryzmu, ukazując w krzywym zwierciadle zwyczaje 
mieszkańców Madrytu. Zadaniem, jakie stawia przed sobą Larra, jest zde-
rzenie stereotypowego wizerunku mieszkańców hiszpańskiej stolicy z ich 
rzeczywistym obrazem62. Próbując zdemaskować prawdziwe przywary Hi-
szpanów, Larra wykorzystuje interesującą konstrukcję. Wszystkie postaci, do 
których zwraca się cudzoziemiec chcący załatwić swoje sprawy, odsyłają go 
z kwitkiem. Wizyta w hiszpańskim mieszkaniu czy urzędzie każdorazowo 
kończy się sugestywnym poleceniem „proszę przyjść jutro” (hiszp. „vuelva 
usted mañana”), które powraca na kartach eseju Larry w charakterze refre-
nicznej przestrogi dla podróżnika. Nawet najprostsze czynności, zajmujące 
zazwyczaj kilka chwil, mężczyzna zmuszony jest organizować przez kilka-
naście dni. Sans-délai (podróżnik o wiele mówiącym nazwisku63) przeko-
nuje się o tym, odwiedzając genealoga, który zawsze znajduje wymówkę, by 
przełożyć pracę na kolejny dzień, oraz urzędnika odmawiającego spojrzenia 
na dokumenty i odsyłającego je bez potrzeby do innego biura.

Jest zatem tekst Larry rodzajem ostrego pamfletu na ówczesną hiszpań-
ską biurokrację. Romantyk, ukrywający się pod pseudonimem Fígara, nie 

61 Por. M.J.de Larra, Vuelva usted mañana y otros artículos, prólogo de C. Seco, Madrid 1969, 
s. 15–24.

62 Por. tamże, s. 15.
63 Francuskie sans-délai tłumaczone może być jako „bezzwłocznie”, „natychmiast”. Określenia 

te znacząco kontrastują z postawami opisywanych w artykule Hiszpanów.
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przyjmuje wyłącznie perspektywy biernego obserwatora. Dlatego jego 
szkic to nie tylko diagnoza, lecz jednocześnie rodzaj autoanalizy. W eseju 
tym dostrzegalna w większości prac Larry bariera pomiędzy narratorem 
a światem przedstawionym zostaje zniwelowana. Piętnujący lenistwo Hi-
szpanów Fígaro – kończąc swój tekst – otwarcie, ale i z przymrużeniem oka 
przyznaje się do posiadania wyszydzanej cechy: „(…) każdej nocy i podczas 
wielu wieczorów chciałem napisać coś na ten temat i każdej nocy przy gas-
nącym świetle mówiłem sobie z dziecinną łatwowiernością: «hej! Napisz to 
jutro!»”64. Fígaro identyfikuje się z krytykowanymi Hiszpanami i zarzuca 
perspektywę neutralnego komentatora. Szkic, który wydawał się pierwot-
nie satyrą piętnującą określone przywary, okazał się w rezultacie potwier-
dzeniem tego, że nikt – nawet sam autor – nie pozostaje od nich wolny. 
Zamiast poważnego moralizatorstwa w Vuelva usted mañana… czytelnik 
odnajdzie raczej pogodny humor i narratora, który – w przeciwieństwie 
do satyryków wcześniejszych epok – nie sytuuje się ponad opisywaną rze-
czywistością, lecz całkowicie do niej przynależy.

Satyryczny ton odnaleźć można również w eseju El café, zamieszczo-
nym w lutym 1828 roku w „El Duende Satírico del Día”. Utwór ten, napisa-
ny przez zaledwie dziewiętnastoletniego autora, to rodzaj dziennikarskiego 
autoportretu mieszkańców Madrytu spotykających się w jednej z miejskich 
kafejek. Trudno jednoznacznie wskazać teksty, które mogły być bezpośred-
nią inspiracją dla powstania El café. Zwłaszcza że w XVIII stuleciu twór-
com gazetowych satyr doskonale znany był motyw kawiarnianych dyskusji. 
Prócz wspomnianego już eseju zamieszczonego w brytyjskim „Spectato-
rze” Escobar wskazuje na jeszcze jedno możliwe źródło inspiracji dla oma-
wianego tu eseju Hiszpana65. Jest nim artykuł, który francuski dziennikarz 
i autor satyr – Étienne de Jouy – opublikował w 1812 roku pod tytułem Les 
restaurateurs.

W odróżnieniu od Vuelva usted mañana… w El café narrator przyjmu-
je rolę obserwatora, który – mimo że obecny w przestrzeni zdarzeń – swo-
ją rolę ogranicza do kolekcjonowania wrażeń i zasłyszanych historii. Już 
w pierwszych słowach swojego eseju wskazuje na ciekawość jako na cechę 
motywującą go do prowadzenia kawiarnianych obserwacji:

64 „Que todas las noches y muchas tardes he querido durante ese tiempo escribir algo en él, y to-
das las noches apagaba mi luz diciéndome a mí mismo con la más pueril credulidad en mis 
propias resoluciones: „«¡Eh!, ¡mañana le escribiré!»”. M.J. de Larra, Vuelva…, dz. cyt., s. 24.

65 Por. J. Escobar, Los orígenes de la obra de Larra, Madrid 1973, s. 140.
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Nie wiem, czym jest to, co sprawia, że jestem naturalnie ciekawy: to 
potrzeba poznania wszystkiego, co narodziło się razem ze mną; to coś 
buzuje w moich żyłach i sprawia, że więcej niż cztery razy dziennie tra-
fiam do różnych zakamarków, by posłuchać rozmaitych wieści66.

Narrator eseju nie wspomina o swej pracy redakcyjnej, lecz podkreśla, 
że gromadzone informacje wykorzystuje przede wszystkim na własny uży-
tek. Dlatego trudno zaklasyfikować El café jako tekst stricte faktograficzny. 
Ze względu na swą szczególną funkcję i miejsce publikacji sytuuje się on 
raczej na pograniczu prawdy i fikcji, a zatem na obrzeżach dziennikarstwa 
i literatury.

Narrator podkreśla swój dystans w stosunku do postaci, których opowie-
ści docierają do niego w kawiarnianym gwarze. Wzorem redaktorów brytyj-
skiego „Spectatora” przyjmuje postawę biernego, samotnego komentatora, 
satyrycznym okiem spoglądającego na kolejnych gości. Na powtarzalność 
takiego motywu w twórczości prasowej Larry zwracał już uwagę Escobar, pi-
sząc: „Główny wątek artykułu zostaje wiele razy powtórzony w ten czy inny 
sposób. Niezależny i samotny obserwator przychodzi do kawiarni, sytuuje się 
z boku, poza miejscem akcji i wsłuchuje się w dyskusje”67. Spojrzenie z ze-
wnątrz daje publicyście prawo do oceny i osądu. Narrator zbiera pozornie 
niezwiązane z sobą głosy przedstawicieli różnych zawodów, komentujących 
wydarzenia dnia codziennego. Wszystkie zasłyszane historie, potwierdzają-
ce, iż społeczeństwo Hiszpanii nadal tkwi w świecie pozorów kreowanych 
przez prasę i ludzką wyobraźnię, piszący puentuje wymownym stwierdze-
niem: „człowiek żyje iluzjami stosownie do okoliczności”68.

Satyryczny ton szkicu ma charakter wyjątkowo łagodny, gdyż romanty-
kowi udaje się uniknąć wskazywania nazwisk swoich rozmówców. Celem 
piszącego staje się sportretowanie nie tyle konkretnych postaci, ile raczej 
pewnych typów uosabiających określone cechy. Bohaterowie eseju Larry są 

66 „No sé en qué consiste que soy naturalmente curioso; es un deseo de saberlo todo que na-
ció conmigo, que siento bullir en todas mis venas, y que me obliga más de cuatro veces al 
día a meterme en rincones excusados por escuchar caprichos ajnos ” (M.J. de Larra, El café, 
[w:] tegoż, Artículos de costumbres, Madrid 2006, s. 53).

67 „La trama del artículo se había repetido muchas veces de una manera o de otra. Un observa-
dor, independiente y solitario, se mete en un café, y manteniéndose al margen de la concur-
rencia, (…) y escucha por lo bajo las conversaciones.” (J. Escobar, Los orígenes…, dz. cyt., 
s. 137).

68 „(…) el hombre vive de ilusiones y según las circunstancias” (M.J. de Larra, El café, dz. cyt., 
s. 69).
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więc przedstawiani ze wskazaniem na profesje, jakimi się trudnią: wśród 
gości kawiarni pojawiają się między innymi adwokaci, lekarz czy żalący się 
na upadek rodzimej literatury pisarz. Przysłuchujący się rozmowom przy-
padkowych osób romantyk wiele spośród ich wypowiedzi przytacza w mo-
wie bezpośredniej. Pozwala przy tym czytelnikowi na samodzielne formu-
łowanie wniosków i opinii.

Podobnie jak „El Duende Satírico del Día”, także „El Pobretico Hablador” 
bardzo szybko musiał zniknąć z rynku prasowego. Romantykowi nie udało 
się długo zwodzić cenzorów, mimo że przez lata wypracował niemal dosko-
nały, jak by się mogło początkowo wydawać, sposób powiadamiania swych 
czytelników o tekstach, które zostały poddane zewnętrznej ingerencji:

Na pierwszej stronie swych wczesnych publikacji Larra dokonuje klasy-
fikacji artykułów: pierwszą grupę oznaczał jako „robado” (skradzione), 
drugą jako „nuestro” (nasz), trzecią jako „enteramente nuestro” (całko-
wicie nasz). W ten sposób Larra sprawiał, że gra się toczyła, a czynione 
aluzje zabawiały jego bardziej światłych czytelników69.

Biedny Gaduła zdążył pożegnać się z wiernymi czytelnikami w tekście 
Muerte del Pobrecito Hablador, który jest interesującym podsumowaniem 
twórczości prasowej Larry, skupiającym w sobie jednocześnie najistotniej-
sze cechy charakterystyczne dla stylu publikacji prasowych tego autora. Na-
leży zwrócić uwagę szczególnie na początkowe zdania eseju, w którym au-
tor dokonuje nietypowego zestawienia, porównując zniknięcie czasopisma 
z upadkiem największych imperiów:

O kruchości ludzkich rzeczy! Czy to prawda? Ogromny, straszny upadek! 
Nie istnieje już Biedny Gaduła! (….) Upadły i przeminęły imperia. (…) 
Upadli Asyryjczycy, Babilończycy ustąpili miejsca Persom, Grecy ulegli 
Rzymianom. (…) Wszystko minęło. Pamięć ich dumy czyni ten upadek 
bardziej upokarzającym70.

69 „On the front page of the early issues, Larra classifies the articles: the first is «robado» 
(«stolen»), he writes; the second, «nuestro” («ours»); the third «enteramente nuestro» 
(«entirely ours»). (…) In this manner, Larra kept the game alive, and such covert allusions 
entertained his more enlightened readers.” (G.C. Martín, dz. cyt., s. 364).

70 „¡Oh fragilidad de las cosas humanas! ¿Será cierto? El fuerte, el terrible cayó. ¡No existe 
ya el Pobrecito Hablador! (….) Caen y pasan los imperios, ¡y no habrán de caer y pasar 
los habladores! Los asirios cayeron; los babilonios hicieron lugar a los persas; los persas 
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W utrzymanym w humorystycznym tonie szkicu można się doszukać 
elementu typowego dla poematu heroikomicznego: śmierć Biednego Ga-
duły – prasowego alter ego Larry – zostaje opisana za pomocą zderzenia 
elementów żartobliwych i wzniosłych. Wykorzystywanie takiego zestawie-
nia jest charakterystyczne dla całokształtu piśmiennictwa romantyka, wie-
lokrotnie poruszającego tematy błahe i podniosłe zarazem.

Prasowe publikacje Larry stanowią realizację jego teoretycznych zało-
żeń. Pisarz dostrzegał siłę ówczesnej prasy, której przyznawał niebagatelną 
rolę w procesie formowania nowego społeczeństwa. Zarówno twórczość 
satyryczna, jak i pozostałe stosowane przez Fígara formy wypowiedzi były 
nastawione głównie na przedstawianie wydarzeń aktualnych, portreto-
wanych w sposób wycinkowy i fragmentaryczny. Niełatwo o spójną cha-
rakterystykę prasowych esejów satyrycznych tego autora. Równie trudne 
okazuje się zrekonstruowanie jednolitego schematu, na którym Larra się 
wzorował, publikując swoje kolejne teksty. Każdorazowe próby odtworze-
nia tego modelu muszą prowadzić do licznych aporii: jakkolwiek roman-
tykowi bliższa była forma satyry bezimiennej, wśród jego prac z łatwością 
znajdziemy teksty adresowane do bardzo konkretnego czytelnika; choć 
preferował formy krótkie, mające charakter szkicu czy obrazka, tworzył 
także artykuły zbliżone w swym kształcie do noweli; mimo że zazwyczaj 
przybierał pozycję oddalonego obserwatora, chętnie, występując pod pseu-
donimem Fígara, stawał się także jednym z bohaterów swoich prac. Tym, 
co towarzyszyło autorowi na każdym etapie jego twórczości artystycznej, 
była niespotykana dotąd u innych hiszpańskich pisarzy wiara, że prasa jest 
nie tylko zwierciadłem odbijającym stan ówczesnego społeczeństwa, ale 
także narzędziem jego przemiany. Satyra okazała się jednym ze sposobów 
jej zainicjowania.

10.2. Heinrich Heine

Twórczość satyryczna Larry bywa chętnie sytuowana w kontekście 
prac Heinego. Na podobieństwa poetyk obu pisarzy zwróciła już uwagę 

sucumbieron a los griegos; los griegos se refundieron en los romanos; (….) Todo pasó: el 
recuerdo de su soberbia existe sólo para hacer más humillante su caída” (M.J. de Larra, 
Muerte de „Pobrecito Hablador”, [w:] Obras completas de Fígaro…, dz. cyt., s. 86).
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Susanne M. Zantop71. Niemiecki romantyk, podobnie zresztą jak Hiszpan, 
często powracał do rozważań poświęconych dziennikom i czasopismom. 
Michael Werner i Jan-Christoph Hauschild skłonni są twierdzić, że Niemiec 
swe zaangażowanie dziennikarskie traktował wyłącznie jako sposób na za-
robienie pieniędzy72. Trudno jednak zgodzić się z tym przekonaniem. Teks-
ty Heinego, publikowane na łamach ówczesnych czasopism, należy bowiem 
uznać za istotny wkład w rozwój jednej z gałęzi nowoczesnego dziennikar-
stwa, określanej mianem „belletristic journalism”73.

Charakter publicystyczny tekstów Heinego kształtował się w niesprzy-
jających okolicznościach towarzyszących rozwojowi prasy w pierwszej po-
łowie XIX wieku. Wysoki poziom tekstów prasowych romantyka był w tym 
okresie wyjątkiem. O’Boyle zauważa, iż – w porównaniu z dziennikarstwem 
pozostałych krajów Europy Zachodniej – poziom gazet w ojczyźnie Heinego 
był wyjątkowo niski74. Opinię tę podzielali też dziewiętnastowieczni krytycy. 

„Angielski obserwator – powiada badaczka – piszący dla «Foreign Quarterly 
Review» w 1844 roku, mógł odrzucić niemiecką prasę polityczną jako pra-
sę «bez znaczenia – bez wpływu – bez charakteru – bez współczucia»”75. 
W latach dwudziestych XIX wieku niemiecka cenzura była zdecydowanie 
surowsza w stosunku do gazet niż do książek76. Publicyści musieli zatem 
odnaleźć własny język, który pozwoliłby im przekazywać treści bez ekspli-
cytnie wyrażanych ocen.

Literaturoznawcy doceniają wysoką jakość publikacji romantyka, któ-
re – mimo że pisane z myślą o prasie – swym poziomem nie ustępowały dzie-
łom literackim tego autora77. Bernd Kortländer oraz Hans T. Siepe określają 
Heinego mianem niemieckiego poety i francuskiego pisarza78. Rozgranicze-

71 Por. S.M. Zantop, „Vorarbeiten zu einer Geschichtsschreibung der Gegenwart”. Heinrich Hei-
nes „Französische Zustände” und Mariano José de Larras „Artículos”, Cambridge 1984.

72 Por. M. Werner, J.-Ch. Hauschild, Heinrich Heine. Une biographie, Paris 2001, s. 208.
73 S. Bernstein, Heine’s Versatility, [w:] A New History of German Literature, ed. D.E. Well-

bery, J. Ryan, H.U. Gumbrecht, Cambridge 2004, s. 526.
74 Por. L. O’Boyle, The Image of the Journalist in France, Germany, and England (1815–1848), 

„Comparative Studies in Society and History” 1968, nr 3, s. 302.
75 „An English observer writing in the «Foreign Quarterly Review» in 1844, could dismiss 

Germany’s political press as being «without interest – without influence – without charac-
ter – without sympathy»” (tamże).

76 Por. G. Bianquis, La vie quotidienne en Allemagne à l’époque romantique (1795–1830), Paris 
1962, s. 197.

77 Por. M. Hodgart, Satire. Origins and Principles, New Jersey 2010, s. 76.
78 Por. B. Kortländer, H.T. Siepe, Heinrich Heine poète allemand et écrivain français, „Revue 

d’histoire littéraire de la France” 2005, nr 4, s. 913–928.
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nie to można oczywiście odczytywać w sposób literalny, biorąc pod uwagę 
wieloletni pobyt pisarza w ojczyźnie Balzaka. Stwierdzenie to daje się jednak 
zinterpretować też w sposób mniej dosłowny. Można bowiem założyć, iż o ile 
poezja romantyka silnie wpisuje się w kontekst romantyzmu niemieckiego, 
o tyle jego publicystyka zdecydowanie bliższa jest modelowi francuskiemu. 
Heinemu z powodzeniem udało się uniknąć niebezpieczeństw, z którymi bory-
kało się wielu innych niemieckich dziennikarzy. Dlatego dzięki zaczerpniętym 
z Francji wzorom jego prace mogą być z powodzeniem zestawiane z artykuła-
mi takich literatów-dziennikarzy, jak Hunt, Larra, a nawet Balzak czy Gautier.

Już w pierwszej połowie XIX stulecia publicyści i gazetowi krytycy często 
komentowali satyryczne wypowiedzi Heinego. Obszerny fragment poświę-
cił jej twórczości w 1835 roku dziennikarz brytyjskiego „The Athenaeum”, 
który w artykule omawiającym dziewiętnastowieczną literaturę niemiecką 
wygłosił wiele cennych uwag dotyczących aktywności Heinego jako publi-
cysty, poety i satyryka. Mimo że krytyk, podpisujący się jako O.L.B. Woolf, 
docenił walor tekstów romantyka, nie uważał go jednak za pisarza wprowa-
dzającego nową jakość do niemieckiego piśmiennictwa. Dostrzegał w nim 
raczej twórcę, który okazał się wyłącznie burzycielem dawnego porządku: 

„(…) Heine nie jest twórcą nowego systemu. Jest tylko niszczycielem prze-
sądów przeszłości”79. Satyryczny charakter wypowiedzi Heinego wiązał się 
z jego koncepcją romantycznej poezji i zadań, jakie stawiane są przed jej 
autorami. Zdaniem Kurta Weinbera w pracach romantyka można wyraź-
nie dostrzec próby poszukiwania wspólnej drogi pomiędzy twórczością ar-
tystyczną a działalnością społeczną80. W ujęciu Heinego poeci przygotowują 
rewolucje, choć w nich nie uczestniczą. Prawdziwym powołaniem pisarza 
nie jest więc – jak twierdzi Weinber – polityka, lecz przewidywanie wyda-
rzeń, które dopiero mają nastąpić81. Heine w swych tekstach satyrycznych 
często przyjmuje rolę sędziego. Dlatego też, w odróżnieniu od prac Hunta 
czy Larry, utwory Niemca nie były odczytywane jako pogodne i utrzymane 
w lekkim tonie eseje, lecz przede wszystkim jako szkice stawiające sobie za 
cel faktyczną zmianę zastanego porządku82.

79 „(…) Heine is not the creator of this new system, he is only the destroyer of the prejudices 
of the past” (O.L.B. Woolf, Literature of the Nineteenth Century. Germany, „The Athenae-
um”, 30 maja 1835, nr 396, s. 411).

80 Por. K. Weinber, Henri Heine „romantique défroqué”. Hérault du symbolisme français, Paris 
1954, s. 132.

81 Por. tamże, s. 135.
82 Por. tamże, s. 139.
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Zaangażowanie dziennikarskie Heinego to zagadnienie równie rozległe, 
co problematyczne. Pomimo wieloletniej współpracy z czasopismami roman-
tyk nie był skłonny snuć refleksji na temat tego właśnie fragmentu swojej 
biografii i dążył do zaistnienia w świadomości odbiorców przede wszyst-
kim jako poeta. Jednym z najważniejszych komentarzy, w których pisarz 
starał się zdefiniować charakter swojej aktywności, była jego przedmowa 
do francuskiego wydania tomu Lutetia83. Porównując zaangażowanie dzien-
nikarza do aktywności przemytnika, Heine ironicznie, lecz dosadnie kreśli 
w przedmowie zakres swych obowiązków. Wskazuje, iż jego praca w cha-
rakterze korespondenta zagranicznego nie pozwala mu precyzyjnie oddać 
niuansów obcej kultury. Jest wyłącznie pośrednikiem stawiającym sobie za 
cel dostarczenie odbiorcy najcenniejszych informacji. Mimo niesprzyjającej 
sytuacji politycznej, licznych trudności i problemów pisarz sytuuje się po-
między kulturą niemiecką a francuską. Zdaniem Georgesa Schlockera za-
proponowana przez Heinego definicja dziennikarstwa zdecydowanie bliższa 
jest roli publicysty niż informatora84. Romantyk rozumiał swoją misję jako 
dostarczanie do swego kraju sprawozdań z sytuacji we Francji oraz inter-
pretowanie obserwowanych tam zjawisk. Wskazywana przez Heinego rola 
przemytnika sprowadza się do przesyłania obrazów, ale też wrażeń, pry-
watnych opinii i przemyśleń.

Związki Heinego z prasą są datowane już na okres jego wczesnej młodości. 
W 1820 roku pisarz opublikował w jednym z regionalnych czasopism krót-
ki szkic poświęcony specyfice niemieckiego romantyzmu. Kolejno ukazały 
się Briefe aus Berlin. W „Der Gesellschafter” zamieszczono fragment Reise-
bilder pod tytułem Die Harzreise, „Morgenblatt” opublikował zaś Die Reise 
von München nach Genua. Reisebilder interesowali się na początku 1832 ro-
ku także francuscy wydawcy: w tym okresie „Le Temps”, „Revue des Deux 
Mondes” oraz „Revue de Paris” chętnie przedrukowywały fragmenty tekstu 
Heinego85. Wspomniane wyżej Briefe aus Berlin są współcześnie uznawane 
za jedne z ważniejszych młodzieńczych publikacji romantyka, które zawie-
rają już namiastkę humoru, ironii oraz satyry, najpełniej uobecniających się 
w późniejszej twórczości pisarza. Publikowane były na początku anonimo-
wo na łamach „Rheinisch-Westfälischer Anzeiger”.

83 Por. H. Heine, Préface, [w:] tegoż, Lutèce, Berlin 1976, s. 13.
84 Por. G. Schlocker, Heine journaliste, notes sur langage d’un contrebandier, „Romantisme” 

1998, nr 101, s. 85. 
85 Por. J.A. Kruse, Heine à Paris, Paris 1981, s. 63.
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W pracach Heinego z tego okresu odnaleźć można pierwowzór później-
szej postawy flâneura, który nie bez ironii odkrywa przed adresatem listów 
uroki miejskiego życia w Berlinie. Figurą dominującą w satyrycznych wy-
powiedziach romantyka jest jukstapozycja, dzięki której pisarzowi udaje się 
tworzyć obrazy pełne humoru, subtelnie piętnujące paradoksy miejskiego 
życia. Romantyk w pierwszym z listów określa swą metodę twórczą mianem 

„asocjacji idei”86. Swoista kolażowość jego tekstu dotyczy nie tylko szerokiego 
zakresu tematycznego, lecz także niejednolitości stylistycznej wypowiedzi.

Stworzony przez Heinego opis miasta ma charakter asocjacyjny. Pisarz 
gromadzi najrozmaitsze obrazy przynależące do różnych porządków. Wspo-
mina o wspaniałej operze, o życiu studentów czy przechadzkach prostytu-
tek. Obok kwestii wzniosłych i patetycznych pojawiają się postaci i zjawiska 
z zupełnie innych porządków. Subtelny uśmiech jednych fragmentów zostaje 
zderzony ze śmiechem rubasznym i satyrycznym innych. Piszący unika hie-
rarchizowania poszczególnych obrazów, nie wartościuje ich, podkreślając, iż 
przynależą one do miejskiej przestrzeni na równych prawach. Heine z przy-
mrużeniem oka opisuje również berlińczyków, kobietom nie szczędząc po-
chwał, mężczyznom zaś uszczypliwości. Prócz momentami prześmiewczego 
tonu wypowiedź romantyka charakteryzuje także niezwykła plastyczność. 
Liczne zaimki wskazujące, szczegółowość i styl metaforyczny nadają ber-
lińskiej korespondencji charakter literackiej ekfrazy. Listy Heinego zbliżają 
się chwilami do poważnego, czasem zaś ironicznego w swym tonie repor-
tażu. Pisarz w sposób dosadny, lecz pozbawiony mentorskiego tonu wska-
zuje wady berlińczyków. Perspektywa miejskiego przechodnia pozwala mu 
zachować dystans, a jednocześnie dostrzec detale, które zazwyczaj umykają 
niewprawionemu oku.

Zgoła odmienny kształt przyjmują teksty opublikowane w 1824 roku, 
będące rodzajem reportażowej, niejednokrotnie utrzymanej w satyrycznym 
duchu relacji z wyprawy w góry Harzu. Szkic ten przynosi zdecydowanie 
różne od tradycyjnie kojarzonego z romantyzmem spojrzenie na piękno 
przyrody. Heine nie bez ironii zderza tu z sobą elementy przynależące do 
różnych porządków: to, co przyziemne i niskie, konfrontuje z tym, co wy-
sokie oraz patetyczne. Swój opis Getyngi rozpoczyna od nazwania jej mia-
stem „kiełbas i uniwersytetów”87. Pisze: „Ogólnie rzecz biorąc, mieszkańcy 

86 H. Heine, Lettres de Berlin, [w:] tegoż, De tout un peu, Paris 1867, s. 3.
87 Por. H. Heine, Les Montagnes du Hartz, [w:] tegoż, Oeuvres de Henri Heine, t. 2, Paris 1834, 

s. 96.
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Getyngi dzielą się na studentów, profesorów, filistynów i zwierzęta hodow-
lane – cztery kategorie, pomiędzy którymi podział nie jest wcale wyraźnie 
zaznaczony”88. Humorystyczny ton pozwala autorowi zdystansować się od 
opisywanych miejsc, postaci i wydarzeń. Françoise Knopper postuluje, by 
wspomnianego tu szkicu nie czytać wyłącznie jako utworu satyrycznego. 
Warstwa ta – choć wyraźnie dostrzegalna – ma przede wszystkim pomóc 
w dotarciu do zdecydowanie głębszego sensu relacji podróżniczej Heinego89.

Bodaj najważniejszym momentem młodzieńczej kariery dziennikarskiej 
Heinego była jego współpraca z „Politische Annalen”. Czasopismo to, w któ-
rym romantyk pełnił funkcję dziennikarza i redaktora, w ciągu sześciu mie-
sięcy zamieściło kilka jego esejów. Ten etap zaowocował nawiązaniem przez 
pisarza długotrwałej współpracy z baronem Johannem Friedrichem Cottą, 
uznawanym za powszechnie szanowaną personę niemieckiego dziennikar-
stwa. Jako redaktor „Politische Annalen” oraz równie wpływowego „Allge-
meine Zeitung” wprowadził on pisarza do niemieckiego światka dzienni-
karskiego. Zaproponował mu podjęcie pracy korespondenta, wysyłającego 
do Niemiec teksty z francuskiej stolicy. Podjąwszy to zobowiązanie, Heine 
postawił sobie wyjątkowo ambitny cel. Swą aktywność zaczął postrzegać 
przez pryzmat roli mediatora pośredniczącego pomiędzy dwiema kultura-
mi. Urzeczywistnieniem tego projektu miało być stworzenie cyklu publikacji 
o tematyce literackiej dla gazety „L’Europe littéraire”, wydawanej przez Vic-
tora Bohaina90. Głównym celem romantyka było wówczas zbliżenie z sobą 
przedstawicieli obydwu narodów.

Zamysł ten pisarz realizował również poprzez swoje teksty pisane na zle-
cenie „Allgemeine Zeitung”. W lipcu 1831 roku, tuż po przybyciu do Paryża, 
zdecydował się regularnie dostarczać rodakom wiadomości o francuskiej 
literaturze, polityce, zwyczajach oraz instytucjach. Jako zdolny i ceniony ar-
tysta bardzo szybko zbliżył się do środowiska literackiego stolicy kraju nad 
Sekwaną. Wśród nazwisk najbliższych przyjaciół niemieckiego romantyka 
wymieniani są: Nerval, Gautier, Janin czy Sand91. Początkowo inspirację do 

88 „En général, les habitants de Göttingen sont partagés en étudiants, en professeurs, en phi-
listins et en bétail, quatre états entre lesquels la ligne de démarcation n’est pourtant rien 
moins que tranchée” (tamże).

89 Por. F. Knopper, Heine et la tradition des chroniques de voyage, [w:] Heine voyageur, textes 
réunis et présentés par A. Cozic, F. Knopper et A. Ruiz, Toulouse 1999, s. 110.

90 Por. G. Schlocker, dz. cyt., s. 85.
91 Por. H. Frichet, Préface, [w:] H. Heine, Chroniques de la „Gazette d’Augsbourg”, Paris 1927, 

s. 13.
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swych prac romantyk czerpał z francuskich dzienników. Kolejno zaś, nawią-
zawszy stosunki z paryskimi politykami, począł tworzyć publicystykę zde-
cydowanie bardziej samodzielną, opierającą się przede wszystkim na zasły-
szanych od Francuzów informacjach92. W przedstawianiu faktów pisarz nie 
dążył do tradycyjnie rozumianego obiektywizmu. Chętnie pozwalał sobie za 
to na komentarz i dygresje.

Współpraca Heinego z redakcją „Allgemeine Zeitung” miała charakter 
dwuetapowy. Pierwszy jej okres przypadł na lata 1831–1832 i obejmował 
teksty, które w grudniu 1832 roku zostały zebrane i opublikowane w for-
mie książki Französische Zustände. Pokłosiem drugiego były powstające 
w latach 1840–1844 szkice zebrane w tomie Lutetia93. Na uwagę zasługu-
ją również zamieszczane w ówczesnej prasie artykuły satyryczne, które we 
francuskich gazetach w trakcie pobytu Heinego w Paryżu odgrywały wy-
jątkowo doniosłą rolę.

W okresie monarchii lipcowej satyra prasowa proponowała czytelni-
kowi alternatywną wizję świata, w krzywym zwierciadle pokazywała to, 
co dotychczas było mu znane głównie z oficjalnych komunikatów. Teksty 
utrzymane w duchu satyrycznym, mimo że miały w rzeczywistości nie-
wielki wpływ na realną politykę państwa, znacząco oddziaływały na od-
biorców94. Skuteczności satyry, zdaniem Amy Wiese Forbes, dowodzi to, iż 
organy władzy w latach trzydziestych żywo interesowały się tekstami sa-
tyrycznymi, starając się wszelkimi możliwymi sposobami wpłynąć na ich 
autorów. Świadectw tego trzeba szukać w kronikach policyjnych czy do-
niesieniach prasowych z epoki, a także – między innymi – w pozostawio-
nych przez Heinego komentarzach95. Wieloletni pobyt we Francji wpły-
nął na kształt twórczości satyrycznej romantyka. Pisarz zrozumiał tam, iż 
w sytuacji ograniczania podstawowych swobód publiczność bardzo szybko 
uczy się czytać między wierszami. Satyra okazała się zatem doskonałym 
narzędziem oddziaływania.

Szkice zawarte w tomie Französische Zustände powstawały od grudnia 
1831 do września 1832 roku. Teksty te zdecydowanie różnią się od wcześ-
niejszych pism niemieckiego poety. Ich narrator nie jest już – jak w listach 

92 Por. M. Werner, J.-Ch. Hauschild, dz. cyt., s. 208.
93 Por. tamże, s. 211.
94 Por. A.W. Forbes, The Satiric Decade. Satire and Rise of Republicanism in France. 1830–1840, 

Lanham 2010, s. 247.
95 Por. tamże, s. 248.
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z Berlina – wyłącznie miejskim przechodniem, który w lekkim stylu, z po-
godnym uśmiechem komentuje obserwowane wypadki. Powstające w latach 
trzydziestych eseje utrzymane są w nieco innym tonie. Dominuje w nich 
perspektywa obcego, który z charakterystyczną dla siebie dociekliwością 
dokumentuje to, czym żyje ówczesny Paryż. Uwagę zwraca szeroki zakres 
tematyczny podejmowanej przez pisarza problematyki: zajmują go między 
innymi kwestie polityczne, społeczne, obyczajowe i kulturowe. Autor czę-
sto wykorzystuje humor, który pozwala mu przełamać dystans wobec opi-
sywanej rzeczywistości.

Pisarz nie krytykuje sposobu uprawiania przez Francuzów polityki. Przy-
patrując się z boku temu, co dzieje się na paryskich ulicach, za pomocą dys-
kretnej ironii stara się demaskować trudy życia we francuskiej stolicy96. Nie 
przyjmuje bezrefleksyjnie słów zasłyszanych od Francuzów na temat wyjąt-
kowości ich ojczyzny. Z ironicznym uśmiechem argumentuje, iż fakty zdają 
się momentami zaprzeczać zasłyszanym wypowiedziom. Pisarz nieustan-
nie konfrontuje z sobą dwa punkty widzenia: pierwszy z nich jest bezkry-
tycznym spojrzeniem kogoś, kto znajduje się wewnątrz danej kultury; drugi 
z kolei przynależy postronnemu obserwatorowi. Nałożenie na siebie obu tych 
perspektyw przyczynia się do powstania efektu humorystycznego. Heine, 
w odróżnieniu od wielu prac Larry czy Hunta, bardzo wyraźnie obecny jest 
na kartach swych tekstów97. Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, iż poja-
wiający się w pracach romantyka humor i satyryczny ton miałyby wyłącznie 
deprecjonować Francuzów w oczach niemieckich czytelników gazety. Nie-
słuszne wydaje się ponadto przypisywanie Heinemu intencji propagowania 
wyższości swego narodu nad mieszkańcami kraju nad Sekwaną. Humor nie 
miał na celu ośmieszenia czy przedstawienia w negatywnym świetle Fran-
cji i jej mieszkańców. Pisarzowi chodziło raczej o wyeksponowanie różnic, 
które ze względu na odmienność kulturową obu krajów wywoływać mogą 
u ich obywateli poczucie zdziwienia, a nawet niezrozumienie.

Założenie, iż ostrze satyry Heinego było skierowane głównie przeciw-
ko Francuzom, daje się łatwo podważyć. Argumentów ku temu dostarcza 
twórczość literacka romantyka. Mowa tu przede wszystkim o poemacie saty-
rycznym Niemcy. Baśń zimowa, którego wymowa koresponduje z tekstami 
publicystycznymi pisarza. Tekst ten, opublikowany w 1844 roku, nawiązuje 
do podróży Heinego do ojczyzny, jaką romantyk odbył po trzynastoletnim 

96 Por. H. Heine, De la France. Französische Zustände, Paris 1930, s.79.
97 Por. H. Heine, Préface, [w:] tegoż, Lutèce…, dz. cyt., s. 14.
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pobycie we Francji. W utworze w krzywym zwierciadle przestawiony został 
kraj rodzinny pisarza. Jednym z bardziej dosadnych wspomnień Heinego 
jest jego opis pruskiej armii:

Przeszedłem się po nudnym gnieździe
Nie wiedzion żadnym celem.
Widziałem znowu pruskie wojsko,
Zmieniło się niewiele.
(…)
Ten sam wciąż mają chód drewniany,
Jakby na szczudła ich wbito,
Albo jak gdyby kij połknęli,
Którym ich niegdyś bito98.

Heine zderza z sobą pruską teraźniejszość i przeszłość, by opisać i zaak-
centować dostrzegalne między nimi podobieństwa. Pisarz konfrontuje swe 
młodzieńcze wspomnienia z tym, co zastaje w ojczyźnie w roku 1843. W po-
równaniu z publicystyką romantyka satyryczny ton jego tekstu poetyckiego 
wydaje się zdecydowanie ostrzejszy. Prócz humoru w poemacie Niemcy. Baśń 
zimowa znajdujemy także wyrażane wprost oceny oraz surowe komentarze. 
W tym duchu utrzymany jest przykładowo fragment o celnikach pełniących 
funkcję przygranicznych cenzorów:

Węszyli wszędzie i grzebali
Wśród koszul, spodni, podwiązek;
Szukali koronek, biżuterii
I zakazanych książek.

Głupcy, na co przewracać w kufrze!
I tak nic nie znajdziecie!
Kontrabandę, której szukacie
W głowie ukryłem przecie99.

W poemacie – odmiennie niż w publicystyce – pisarz nie waha się swych są-
dów i ocen wypowiadać wprost. Dlatego Niemcy widziani oczyma Heinego 

98 H. Heine, Niemcy. Baśń zimowa, przeł. A. Skibiński, Berlin 1997, s. 12.
99 Tamże, s. 14.
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opisywani są w sposób zdecydowanie bardziej krytyczny niż Francuzi. Ar-
gumentów na potwierdzenie powyższej hipotezy należy szukać także we 
wspomnianej już Buch der Lieder, uznawanej – podobnie zresztą jak quasi-
-reportażowa relacja z gór Harzu – za rodzaj gry z estetyką romantyzmu.

Ze względu na ostrą cenzurę, z którą borykali się niemieccy wydawcy, 
romantyk zdecydował się zaangażować w stworzenie w 1838 roku własne-
go czasopisma. „Pariser Zeitung” miał być alternatywą dla tradycyjnej prasy, 
której rozwój w ojczyźnie pisarza był utrudniony. By uniknąć problemów 
wiążących się z funkcjonowaniem periodyku na terenie Niemiec, Heine zde-
cydował się umiejscowić redakcję we Francji. Zaskakujące, jak wiele z roz-
wiązań zastosowanych w swym projekcie przejął od Girardina, deklarując 
przykładowo, iż „Pariser Zeitung” w znacznej mierze będzie się utrzymywał 
z płatnych ogłoszeń. Romantyk zaznaczył, że przy podjęciu decyzji o zało-
żeniu tytułu przyświecały mu głównie dwie pobudki. Jedną z nich była chęć 
wzbogacenia się, druga z kolei miała podłoże ideologiczne. „Pariser Zeitung” 
aspirował do pełnienia funkcji organu prasowego stawiającego sobie za cel 
faktyczne oddziaływanie na rzeczywistość. Znamienne, iż Heine swych pub-
likacji w piśmie nie traktował jak prac o charakterze literackim, lecz czysto 
utylitarnym, przyznając im istotną rolę w inicjowaniu ważnych przemian 
społecznych i politycznych.

Obraz Heinego jako satyryka ujawnia się najpełniej w jego publicystycz-
nej batalii wymierzonej przeciwko innemu literatowi-dziennikarzowi. Lud-
wig Börne, niemiecki satyryk i autor licznych tekstów prasowych o tema-
tyce politycznej, stał się celem ataku autora Atty Trolla po tym, jak nieco 
wcześniej sam w dosadny sposób skrytykował dorobek piśmienniczy Heine-
go. Wystąpienie pisarza daje się zatem porównać do omówionej wcześniej 
satyrycznej batalii Larry przeciwko Díazowi. Jak notuje Carl Edgar Eggert, 
związki obu niemieckich autorów miały skomplikowany charakter. Począt-
kowa przyjaźń bardzo szybko przemieniła się w głęboką nienawiść, której 
świadectwem jest ostra wymiana uszczypliwych tekstów pomiędzy adwer-
sarzami100. Początkowo Börne zganił głównie teksty publicystyczne swego 
oponenta. Skrytykował także dziennik „L’Europe littéraire”, z którym Hei-
ne współpracował. Ostrze satyry szczególnie uderzało w młodego poetę za 
pośrednictwem prasy. Börne, w odróżnieniu od Heinego, doskonale władał 
językiem francuskim, dlatego miał możliwość publikowania swych tekstów 

100 Por. C.E. Eggert, Introduction, [w:] Heine’s Poems, ed. C.E. Eggert, New York 2008, s. XXVII.
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także na łamach zagranicznych gazet101. Poeta z kolei, będąc człowiekiem 
wyjątkowo wrażliwym na wszelaką krytykę, nie mógł się powstrzymać od 
zripostowania każdej negatywnej wypowiedzi na swój temat. Szczególnie 
uderzył go komentarz, jaki zanotował Börne w odniesieniu do eseju De 
l’Allmagne. Krytyk porównał wówczas Heinego do myszy, która pomiędzy 
podziemnymi korytarzami porusza się tak sprawnie jak romantyk w gąsz-
czu sprzecznych opinii.

W obliczu licznych satyrycznych i prześmiewczych komentarzy pod swo-
im adresem Heine nie mógł biernie przyglądać się działaniom oponenta. 
W 1840 roku do rąk czytelników trafiła książka Ludwig Börne. Eine Denks-
chrift, której publikacja wywołała spore poruszenie zarówno w środowisku 
profesjonalnych krytyków, jak i zwykłych odbiorców. Publikacja miała się 
pierwotnie ukazać jako Heinrich Heine über Ludwig Börne. George F. Peters 
wskazuje na dwojaką możliwość rozumienia leksemu über zanotowanego 
w tytule dzieła. Z jednej strony może być on tłumaczony jako „o”, z drugiej 
zaś jako „ponad”102, co zdecydowanie zmienia wymowę tytułu, który staje 
się sformułowaniem wartościującym.

Mimo że w swej rozprawie Heine stawiał sobie za cel ambitne zripo-
stowanie kierowanej pod jego adresem krytyki, projekt ten pod względem 
perswazyjnym nie do końca można uznać za udany. Metafory i porówna-
nia tworzone przez romantyka są bowiem mniej dosadne niż określenia, 
jakie kierował pod jego adresem Börne. Najostrzej uderza Heine w twór-
czość oponenta, krytykując jego Briefe aus Paris. Börne zostaje porównany 
do znanego autorowi Atty Trolla z dzieciństwa policjanta, który – jako że 
starszy i bardziej doświadczony – stale ingerował w zabawę młodzieży, mó-
wiąc: „Jesteście zbyt cicho (…), ja wam pokażę, jak robi się hałas”103. Zdecy-
dowana większość krytyków współczesnych Heinemu nie doceniła warto-
ści literackich jego satyry. Dostrzegali w niej wyłącznie personalny, złośliwy 
i niepozbawiony merytorycznych błędów atak poety na swego wieloletnie-
go oponenta. Uwadze krytyków umknęło jednak, iż Heine w swym szkicu 
starał się niejako między wierszami nakreślić rozleglejszą perspektywę, po-
kazując, że współczesny mu pisarz posiadający skonkretyzowane poglądy 

101 Por. J.L. Sammons, Introduction, [w:] H. Heine, Ludwig Börne. A Memorial, transl. J.L. Sam-
mons, New York 2006, s. XXIII.

102 Por. G.F. Peters, The Poet as Provocateur. Heinrich Heine and his Critics, New York 2006, 
s. 50.

103 „Vous êtes beaucoup trop paisibles (…), mais, moi, je veux vous montrer comment on doit 
faire du vacarme” (tamże, s. 64).
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polityczne może podążać jedną z dwóch dróg: pierwszą z nich wyznaczała 
myśl Börnego, drugą – Heinego.

W swej twórczości publicystycznej i literackiej Heine często zbliżał się 
do modelu znanego czytelnikowi z utworów Laurence’a Sterne’a czy wcześ-
niejszej powieści pikarejskiej104. W wielu tekstach poeta zakłada maskę sa-
tyrycznego wędrowca. Jego spacery po miejskich zaułkach Berlina czy Pa-
ryża mają dwojaki wymiar: z jednej strony dzięki nim czytelnik otrzymuje 
zbiór humorystycznych obrazków z miejskiego życia, z drugiej zaś może 
zaobserwować, w jaki sposób romantyczny autor patrzy na otaczającą go 
rzeczywistość, komentuje i obnaża jej paradoksy, waloryzuje poszczególne 
jej sfery. Satyryczny ton wypowiedzi Heinego dosadniej objawiał się w jego 
tekstach literackich niż w publicystyce. Pisarz starał się unikać imiennej 
krytyki. Pragnął za to obszernie nakreślić czytelnikowi obraz komentowane-
go zagadnienia czy problemu. Trudno wykazać, że piszący stawiał sobie za 
cel wykorzystanie wypowiedzi satyrycznych i humorystycznych do zmiany 
otaczającej go rzeczywistości. Przyświecała mu raczej chęć zdemaskowania 
stale powtarzanych schematów dotyczących romantycznego sposobu prze-
żywania miłości, doświadczania powrotu do arkadyjskiej krainy dzieciństwa 
czy kontemplowania piękna przyrody. Utwory Heinego stają się otwartą po-
lemiką z takim sposobem pisania o świecie – zarówno przez literatów, jak 
i przez współpracowników prasy.

10.3. Leigh Hunt

„Mogę nazywać siebie, w każdym znaczeniu tego słowa, (…) synem radości 
i melancholii”105 – deklarował w swojej autobiografii Hunt. Lawirowanie 
pomiędzy wesołością a zadumą towarzyszyło angielskiemu romantykowi 
na każdym niemal etapie jego drogi twórczej. Miało też wyraźne odzwier-
ciedlenie w tekstach publicystycznych i literackich pisarza przynależącego 
do grona najbardziej zasłużonych brytyjskich dziennikarzy pierwszej poło-
wy XIX stulecia.

104 Por. S.S. Prawer, Heine, the Tragic Satirist. A Study of the Later Poetry 1827–1856, Cam-
bridge 1961, s. 6.

105 „I may call myself, in every sense of the word, (…) a son of mirth and melancholy” (L. Hunt, 
The Autobiography of Leigh Hunt, London 1870, s. 28).
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Trudno precyzyjnie określić pokoleniowy związek urodzonego w 1784 
roku eseisty. Był bowiem o prawie dziesięć lat młodszy od generacji Words-
wortha i Coleridge’a, o tyleż samo zaś starszy od rówieśników Keatsa i Shel-
leya. Zdecydowanie bardziej zażyłe relacje łączyły go z młodszymi romanty-
kami. Jego wieloletnia przyjaźń z twórcą Queen Mab oraz z autorem Ode on 
a Grecian Urn była już przedmiotem licznych prac badawczych106, których 
autorzy akcentowali rolę, jaką założyciel pisma „The Examiner” odegrał we 
wprowadzeniu młodych pisarzy w świat brytyjskiego dziennikarstwa. Jako 
krytyk literacki Hunt brał w obronę ich teksty, dowodząc jednocześnie swych 
kompetencji oraz szczególnej wrażliwości, która umożliwiała mu dostrze-
żenie w debiutujących autorach prawdziwego talentu.

John Boynton Priestley zdecydowanie niżej ocenia walory artystyczne 
prac Hunta niż takich autorów jak Lamb czy Hazlitt. Proponuje, by dorob-
ku piśmienniczego romantyka nie rozważać w kategoriach artyzmu, lecz by 
patrzeć nań raczej jak na twórczość stricte publicystyczną. Hunt był bowiem 
w pierwszej kolejności wybitnym dziennikarzem, w drugiej zaś dopiero lite-
ratem107. Zastanawiające, że podobne opinie na jego temat formułowali już 
dziewiętnastowieczni pisarze, którzy nie cenili go za geniusz literacki, ale 
za inne talenty i umiejętności. Lamb, przykładowo, scharakteryzował Hunta 
jako „niezrównanego towarzysza przy kominku” (ang. „a matchless fireside 
companion”)108, z kolei Carlyle pisał o nim, że to „geniusz w bardzo wąskim 
znaczeniu” (ang. „a man of genius in a very stricte sense”)109.

Hunta wspominał też Hazlitt na kartach The Spirit of The Age. W odróż-
nieniu od Priestleya romantyczny eseista dostrzegł walory tekstów auto-
ra Story of Rimini, porównując jego talent do kompetencji Southeya. „Aby 
był podziwiany, musi być oglądany: ale być może powinien być oglądany, 
ażeby był w pełni doceniony”110 – postulował Hazlitt przekonujący czy-
telników o wysokim poziomie artystycznym prac Hunta, cenionego mię-
dzy innymi za „wrodzoną radość i żywiołowe zachowanie” (ang. „natural 
gaiety and sprightliness of manner”)111. Doceniając talent literacki publi-

106 Por. J.N. Cox, Poetry and Politics in the Cockney School. Keats, Shelley, Hunt and their Circle, 
New York 1998.

107 Por. J.B. Priestley, Introduction, [w:] L. Hunt, Selected Essays, London, New York, s. viii.
108 Tamże, s. ix.
109 Tamże.
110 „To be admired, he needs but to be seen: but perhaps he ought to be seen to be fully appre-

ciated” (W. Hazlitt, The Spirit of the Age…, dz. cyt., s. 390).
111 Tamże.
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cysty, eseista jednocześnie krytykował jego zaangażowanie w działalność 
na rzecz dziennikarstwa. Hazlitt deprecjonował też znaczenie kariery po-
litycznej Hunta. Bardziej niż zaangażowanego polityczne publicystę chciał 
w nim widzieć krytyka literackiego oraz wnikliwego komentatora brytyj-
skiej obyczajowości.

Na akcentowane wyraźnie przez Hazlitta zróżnicowanie tematyczne szki-
ców Hunta miał wpływ rodzaj i charakter czasopism, na których szpaltach 
romantyk publikował swoje teksty. Jego nazwisko pojawiało się w takich 
tytułach, jak: „Morning Chronicle”, „Monthly Mirror Magazine”, „Europe-
an Magazine”, „Monthly Magazine”, „Poetical Register”, „Traveller”, „News”, 

„Statesman”, „Liberal”, „Companion”, „The Tatler” oraz „Monthly Chronic-
le”. Liczba i różnorodność przywołanych tu gazet i czasopism mogą się wy-
dać zaskakujące. Trzeba jednak pamiętać, iż zaangażowanie dziennikarskie 
Hunta nie miało charakteru incydentalnego. Z prasą byli zresztą związani 
także inni członkowie jego najbliższej rodziny. Brat pisarza John zasłynął 
jako założyciel czasopisma „News”. Z kolei syn Leigh, Thornton, kontynu-
ując odziedziczoną po ojcu miłość do dziennikarstwa, zyskał uznanie jako 
jeden z głównych redaktorów „The Daily Telegraph”112.

Pogodny, lekko satyryczny ton wielu swych prasowych publikacji Hunt 
przejął z osiemnastowiecznej brytyjskiej tradycji „Spectatora”. Priestley 
twierdzi nawet, iż dostrzegalny w pracach pisarza wpływ estetyki oświe-
cenia jest jednym z największych ich walorów113. Humor, satyryczne spoj-
rzenie i pozycja obserwatora zbliżają prace dziewiętnastowiecznego pisarza 
do formy, jaką kilkadziesiąt lat wcześniej zapoczątkowali Steele i Addison. 
Zależność pomiędzy romantykiem a jego oświeceniowymi poprzednikami 
uwyraźnia się między innymi w licznych komentarzach twórcy czasopis-
ma „The Examiner”, który wiele razy powracał do rozważań na temat sy-
tuacji brytyjskiej prasy w XVIII wieku. Chętnie przypominał również cha-
rakter pism Addisona i Steele’a: „Teksty Addisona są bardziej fantazyjne 
i bardziej eleganckie w swej formie. Niektóre z nich są urocze (…). Steel 
może być uważany za kogoś, kto zawsze mówi, rzadziej pisze”114. Zainte-
resowanie romantyka publicystyką oświeconych szybko zwróciło uwagę 

112 Por. tamże.
113 Por. J.B. Priestley, dz. cyt., s. ix.
114 „Addison’s stories are of a more fanciful sort, and more elegant in the style; some of them 

are charming (…). Steele, indeed, may be said to have always talked, rather than written” 
(cyt. za: B. McCrea, Addison and Steele are Dead. The English Department, its Canon and 
the Professionalization of Literary Criticism, Newark 1990, s. 100).
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badaczy115. Zdaniem Johnsona pisarz z redaktorami „Spectatora” „(…) dzielił 
oczywiście dydaktyczny, filantropijny entuzjazm”116. Hunt poszedł jednak 
zdecydowanie dalej. Może o tym świadczyć znacznie większe grono adre-
satów, do których kierował swe teksty. O ile twórcy „Spectatora” zwracali 
się przede wszystkim do klas wykształconych, o tyle Hunt, tworząc w do-
bie powolnej demokratyzacji odbioru, nie zawężał tak radykalnie grupy 
swoich odbiorców.

Wspomniany wcześniej satyryczny ton wypowiedzi romantyka nie spot-
kał się ze zrozumieniem ówczesnych recenzentów. Szczególnie krytykowane 
były utrzymane w tym duchu dzieła literackie Hunta, takie jak The Dogs czy 
The Book of Beginnings, które uznawano za wtórne. „Ty, Leigh Huncie, je-
steś bez wyjątku najsłabszym i najmierniejszym satyrykiem”117 – stwierdził 
jeden z recenzentów „Blackwood’s Magazine”, którego opinia na długie lata 
zaważyła na sposobie wartościowania tekstów romantyka. Doświadczywszy 
licznych niepowodzeń na niwie literatury, Hunt wszelką swą aktywność za-
wodową przeniósł na grunt publicystyki. Pierwszym i jednocześnie jednym 
z najważniejszych przedsięwzięć pisarza było jego zaangażowanie w stwo-
rzenie pisma „The Examiner”. Choć powstało ono z inicjatywy Johna Hun-
ta, to właśnie młodszy brat założyciela od samego początku uznawany był 
za głównego redaktora tytułu. Pierwszy numer „The Examiner” ukazał się 
w 1808 roku, a zatem w okresie stale rosnącej popularności Napoleona, na 
którego temat toczyły się wówczas w Anglii burzliwe dyskusje. Pisał Hunt: 

„«The Examiner» ukazał się w czasie, gdy Bonaparte był u szczytu swej potęgi. 
Miał kontynent u swych stóp, a trzej jego bracia zasiadali na tronach (…)”118.

Dziewiąty rozdział autobiografii Hunt poświęcił omówieniu swych związ-
ków z tygodnikiem „The Examiner”. Kluczowy wydaje się ten jej fragment, 
w którym romantyk objaśnia genezę czasopisma, wiążąc jego powstanie 
z tradycją prasy oświeceniowej119. Hunt deklarował, że nie odcina się od tra-
dycji prasy osiemnastowiecznej, lecz wchodzi z nią w swoisty dialog. Mimo 
że oficjalnie odrzuca protorysowskie nastawienie czasopisma redagowane-

115 R.B. Johnson, Leigh Hunt, London 1896, s. 118.
116 „(…) shared of course the didactic philanthropic enthusiasm” (tamże).
117 „You, Leigh Hunt, are without exception, the weakest and wishy-washiest satirist” (Ul-

tra-Crepidarius, „Blackwood’s Edinburgh Magazine”, t. XV, January–June 1824, s. 89).
118 „«The Examiner» commenced at the time when Bonaparte was at the height of his pow-

er. He had continent at his feet; and three of his brothers were on thrones” (L. Hunt, The 
Auto biography…, dz. cyt., s. 157).

119 Por. tamże, s. 155. 
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go przez Swifta, pragnie naśladować główne założenia, na których autor 
Podróży Guliwera tworzył swój dziennikarski program.

Tygodnik Swifta wsławił się głównie ostrymi pamfletami o charakterze 
politycznym oraz uderzającymi w opozycję tekstami satyrycznymi. Ich autor 
podpisywał się jako Mr Examiner i chociaż nie przyznawał się jednoznacz-
nie do swych związków z obozem torysów, w oczywisty sposób wspierał 
ich politykę. Hunt (przynajmniej w warstwie oficjalnych deklaracji) odżeg-
nywał się od sympatyzowania z którymkolwiek z obozów rządzących. Za-
akcentowawszy neutralność polityczną czasopisma, wynotował główne za-
sady, którymi powinni się kierować jego redaktorzy. Ich obowiązkiem było 

„(…) uczestniczenie w reformach parlamentu, liberalizm w opiniach (zwłasz-
cza wolność od przesądów) oraz włączenie gustu literackiego we wszelkie 
dziedziny”120. Mimo ambitnych planów redaktora tygodnikowi nigdy nie 
udało się zyskać miana tytułu opiniotwórczego. Jego faktyczny wpływ na 
wprowadzenie popieranych reform był w istocie niewielki. Należy jedno-
cześnie podkreślić zasługi pisma w krzewieniu idei patriotycznych wśród 
czytelników rekrutujących się z klasy średniej i wyższej. W dobie wojen na-
poleońskich powtarzane przez Hunta stwierdzenie, że „angielski charakter 
jest całkowicie różny od wszystkiego, co kontynentalne”121, miało umocnić 
wśród Brytyjczyków poczucie więzi narodowej.

Na łamach czasopisma Hunt podejmował szerokie spektrum tematyczne: 
zajmowały go kwestie polityczne, krytyka teatralna, sprawy społeczne oraz 
literackie. Ostatnie z wymienionych zagadnień miało szczególny charakter, 
gdyż rozwijane było przez pisarza w postaci satyrycznych szkiców. Ostry 
ton przybierały zwłaszcza komentarze dotyczące twórczości Southeya, we 
wrześniu 1813 roku nagrodzonego tytułem poety laureata. Hunt nie omiesz-
kał odnotować tego faktu w jednym ze swoich satyrycznych artykułów. Ro-
mantyk stwierdził, iż laur ten „został osadzony na prymitywnej głowie pana 
Roberta Southeya”122. Publicysta „The Examiner” nie zawahał się sięgnąć 
po satyrę imienną pozwalającą zidentyfikować atakowanego adresata. Wy-
powiedź Hunta wpisywała się tym samym w szerszy kontekst i wspierała 
ostrą kampanię tygodnika walczącego o zniesienie wspomnianej nagrody. 

120 „(…) assist in producing Reform in Parliament, liberality in opinion in general (especial-
ly freedom from superstition), and a fusion of literary taste into all subjects whatsoever” 
(L. Hunt, The Autobiography…, dz. cyt., s. 156).

121 „The English character is entirely separated from everything continental” („The Examiner”, 
24 stycznia 1808, nr 4, s. 50).

122 „is planted on the primitive head of Mr. Robert Southey” (tamże, s. 39).



X. Satyra i humor w publicystyce Larry, Heinego i Hunta318

Jak twierdzili redaktorzy, „jeśli dobry poeta przyjmuje tę nagrodę, ona go 
hańbi; jeśli przyjmuje ją słaby – on hańbi ją” 123.

Tematyka satyrycznego artykułu Hunta została powielona również 
w tekstach literackich. Początkowo, jak wskazuje Michael Eberle-Sinatra, 
publicysta ganił poetę jezior przede wszystkim za jego zaangażowanie po-
lityczne oraz za aktywność dziennikarską124. Kolejno, dostrzegłszy wpływ 
polityki na twórczość literacką Southeya, Hunt ostro ocenił też jego poezję. 
Jednym z ważniejszych utworów, będących wyrazem niechęci publicysty 
do autora Widzenia sądu, jest poemat The Feast of the Poets, zamieszczo-
ny w marcu 1812 roku na łamach czasopisma „The Reflector”125. Tekst ten 
w krzywym zwierciadle przedstawiał ówczesnych poetów i autorów dra-
matycznych. W przedmowie do książkowego wydania z 1832 roku Hunt 
podkreśla, że swą twórczość satyryczną postrzega jako przywilej młode-
go poety, który wyłącznie dla uciechy czytelnika tworzy teksty utrzymane 
w tym duchu. Wydaje się jednak, że ostrze jego krytyki miało jeszcze inną 
funkcję. Literatura, obok publicystyki, była dla Hunta ważnym narzędziem 
pozwalającym zdyskredytować twórczość poety jezior. Zamiar ten może-
my dostrzec w jednym z fragmentów wspomnianego poematu, w którym 
romantyk rysuje groteskowy obraz rozpadającego się na głowie Southeya 
lauru126. W swym liryku Hunt chętnie używa zdrobnienia „Bob”, deprecjo-
nując w ten sposób starszego poetę. W podobnym tonie zwraca się do niego 
też w innym utworze, będącym parodią wiersza Southeya O England! O my 
Glorious Native Land!. Swój wiersz – podobnie jak poeta laureat – dzienni-
karz rozpoczyna od inwokacji, apelując jednak nie do ojczyzny, a do jednego 
z jej utytułowanych poetów słowami: „O Robert! Mój wspaniały, naturalny 
Bob!” (ang. „O Robert! O my glorious, natural Bob!”)127. Czytelnicy bez tru-
du dostrzegli, kim jest adresat ody Hunta. Dzięki temu tekstowi publicysta 

123 „If a good poet accepts it, the office disgraces him; if a bad one, he disgraces the office” (cyt. 
za: P. Magnuson, Reading Public Romanticism, Princeton 1998, s. 131).

124 Por. M. Eberle-Sinatra, Leigh Hunt and the London Literary Scene. A Reception History of 
his Major Works, 1805–1828, New York 2005, s. 43.

125 Pierwsza wersja tekstu liczyła 334 wersy. W kolejnych latach pisarz dwukrotnie rozbudo-
wywał satyrę, która w 1815 roku miała ich już 534; por. tamże, s. 33.

126 „Bob walked at the head with a tattered bay crown, / And looked such a compound of 
courtier and clown, / (…) When lo, as poor Bob was collecting his wit, / The thing on his 
head, as if seized with a fit, / Began crackling, and splitting, and writhing about, / And 
so in a flash and a vapour went out” (L. Hunt, The Feast of the Poets with Other Pieces in 
Verse, London 1815, s. 13).

127 Cyt. za: E. Blunden, Leigh Hunt’s „Examiner” Examined, London 1928, s. 44.
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raz jeszcze potwierdził zarówno swą niechęć do Southeya, jak i wyjątkową 
sprawność, z jaką posługiwał się ostrzem literackiej satyry.

Czasopismo „Reflector”, gdzie opublikowano poemat The Feast of the 
Poets, było drugim poważnym przedsięwzięciem braci Huntów. Projekt jego 
powstania narodził się wiosną 1810 roku, kiedy obaj redaktorzy cieszyli się 
już dużym szacunkiem w środowisku dziennikarskim głównie za sprawą 
sukcesów, jakie odnosili dzięki tygodnikowi „Examiner”. Tytuł nie powtó-
rzył jednak sukcesu swego poprzednika, znikając z rynku prasowego po za-
ledwie pięciu miesiącach128. Zamiarem braci było „ukazanie umysłu czasów 
współczesnym oraz potomnym (…)”129. W prospekcie nakreślającym cha-
rakter czasopisma, reklamującego się jako „kwartalnik poświęcony filozofii, 
polityce i sztukom wyzwolonym” (ang. „a quarterly magazine, on subjects 
of philosophy, politics, and the liberal arts”), Hunt obiecywał czytelnikom 
polityczne raporty, recenzje teatralne oraz artykuły poświęcone sztuce. Za-
powiadane zmiany w sposobie redagowania czasopisma miały realizować 
plan, by prasa przyjęła na siebie rolę „kroniki dla potomności”130. Dlatego, 
w przeciwieństwie do wielu innych ówczesnych tytułów prasowych, funkcje 
„Reflectora” nie ograniczały się wyłącznie do portretowania rzeczywistości 
hic et nunc, lecz skupiały się wokół wydarzeń o charakterze ponadczasowym, 
o których pamiętać powinny również przyszłe pokolenia. Chociaż czasopis-
mo to istniało krótko, nie można oczywiście całkowicie zbagatelizować roli, 
jaką odegrało na rynku angielskiej prasy. Dzięki publikacjom takich auto-
rów jak Hunt czy Lamb tytuł ten przyczynił się do rozwoju i popularyzacji 
brytyjskiego eseju.

Podobną funkcję jak „Reflector” odgrywały również pozostałe periody-
ki romantyka, które ze względu na swój efemeryczny charakter bądź niską 
liczbę abonentów nie zapisały się jednak na stałe na kartach historii an-
gielskiej prasy. Przykładem jest „The Indicator” czy „The Chat of the Week” 
z 1830 roku, którego prospekt kusił czytelnika krótkimi artykułami, w lek-
kim stylu podającymi informacje z życia politycznego kraju. Z kolei „The 
Tatler”, nawiązujący swym tytułem do słynnego oświeceniowego czasopisma, 
obiecywał odbiorcom przede wszystkim rozrywkę. Tytuł skupiał się na kwe-
stiach związanych z literaturą oraz teatrem. Zaledwie o cztery lata młodszy 

128 Tytuł ukazywał się od października 1810 do marca 1811 roku.
129 „to portray the mind of the times for its contemporaries and for posterity” (K.E. Kendall, 

Leigh Hunt’s „Reflector”, Paris 1971, s. 11).
130 Por. tamże, s. 4.
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„Leigh Hunt’s London Journal” (1834 rok) miał zdecydowanie większe am-
bicje. Jego twórca w prospekcie zwracał się do miłośników wiedzy, którzy 
w czasopismach poszukują ducha liberalizmu oraz pogłębionej refleksji nad 
sztuką i literaturą131.

Satyryczny talent Hunta najpełniej rozwinął się w publikowanych przez 
niego na łamach czasopism poematach. Warto wspomnieć o takich utwo-
rach jak Ultra-Crepidarius; a Satire on William Gifford czy The Dogs. Współ-
cześni badacze podkreślają wyjątkowe zróżnicowanie tematyczne i formal-
ne satyr Hunta. Johnson jest zdania, iż romantykowi udało się przenieść do 
prasy codziennej zasady, zgodnie z którymi publikowano ówcześnie artykuły 
w magazynach132. Jedną z nich jest balansowanie przez piszącego na grani-
cy prawdy i fikcji, a także silne spersonalizowanie wypowiedzi, nadające im 
charakter quasi-biograficzny. W wielu tekstach Hunt – podobnie jak Heine 
i Larra – przyjmuje perspektywę miejskiego przechodnia, opisującego ulice 
Londynu i spotkanych tam mieszkańców. W przeciwieństwie do późniejsze-
go modelu Baudelaire’owskiej flâneurie Hunta nie pociągają jednak zgiełk 
i tempo życia metropolii. Jego uwagę absorbuje przede wszystkim niezwy-
kłość detali, które – powszechnie uważane za typowe – w oczach romanty-
ka jawią się jako niecodzienne i tym samym warte uwagi.

Przykładem szkicu, w którym bodaj najpełniej uwidacznia się ta per-
spektywa, jest esej Walks Home by Night in Bad Weather. Watchmen. Po-
dobnie jak w zdecydowanej większości prac pisarza w tekście tym narrator 
wypowiada się w pierwszej osobie liczby mnogiej. Zaprasza czytelnika na 
nocny spacer po ulicach Londynu i wylicza korzyści płynące z wieczornej 
wędrówki133. Ten liryczny, poetycki obraz brytyjskiej stolicy silnie kontra-
stuje z pozostałymi esejami Hunta, przepełnionymi subtelnym humorem, 
satyrycznym spojrzeniem oraz rzeczowymi opisami przedmiotów i postaci. 
Dlatego esej ten należałoby raczej zaliczyć do tekstów literackich, a nie do 
wypowiedzi dziennikarskich.

Problemy z jednoznaczną przynależnością gatunkową pojawiają się tak-
że w przypadku tekstów The Old Gentleman oraz The Old Lady. Szkice te 
uznać można za rodzaj eseistycznych obrazów starości, których bohaterami 
są anonimowe postaci. W obu przypadkach historie życia są opowiedziane 

131 Por. tamże, s. 208.
132 Por. R.B. Johnson, dz. cyt., s. 120.
133 Por. L. Hunt, The Works of Leigh Hunt, t. 2, Essays and Miscellanies, Philadelphia 1854, 

s. 183.
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przez wszechwiedzącego narratora. Ma on wgląd w sposób myślenia swych 
bohaterów („ona uważa duchownego za miłego mężczyznę”, ang. „she thinks 
the clergyman a nice man”), doskonale zna ich gusta i preferencje134. Eseista 
precyzyjnie rekonstruuje dzień z życia mężczyzny i kobiety, zwraca uwagę 
na ich szczególne, groteskowe wręcz przywiązanie do powtarzalności pew-
nych zachowań („Starszy Pan bardzo dba o to, by jego kapcie czekały na nie-
go przy kominku, kiedy wraca do domu”, ang. „the Old Gentleman is very 
particular in having his slippers ready for him at the fire when he comes 
home”135). Wyjątkowe celebrowanie przez obie postaci określonych rytua-
łów dnia codziennego Hunt akcentuje, stosując praesens historicum. Jego 
narracja, prowadzona niemal wyłącznie w czasie teraźniejszym, uwypukla 
niezmienność przyzwyczajeń starszych Anglików, ich obsesyjne wręcz przy-
wiązanie do tradycji, ale też nieco groteskowe i przesadne podporządkowa-
nie życia stale powtarzanym schematom.

Wyróżnikiem Huntowskich esejów nie jest gorzki, dosadny czy men-
torski ton, lecz raczej subtelny humor i pogodny dowcip136. Najpełniejszą 
wykładnię charakteru pism romantyka przynoszą fragmenty książki Wit 
and Humour137. Hunt dostrzega utylitarny wymiar humoru, którego funk-
cją jest nie tylko zabawianie czytelników, lecz także zainicjowanie zmian 
w nich samym. Historie mające wywołać uśmiech na twarzy odbiorcy pi-
sarz uznaje za rodzaj alternatywy dla napastliwych, satyrycznych ataków.

W dorobku Hunta pojawiają się także liczne humorystyczno-satryczne 
szkice poświęcone spotykanym na ulicach Londynu postaciom służących czy 
etatowych pracowników. Ich losy zostały opisane w esejach The Maid-ser-
vant, The Conductor, The Waiter czy On Washerwoman. Na uwagę zasługu-
je ponadto szkic Angling, będący ironicznym spojrzeniem na pasję angiel-
skich wędkarzy. Hunt, zagorzały miłośnik zwierząt, by uniknąć wyrażania 
wprost oceny zachowań wędkujących, cytuje słynne zdanie Swifta, który 
stwierdził, iż wędkarstwo daje się sprowadzić do prostej formuły: „patyk 
i sznurek, z muchą na jednym końcu, a głupcem na drugim”138. Starając się 

134 Por. L. Hunt, The Old Lady, [w:] Leigh Hunt as Poet and Essayist, selected and ed. by Ch. Kent, 
London, New York 1889, s. 96–99.

135 L. Hunt, The Old Gentleman, [w:] tegoż, Essays of Leigh Hunt, ed. with an introduction and 
notes by E. Ollier, London 1890, s. 225.

136 Por. R.S. Edgecombe, Leigh Hunt and the Poetry of Fancy, New York 1994, s. 143.
137 Por. L. Hunt, Wit and Humour, [w:] tegoż, Essays of Leigh Hunt…, dz. cyt., s. 130.
138 „(…) a stick and a string, with a fly at one end and a fool at the other” (L. Hunt, Angling, 

[w:] tegoż, Essays of Leigh Hunt…, dz. cyt., s. 231).
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dochować wierności bezimiennej krytyce, i tym razem Hunt nie konkrety-
zuje bohatera swojego tekstu.

Tekstom prasowym brytyjskiego romantyka trudno przyznać funkcję 
poznawczą lub informacyjną. Sytuują się one zdecydowanie bliżej litera-
tury niż dziennikarstwa. Hunt z dużą precyzją i humorem opisuje życie 
swych bohaterów, nie informując jednak czytelnika, kim w rzeczywisto-
ści jest prezentowana postać. Zdecydowanie bardziej interesują go typy 
niż charaktery. Publicystyka Brytyjczyka najczęściej nie była inspirowana 
bieżącymi wydarzeniami czy aktualnymi problemami, którymi żyło ów-
cześnie społeczeństwo. O ile w tekstach literackich pisarz często sięgał po 
formę satyryczną, nie stroniąc nawet od wymieniania nazwisk opisywa-
nych postaci, o tyle na bohaterów publicystyki najczęściej wybierał postaci 
anonimowe. Ich działania, sposób bycia, skłonności czy preferencje mogły 
wywoływać uśmiech na twarzy czytelnika. Nie był to jednak śmiech szy-
derczy, lecz życzliwy i pogodny.

Zestawienie prac Larry, Heinego i Hunta pokazuje, jak wiele dziewiętnasto-
wieczni twórcy zaczerpnęli od swych oświeceniowych poprzedników. Hi-
szpanie, Niemcy i Anglicy zaadaptowali na swoje potrzeby ideę eseju cha-
rakterystycznego dla osiemnastowiecznych czasopism moralnych. Heine 
oraz Hunt wprowadzili jednak do tego rodzaju tekstów nową jakość. Ro-
mantycy ci nie tworzyli już – w przeciwieństwie do dziennikarzy oświe-
ceniowych – wyimaginowanych postaci-narratorów. Nie ograniczali się 
również do miejskiej przestrzeni, mimo że ich relacje z prowincji pojawiały 
się jedynie sporadycznie. Bardzo często wprowadzali siebie na scenę zda-
rzeń, pisywali szkice traktujące o miejscach czy sytuacjach znanych sobie 
z własnego doświadczenia. Spośród trzech omówionych autorów najbliższy 
oświeceniowemu modelowi pozostał Larra, który unikał w swych pracach 
kostumbrystycznych relacjonowania wydarzeń, których sam byłby świad-
kiem bądź uczestnikiem. Wzorem Steele’a i Addisona chętnie posługiwał 
się wykreowanym narratorem, dopuszczając w tekstach dziennikarskich 
elementy fikcji.

Larra, Hunt i Heine nie dokonywali wyraźnego rozgraniczenia satyry 
literackiej i satyry gazetowej. Wielokrotnie te same zjawiska i postaci były 
atakowane w obu typach piśmiennictwa, z tą tylko różnicą, iż – paradok-
salnie – uszczypliwe komentarze kreślone w dziełach literackich miały za-
zwyczaj zdecydowanie dosadniejszy charakter. Ze względu na mnogość ga-
tunków twórczość artystyczna dawała piszącym o wiele więcej możliwości 
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wyrażenia swych sądów i opinii niż często poddawana cenzurze aktywność 
dziennikarska, w której dominującą formą pozostawał esej.

Żaden z omówionych tu autorów nie deprecjonował dziennikarstwa 
i stronił od traktowania go jako gorszej siostry literatury. Publicystyka w uję-
ciu Larry, Heinego i Hunta nie była – bo być nie mogła – sytuowana w opo-
zycji do twórczości artystycznej. Doskonale pokazują to prospekty czasopism 
zakładanych przez romantyków deklarujących chęć donoszenia czytelnikowi 
o bieżących wydarzeniach oraz kształtowania jego opinii dotyczących okre-
ślonych zjawisk. Humor, dowcip i satyra miały rekompensować odbiorcy nie 
zawsze dopracowany charakter pisywanych z dnia na dzień esejów, które 
często podejmowały te same co literatura tematy, nigdy jednak nie przed-
stawiały ich w tak wyszukanej formie.
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Zderzenie z sobą literatury i publicystyki – dwóch szczególnie ważnych 
w epoce romantyzmu form pracy twórczej – pokazało, jak wielkim wyzwa-
niem dla piszących było łączenie obu rodzajów aktywności. U podstaw za-
proponowanego zestawienia stało przeświadczenie, że istnieje swoiste ter-
tium comparationis umożliwiające uchwycenie paralel pomiędzy twórczością 
artystyczną a szkicami użytkowymi. Potwierdzenia słuszności powyższego 
założenia należy szukać w licznych komentarzach i korespondencji roman-
tycznych twórców oraz w ich tekstach literackich wielokrotnie łączących się 
z problematyką związaną z dziennikarstwem. Nawet najwybitniejsi pisarze 
nie pozostawali (bo w gruncie rzeczy przecież pozostać nie mogli) obojęt-
ni na przemiany zachodzące na rynku prasowym. Owocem ich związków 
z redakcjami były liczne szkice mające na celu opisanie i zdiagnozowanie 
charakteru tak dynamicznie rozwijającego się zjawiska.

Chociażby ze względu na pośpiech, jakim rządzi się prasa, charaktery-
stykę jej docelowego odbiorcy, a także kolektywny, często anonimowy cha-
rakter wielu prac dziennikarskich, teksty publicystyczne romantyków pod 
wieloma względami ustępują ich dziełom literackim. Chcąc zatem uniknąć 
konieczności wartościowania badanych prac ze względu na ich zróżnicowa-
ne walory estetyczne, skupiłam się między innymi na ich warstwie ideowej. 
Pomiędzy dziełami literackimi epoki a tworzoną w niej publicystyką kształ-
tują się liczne paralele. Są one dostrzegalne zarówno w warstwie tematycz-
nej, jak i – choć w zdecydowanie mniejszym stopniu – we wzajemnym od-
działywaniu na siebie form wypowiedzi prasowej i artystycznej. Nie sposób 
pominąć także wielu odmienności wynikających z uprzywilejowania pracy 
artystycznej, która – w przeciwieństwie do publicystyki – bywała traktowa-
na jako wynik geniuszu przynależnego tylko wybranym autorom.
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Polityczne idee okazały się najczęstszym łącznikiem pomiędzy publicy-
styką a dziełami literackimi. Dają się one zauważyć szczególnie w pracach 
Rzewuskiego, Mickiewicza, Chateaubrianda czy Hugo, które odzwierciedlają 
ówczesne (a – jak w przypadku autora Nędzników – ewoluujące) zapatry-
wania oraz sympatie polityczne artystów. Z prac wspomnianych twórców 
można wyczytać rozmaite postulaty o charakterze społecznym, co nie znaczy 
jednak, że twórczość artystyczna tych romantyków stała się wyłącznie narzę-
dziem w walce o prawa czy ideały grup i jednostek. Publicystyka – w prze-
ciwieństwie do literatury – dawała piszącym możliwość bardziej dosadnego 
wyrażania myśli czy idei, przez co nierzadko bywała pozbawiona większych 
walorów formalnych. W dorobku intelektualnym romantycznych twórców 
pojawiały się rozważania na temat pojęcia prawdy, którą komentowano 
zarówno w odniesieniu do dzieł literackich, jak i szkiców dziennikarskich. 
Paralelnie w prasie i literaturze dyskutowano też takie kwestie, jak indy-
widualizm twórczy, zagadnienia nowej, romantycznej estetyki czy solida-
ryzm piszących z ówczesnym społeczeństwem. Z kolei tematem przynależ-
nym niemal wyłącznie literaturze były zagadnienia związane z romantyczną 
koncepcją poety i poezji natchnionej czy prawie nieobecna w publicystyce 
problematyka otwierania się na metafizykę. Romantyczni pisarze-dzienni-
karze w literaturze chętniej niż w nastawionej na aktualność prasie wracali 
pamięcią do czasów minionych bądź wieszczyli nadchodzące wydarzenia.

Już na początku XIX wieku granica pomiędzy gatunkami literackimi 
a prasowymi formami wypowiedzi bardzo często ulegała zatarciu. Chociaż 
teksty dziennikarskie były kierowane do nieco innego czytelnika niż dzie-
ła literackie, trudno wszakże odmówić im walorów artystycznych. Ponadto 
trzeba podkreślić ważną zależność w kształtowaniu się gatunków prasowych, 
które podlegały wpływom literackim. Przykładem jest pisywana regularnie 
przez literatów-dziennikarzy kronika prasowa, która swój kształt zawdzię-
cza dziennikowi intymnemu. W tym samym czasie część dzieł literackich 
poszukiwała inspiracji w wydarzeniach aktualnych, była tworzona z materii 
faktów zaobserwowanych na miejskich bądź prowincjonalnych ulicach. Jej 
kształt, jak w przypadku prac Balzaka, bardzo często był podporządkowa-
ny zamiarom periodycznej publikacji, co znacząco odbijało się także w war-
stwie fabularnej dzieła. Chociażby ze względu na zestaw nazwisk związanych 
z prasą autorów nie można mówić o całkowitej dyskredytacji drukowanego 
medium. Daje się przy tym zauważyć pewien dysonans: ówczesna krytyka 
prasy tak naprawdę w znikomym stopniu wpłynęła na umocnienie podzia-
łu pomiędzy literaturą a dziennikarstwem. W rzeczywistości romantycy 
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równie często wychodzili z projektami uzdrowienia gazetowej publicystyki, 
co z koncepcjami faktycznego jej zdeprecjonowania.

Można wskazać kilka podstawowych funkcji przyznawanych ówcześnie 
gazetom i czasopismom. Przede wszystkim, zwłaszcza w Anglii, pisarze-

-dziennikarze mieli informować społeczeństwo o bieżących wydarzeniach, 
relacjonować obrady parlamentu. Paradoksalnie jednak ta – jak by się dzisiaj 
wydawało – podstawowa funkcja prasy codziennej w rzeczywistości nie do-
minowała w pracach romantyków. Prócz parlamentarnych relacji Coleridge’a 
trudno wskazać teksty prasowe, które byłyby w tak jednoznaczny sposób 
skupione wokół samego wydarzenia, a nie, przykładowo, wokół jego oce-
ny dokonywanej przez piszącego. Romantycy nie chcieli bądź nie potrafili 
jeszcze zrezygnować z publicystycznego tonu. Niepokoje związane z coraz 
powszechniejszym przyznawaniem dziennikarstwu w XIX wieku funkcji 
informacyjnej najdobitniej bodaj uchwycił Zola, pisząc:

Oto nowa formuła: informacja. To informacja, która powoli zabiła dzien-
nikarstwo, zabiła wielkie artykuły publicystyczne, zabiła krytykę lite-
racką, oferując coraz więcej miejsca depeszom i krótkim bądź obszer-
nym nowinom1.

Druga z funkcji, polegająca na instruowaniu i edukowaniu czytelników, 
była przez pisarzy-dziennikarzy realizowana na zdecydowanie większą skalę. 
Zwłaszcza w redakcjach gazet satyrycznych, do których pisywali Larra czy 
Heine, teksty o tym charakterze były przyjmowane bardzo chętnie. W epo-
ce romantyzmu prasa – jak wskazuje Vaillant – pełniła także funkcję narra-
cyjną2. Habermas podkreśla, że w XIX wieku drukowane medium zastąpiło 
oświeceniowe kawiarnie i salony. To w nim, nie zaś w tego rodzaju insty-
tucjach, społeczeństwo zaczęło poszukiwać interesujących go opowieści3. 
O ile w oświeceniowym dyskursie prasowym, zgodnie z zasadami retoryki, 
akcentowana była przede wszystkim argumentacja, o tyle w XIX stuleciu 

1 „Là est la formule nouvelle: l’information. C’est information qui, peu à peu, en s’étalant, 
a tué journalisme, tué les grands articles de discussion, tué la critique littéraire, donné 
chaque jour plus de places aux dépêches, aux nouvelles grandes et petites” (cyt. za: A. Wro-
na, Écrire pour informer, [w:] La civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de 
la presse française au XIXe siècle, sous la dir. de D. Kalifa, P. Régnier, M.-È. Thérenty, Paris 
2011, s. 723).

2 Por. A. Vaillant, Écrire pour raconter, [w:] La civilisation du journal…, dz. cyt., s. 773.
3 Por. tamże.
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szczególne znaczenie przyznawano narracyjności form dziennikarskich4. 
Teksty prasowe romantyków miały w końcu także zabawiać czytelników, co 
bywało równoznaczne z dostarczaniem im atrakcyjnej rozrywki.

Analiza związków dziewiętnastowiecznego dziennikarstwa i literatury 
wykazała bardzo silnie zakorzenienie autobiograficzne obu rodzajów twór-
czości. Można wyodrębnić trzy podstawowe jego wymiary. Po pierwsze, ma-
sowo zakładane przez romantyków organy prasowe miały służyć – podobnie 
jak twórczość artystyczna – wyrażaniu poglądów i opinii, stąd tego rodzaju 
inicjatywy trudno uznać za przedsięwzięcia stawiające sobie za cel przeka-
zywanie obiektywnych komunikatów. Po drugie, w XIX stuleciu na łamach 
pism periodycznych publicyści chętnie zamieszczali teksty o charakterze 
autobiograficznym, by wymienić chociażby relacje z zagranicznych podró-
ży pisarzy. Po trzecie w końcu, w tekstach prasowych romantyków nie brak 
osobistych dygresji, licznych (wtrącanych często mimochodem) autobiogra-
ficznych wspomnień, które – co ciekawe – sytuują się przecież w opozycji do 
dziennikarskiego postulatu aktualności. „Ja” piszącego bardzo silnie zaznacza 
swą obecność w poszczególnych tekstach prasowych, mimo że – jak w dzien-
nikarskich publikacjach Hazlitta – często ukrywa się ono za pierwszą osobą 
liczby mnogiej. Romantyczna literatura, będąca wyrazem ekspresji podmio-
tu twórczego, stała się wzorcem dla kształtowania się artykułów prasowych 
skoncentrowanych w pierwszej połowie XIX wieku zdecydowanie bardziej 
na „ja” artysty niż na opisywanej przez niego rzeczywistości.

W odróżnieniu od dziewiętnastowiecznego publicysty romantyczny 
poeta mógł szerzej eksponować materialno-duchowy dualizm świata. Sytu-
ował się chętniej ponad tłumem, podczas gdy współpracownik prasy sta-
wał się jego integralną częścią. Liryczne „ja” w osobie literata-dziennikarza 
kontrastowało z prasowym „my”, dar artystycznego natchnienia zderzał się 
z pracą wynikającą z codziennych obowiązków. Jeśli poezja dawała twórcy 
wgląd w nienazwaną dotąd tajemniczą sferę natury, publicystyka nakazy-
wała mu raczej koncentrować się na jej wymiarze najbardziej rzeczywistym 
i namacalnym. Ten sam poeta, który w literaturze buntował się przeciwko 
zastanemu porządkowi, na łamach prasy musiał pójść nieco dalej i wska-
zać konkretne sposoby wprowadzenia zmian.

Z odmiennościami pomiędzy poetą a dziennikarzem wyraźne wiązały 
się różnice w sposobie wartościowania literatury i publicystyki. Jeżeli w ba-
danej epoce poezja „(…) stanowiła tę dziedzinę sztuki, w której możliwości 

4 Tamże, s. 774.
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kreacyjne i imaginacyjne najpełniej się objawiały, wyrażały i manifestowały”5, 
pisane prozą teksty prasowe uznawano za prace niewymagające szczegól-
nego talentu. Romantyczna apoteoza poezji sytuowała się w opozycji do re-
gularnej pracy redakcyjnej. Podczas gdy twórczość artystyczna miała być 
pytaniem o świat i człowieka, publicystyka przynosiła odbiorcy już gotowy 
zestaw odpowiedzi. Odmienne nastawienie piszących do obu rodzajów wy-
powiedzi można też dostrzec w liczbie głosów definiujących nie tyle zadania 
literatury czy publicystyki, ile ich charakter. O poezji pisał Mochnacki, upa-
trujący w niej „(…) te połyski geniuszu, ten wylew myśli, to wezbranie uczuć, 
ten uroczysty ton, którym coraz wyższe, coraz wspanialsze, coraz mocniejsze 
uniesienia duszy do najwyższego jej działalności kresu malujemy”6. Próżno 
szukać utrzymanych w podobnym duchu komentarzy poświęconych pub-
licystyce. Chętniej definiowano ją przez pryzmat funkcji i sposobu oddzia-
ływania niż immanentnych cech i walorów.

Pozostaje w końcu odpowiedzieć na pytanie, co wniosło do badań nad 
koncepcją literata-dziennikarza komparatystyczne spojrzenie na analizowa-
ną problematykę. Powstałe dotychczas (i tak nieliczne) monografie poświę-
cone twórczości dziennikarskiej poszczególnych romantyków ogniskują się 
wyłącznie wokół literatur narodowych. W podobnym duchu swe badania 
prowadzą Thérenty, Vaillant oraz inni autorzy zajmujący się teoretycznymi 
aspektami związków romantycznej literatury i publicystyki. Wspomniane 
ujęcie – mimo że umożliwia zdecydowanie dogłębniejsze, wieloaspektowe 
zbadanie poszczególnych tekstów – niemal zupełnie zdaje się przemilczać 
i marginalizować kwestię ponadnarodowych wpływów oraz zależności, tak 
wyraźnie dostrzegalnych przecież w historii dziewiętnastowiecznej prasy. 
Zaproponowane badania porównawcze pozwoliły usytuować analizowane 
zjawisko w zdecydowanie obszerniejszym kontekście, dzięki czemu możliwe 
stało się ukazanie różnic i analogii uwyraźniających się pomiędzy literata-
mi-dziennikarzami poszczególnych krajów Europy. Spojrzenie to pokazuje, 
iż pomimo odmiennych uwarunkowań społecznych i politycznych w wy-
stąpieniach prasowych romantyków poszczególnych krajów dają się wyod-
rębnić także liczne analogie, wiążące się z ponadnarodowym charakterem 
wielu idei prasoznawczych. Stąd też postulat Chillóna dotyczący włączenia 

5 I. Bittner, U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu, Łódź 1998, s. 82.
6 M. Mochnacki, O duchu i źródłach poezji w Polszcze, [w:] tegoż, Pisma wybrane, oprac. 

R. Janiec, wstęp J. Szacki, Warszawa 1957, s. 36.
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dziennikarstwa w obręb zainteresowań komparatystyki wydaje się jak naj-
bardziej uzasadniony.

Zestawienie aktywności prasowej Mickiewicza, Kleista, Coleridge’a oraz 
Chateaubrianda pokazało, że ideały wolnościowe, stojące u podstaw myśli 
romantycznej formującej się w okresie działalności artystycznej wspomnia-
nych pisarzy, swym zasięgiem obejmowały również dynamicznie rozwijają-
cą się prasę. Autorzy ci wiele miejsca poświęcali koncepcji wolności mediów 
i swobody wypowiedzi. Skala tych komentarzy była uzależniona od sytuacji 
politycznej poszczególnych krajów. Przedstawiciele pierwszej generacji bar-
dzo chętnie zakładali własne tytuły prasowe. W przeciwieństwie jednak do 
oświeceniowych twórców, którzy swą przyszłość dziennikarską wiązali z ga-
zetami możnych mecenasów, pierwsi romantycy inwestowali we własne cza-
sopisma. Głównym przedmiotem ich zainteresowań nie były raczej zagad-
nienia związane ze sztuką, lecz sprawy polityczne. I w prasie, i w literaturze 
autorzy ci chętnie podejmowali podobną problematykę, choć jednocześnie 
w teorii bardzo silnie akcentowali wyższość twórczości artystycznej.

Uwaga Norwida, Shelleya i Nervala najsilniej skupiona była na teoretycz-
nych aspektach dziennikarstwa. Jest to dostrzegalne zwłaszcza w przypad-
ku polskiego i angielskiego twórcy, którzy – mimo że planowali założenie 
własnych tytułów – z rozmaitych przyczyn nie zrealizowali w pełni swoich 
zamierzeń. Autorzy dokonywali krytycznego oglądu narodowej publicystyki, 
wiele uwagi poświęcając scharakteryzowaniu jej kondycji oraz zdefiniowa-
niu jej społecznej i kulturotwórczej roli. Z równym zainteresowaniem oce-
niali zawartość myślową poszczególnych publikacji prasowych, co ich kształt. 
Chętnie wypowiadali się na temat gatunków prasowych. W przeciwieństwie 
do pierwszych romantyków przedstawiciele drugiego pokolenia koncentro-
wali się nie tyle na publicystyce politycznej, ile raczej na antropologicznym, 
kulturowym czy w końcu formalnym wymiarze prasy.

Trudno już dziś bronić słuszności do niedawna powszechnego sformu-
łowania, iż w epoce romantyzmu dziennikarstwo pełniło wyłącznie funkcję 
służebną wobec literatury. Bardzo często dziewiętnastowieczna twórczość 
artystyczna zbliżała się do publicystyki, stając się nośnikiem określonych 
prawd oraz idei, które miały wzbudzić oddźwięk wśród czytelników. Omó-
wione dzieła Rzewuskiego i Hugo pokazały, iż pomiędzy twórczością literacką 
a publicystyką tego okresu dostrzegalne są wyraźne paralele już na poziomie 
tematologicznym. Uwyraźniają się one przede wszystkim w podobnej prob-
lematyce (na przykład zagadnienia zbrodni, kary i więziennictwa u Hugo 
czy ideały monarchistyczne u Rzewuskiego). Nie znaczy to oczywiście, że 
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literatura obu twórców straciła swe walory artystyczne w imię realizowania 
wyłącznie funkcji społecznej. W przypadku obu form twórczości romantycy 
posługują się bowiem zgoła odmiennymi środkami artystycznymi, służący-
mi wywołaniu określonego wrażenia perswazyjnego czytelników tekstów 
artystycznych oraz masowego odbiorcy prasy.

Wśród twórców zaangażowanych w pracę dziennikarską można wyod-
rębnić trzy kategorie. Do pierwszej z nich przynależą pisarze, którzy chętnie 
tworzyli teksty publicystyczne, nie pozostawiwszy jednakże obszerniejszych 
komentarzy na temat swej aktywności czy romantycznej prasy en général 
(przykładem jest Novalis). Druga grupa skupia autorów szeroko rozprawia-
jących o ówczesnym dziennikarstwie, rzadziej jednak w sposób bezpośredni 
przyczyniających się do jego faktycznego rozwoju (by wymienić Norwida). 
Do trzeciej zaś kategorii, gromadzącej romantyków, u których refleksja pra-
soznawcza była głęboko zakorzeniona w wieloletniej praktyce dziennikar-
skiej, zaliczyć należy między innymi przedstawionych w rozdziale dziewią-
tym Balzaka i Kraszewskiego.

Podobnie jak dziewiętnastowieczna literatura, także ówczesna prasa 
reprezentowała szerokie spektrum stylistyczne i gatunkowe. Jedną z form, 
którą szczególnie upodobali sobie Hunt, Larra i Heine, była satyra, realizo-
wana w prasie najczęściej w postaci obyczajowych obrazków. W Niemczech, 
Anglii i Hiszpanii satyryczne pióro literatów-dziennikarzy było skierowane 
przeciwko odmiennym kwestiom. O ile Larrę interesowały zwłaszcza zda-
rzenia z miejskich ulic, zabawne sploty akcji i sytuacje, których bohaterem 
był anonimowy człowiek, o tyle Heine skupiał się w znacznej mierze na fak-
tach politycznych. Hunt zaś w satyrycznym tonie wypowiadał się najchętniej 
o konkretnych osobach, uderzając często w nisko ocenianych literatów. Sa-
tyryczna publicystyka również powielała tematy, które wspomniani twórcy 
podejmowali wcześniej w tekstach artystycznych. Wyjątkiem pozostaje Larra, 
będący – jako jedyny spośród czternastu omówionych w niniejszej rozprawie 
autorów – w pierwszej kolejności publicystą, w drugiej zaś dopiero literatem.

Pisanie literackiej historii dziewiętnastowiecznej prasy, o którą dopo-
minają się Thérenty i Vaillant, może oczywiście w najbardziej tradycyjnym 
ujęciu skupiać się na przedstawieniu sylwetek poszczególnych autorów. Pro-
pozycją równie ciekawą wydaje się jednak skonstruowanie jej nie tyle wokół 
biografii poszczególnych postaci, ile wokół konkretnych idei, które znajdo-
wały swoją realizację w dziełach artystycznych i publicystyce romantycz-
nych autorów. Literatura dawała twórcom więcej możliwości wykorzysta-
nia autorskiej wyobraźni, pozwalała im uniknąć dosłowności, a nierzadko 
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ściągała z nich moralną czy prawną odpowiedzialność za sądy formułowa-
ne przez fikcyjnych bohaterów. Mimo że publicystyka powielała idee znane 
z prac artystycznych i równie silnie kształtowała opinie czytelnika, zawsze 
wiązała się z większą dosłownością. Literatura pozostawała przy tym języ-
kiem uniwersalnym, docierającym do odbiorcy sympatyzującego z rozmai-
tymi stronnictwami. Publicystyka zaś, choć teoretycznie definiowała swego 
czytelnika bardziej ogólnie, trafiała w ręce osób prenumerujących dany ty-
tuł, a zatem wyznających podobne jak dziennikarz ideały.

Kwestią otwartą wciąż pozostaje przeanalizowanie zależności estetycz-
nych pomiędzy tymi dwiema formami aktywności piśmienniczej w pierw-
szej połowie XIX wieku, określenie roli, jaką w kształtowaniu się badanego 
zjawiska odegrali ówcześni twórcy minorum gentium, a także szczegółowe 
zbadanie wpływu romantycznej koncepcji literata-dziennikarza na twór-
ców epok późniejszych. Niemniej już nawet tak zawężone w swym kształ-
cie analizy pokazują, że omówione zjawisko powinno zostać uwzględnione 
w badaniach nad obrazem autora doby romantyzmu, który w tym ujęciu 
staje się przedmiotem zainteresowań nie tylko historii literatury, ale także 
historii mediów czy komunikacji.
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