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Do zawodu dziennikarskiego trafił Roman Szym ański jedną z typo
wych dla zaboru pruskiego dróg, a mianowicie w skutek świadomego w y
boru tego zawodu w czasie studiów uniwersyteckich. Nim jednak podjął 
tę najw ażniejszą w swym życiu decyzję, przechodził różne koleje losu.

Na św iat przyszedł 5 sierpnia 1840 r. w rodzinie ubogiego rzem ieśl
nika w Kostrzynie, w m ałym  podpoznańskim m iasteczku. Ojciec, Józef, 
trudn ił się farbiarstw em , m atka zaś, M aria z Koszczyńskich, wywodziła 
się ze średnio zamożnej rodziny ziemiańskiej. W środowiskach rzem ieśl
niczych na ogół nie dostrzegano wówczas potrzeby kształcenia synów. 
Być może jednak, że ziemiańskie pochodzenie m atki i w ślad za tym  
idące wyższe aspiracje społeczne rodziców powodowały, iż nie szczędzili 
oni środków, mimo skrom nych możliwości finansowych, na kształcenie 
uzdolnionego syna. Po zakończeniu domowej edukacji um ieścili go w  po
znańskim  gim nazjum  im. św. M arii M agdaleny, w którym  nauczanie stało 
wówczas na wysokim poziomie. W śród nauczycieli „M arynki” —  jak  po
wszechnie nazywano to zasłużone gim nazjum  — nie brakło w ybitnych 
indywidualności, a młodzież, w zdecydowanej większości polskiego po
chodzenia, owładnięta była duchem  patriotycznym . Tu kilkunastoletni 
Roman szybko włączył się w n u rt prac konspiracyjnych. Był jednym  
z założycieli i najbardziej aktyw nych działaczy tajnego Kółka M arianów, 
a następnie Tow arzystw a Narodowego, które już wyraźnie głosiło ko
nieczność podjęcia walki o odzyskanie narodowej niezależności.

Doświadczenia z czasów gim nazjalnych okażą się później przydatne 
w społeczno-politycznej działalności. Tymczasem pobyt w  poznańskim  
gim nazjum  zbliżał się powoli ku końcowi. Przed blisko 22-letnim  Ro
m anem  staw ał się coraz bliższy w ybór przyszłego zawodu. Wzorem w ięk
szości kolegów z niższych sfer społecznych postanowił ostatecznie w stąpić 
do czynnego w Poznaniu sem inarium  duchownego. Nie wiadomo, czy de
cyzję tę podjął w w yniku nacisków rodziny, braku środków m ateria l
nych na studia uniwersyteckie, czy też stosunkowo niewielkich perspek
tyw , jakie rysow ały się wówczas przed Polakam i w innysh zawodach in te
ligenckich, zwłaszcza uzależnionych od rządu pruskiego. Studiom  teolo-
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gicznym poświęcał się wszakże niedługo. Już w listopadzie 1862 r. zna
lazł się bowiem na liście osób objętych postępowaniem  sądowym  za przy
należność do Tow arzystw a Narodowego. Władze pruskie nie zdołały 
wszelako zgromadzić inform acji o celach tej organizacji i nie mogły tym  
samym  ukarać m łodych spiskowców zbyt surowo. Szym ański skazany 
został na miesiąc więzienia. Nim jednak zapadł wyrok, wybuchło po
w stanie styczniowe i w raz ze sform owanym  w Poznańskiem  oddziałem 
Yunga de B lankenheim a przekroczył granice K rólestw a Polskiego, by 
wesprzeć tam  szeregi powstańcze. Nie walczył w nich zbyt długo, po
nieważ oddział Blankenheim a został już w  końcu kw ietnia 1863 r. roz
b ity  pod Brdowem. Uniknąwszy szczęśliwie carskiej niewoli przedostał 
się z powrotem  do Poznania, ale nie wrócił już w m ury tutejszego se
m inarium  duchownego.

Mimo trudnej sytuacji m aterialnej zdecydował się na podjęcie s tu 
diów historycznych i jesienią 1863 r. udał się w  tym  celu do Wrocławia. 
Na tam tejszym  uniw ersytecie słuchał pilnie przez 3 la ta  wykładów oraz 
rozw ijał ożywioną działalność społeczną. Włączył się czynnie do pracy 
w polskich organizacjach młodzieżowych, zwłaszcza w Towarzystw ie Li- 
teracko-Słowiańskim , pełniąc krótko funkcję jego prezesa. Mocno zaan
gażował się przede wszystkim  w spraw ę zbliżenia polskich akademików 
ze Śląska z młodzieżą pochodzącą z innych dzielnic Polski. Zaw arł bliż
szą przyjaźń z K onstantym  Dam rotem, k tóra nie pozostała bez wpływu 
na ukształtow anie się jego poglądów społeczno-politycznych. W 1867 r. 
przeniósł się do Berlina, gdzie również prowadził bardzo czynny tryb  
życia. Czas jego pochłaniały nie tylko studia, ale również prace społecz
ne, koncerty, przedstaw ienia teatra lne i spotkania towarzyskie. O statnie 
miesiące studiów odbył na U niwersytecie Lipskim  i tam  też w 1867 r. 
uzyskał stopień doktora w .dziedzinie historii. W tym  czasie skrystalizo
w ał także swoje dalsze życiowe plany. Postanow ił poświęcić się całko
wicie rozbudzeniu świadomości i aktyw ności politycznej swej rodzim ej 
klasy, tj. polskiego drobnomieszczaństwa. Cel ten mógł osiągnąć przede 
wszystkim  przez pracę dziennikarską. Jeszcze więc w Lipsku spróbował 
swych sił w publicystycznym  rzemiośle, w ydając pod pseudonim em  
W acława Góreckiego broszurę Zasady tow arzystw  przem ysłow ych. U jaw 
nił się w niej jako gorący rzecznik prac organicznych i zarazem  jako 
autor obdarzony niem ałym  talentem  pisarskim.

Można więc powiedzieć, że w  Poznańskie powracał w  1869 r. z. nie
złym już przygotowaniem  do pracy społecznej i publicystycznej. Tę ostat
nią zamierzał rozwinąć na szeroką skalę. W arunki panujące w stolicy 
Wielkiego Księstw a Poznańskiego zdawały się sprzyjać jego planom. Na 
tle  znacznych ograniczeń i represji w pozostałych zaborach czasopiś
m iennictwo polskie cieszyło się tu  „na ogół dużą, a nieraz zdum iewającą 
swobodą”. Jednocześnie odczuwano dotkliwie brak  uzdolnionych pu
blicystów obdarzonych ciętym  i błyskotliw ym  piórem. Mieczysław Leitge-
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ber w ydający zaledwie od trzech miesięcy tygodnik belestryczny o naz
wie „Sobótka” rozpoczął właśnie poszukiwania odpowiedniego dlań re 
daktora. Szym ański skorzystał skwapliwie z nadarzającej się okazji 
i 1 kw ietnia 1869 r. objął to stanowisko. Rychło wszakże okazało się, że 
nie pozwoli m u ono urzeczywistnić politycznych ambicji. Częste ingeren
cje wydawcy uniem ożliwiały w yw ieranie choćby skromnego wpływ u na 
profil „Sobótki” , nie mówiąc już o przedstaw ieniu na jej łam ach progra
m u politycznego, którem u zamierzał poświęcić wszystkie swe um iejęt
ności i siły.

W tej sytuacji funkcję redaktora owego tygodnika pełnił zaledwie 
rok i przeniósł się następnie do redakcji „Gazety Toruńskiej”, u trzym u
jąc kontakt z periodykam i poznańskimi, zwłaszcza z „Dziennikiem Po
znańskim ”. Równocześnie nawiązał współpracę z czasopismami w yda
w anym i poza granicam i zaboru pruskiego (m.in. z drezdeńskim  „Tygod
niem ” i lwowskim „Przeglądem  Tygodniowym ”), na  k tórych łam ach za
mieszczał swe artyku ły  i korespondencje. Przede w szystkim  pochłaniała 
go praca nad ostatecznym  sform ułowaniem  program u politycznego, k tó
rego realizacji zamierzał się następnie podjąć w interesie swej rodzimej 
klasy. Program  ten przedstaw ił w opublikowanej w 1870 r. broszurze
O siłach moralnych w ustroju społecznym. Stw ierdzał w niej m.in., że 
naród polski w walce z pruskim  systm em  państw owym  będzie ponosić 
dalsze klęski, jeżeli nie powoła do narodowej obrony szerokich m as lu 
dowych, w tym  przede wszystkim  drobnomieszczaństwa i zamożnego 
chłopstwa. Rozwoju polskiemu narodowi nie zagw arantuje poza tym  samo 
powoływanie się na trak ta ty  wiedeńskie i praw a historyczne, jeżeli nie 
zapewni on sobie bytu  własną pracą i rozum em  politycznym.

Tak sform ułow any program  w wielu punktach zbiegał się z progra
mem prac pozytywistycznych, realizowanych wówczas w W. Ks. Poznań
skim  przez środowiska ziemiańskie. Z drugiej stony zawierał i nowe 
postulaty. Istotnym  novum była przede wszystkim  podjęcie kw estii miesz
czańskiej. Potrzebę rozwinięcia akcji uświadam iającej wśród polskiego 
drobnomieszczaństwa dostrzegali też ówcześni działacze ziemiańscy. Ak
cję tę zamierzali wszelako prowadzić pod swoim patronatem  i nie do
puszczali w ogóle do siebie m yśli o możliwości usamodzielnienia się 
ruchu mieszczańskiego.

W  ówczesnych w arunkach na m asy ludności m iejskiej można było 
oddziaływać przez adresowane do niej i odpowiednio redagowane czaso
pismo. Jego ukazanie stawało się więc tylko kwestią czasu. Szym ański 
był ziem iańskiem u patronatow i zdecydowanie przeciwny. Na razie nie 
dysponował jednak środkam i m aterialnym i um ożliw iającym i rozwinięcie 
samodzielnej aktywności. Poza tym  cytow ana wyżej broszura nie u jaw 
niała jeszcze różnicy poglądów, a w prost przeciwnie, zawierała wiele m y
śli zgodnych z program em  M aksym iliana Jackowskiego, czołowego dzia
łacza ziemiańskiego i patrona kółek rolniczych. Nic przeto nie stawało
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na przeszkodzie wzajem nem u zbliżeniu. Co więcej, powodzenie całej ak
cji w  dużej mierze uzależnione było od pozyskania zręcznego redaktora  
dla planowanego pisma. Szymański, k tó ry  dał się już poznać jako zdolny 
publicysta, nie m iał więc większych trudności z naw iązaniem  kontaktu  
z Jackowskim.

Program  i spraw y finansowe nowego pisma uzgodniono na zebraniu 
odbytym  w początkach 1871 r. Obecni na nim  ziemianie z Jackowskim  
na czele zobowiązali się uiścić w ym aganą przez władze pruskie kaucję 
w  wysokości 2500 talarów , a Szym ański przejął funkcje organizatorsko- 
-redaktorskie. Pism u nadano nazwę „Orędownik” , a pierw szy jego num er 
ukazał się 1 kw ietnia 1871 r. Nasz redaktor obejmował z tym  dniem  
stanowisko, na którym  przyszło mu pracować 36 lat. Szybko i energicz
nie zabrał się do wcielania w życie swego politycznego program u. Na 
łam ach „Orędownika” coraz mocniej i częściej zaczynał domagać się 
większego udziału w arstw  średnich w życiu społeczno-politycznym W. Ks. 
Poznańskiego. Stanowisko nie w pełni zgodne z wspom agającym i go m a
terialnie ziemianami zajmował również wobec polityki germ anizacyjnej 
rządu pruskiego. W tej sytuacji konflikt z Jackow skim  nie dawał na 
siebie długo czekać. W sierpniu 1873 r. nastąpiło ostateczne zerwanie 
współpracy. Szym ański z dużym  trudem  uporał się z kłopotam i finan
sowymi, spowodowanymi wycofaniem kaucji przez Jackowskiego. Za
czął jednak wydawać odtąd „Orędownika” na w łasny rachunek i nie 
m usiał liczyć się z ograniczeniami ideologiczno-politycznymi, w ynika
jącym i z uzależnienia m aterialnego od działaczy ziemiańskich. Przeto 
z jeszcze większą niż w 1871 r. energią rzucił się w w ir pracy politycz
nej i publicystycznej.

Polityczne rów noupraw nienie polskiego drobnomieszczaństwa starał 
się osiągnąć przez system atyczne wprowadzanie posłów mieszczańskich 
do sejm u pruskiego i parlam entu  niemieckiego. Zabiegi te, m imo szero
kiej agitacji na łam ach „Orędownika” i różnorakich działań organiza
cyjnych, nie przynosiły wszakże oczekiwanego rezultatu . Punktem  ku l
m inacyjnym  walki ruchu drobnomieszczańskiego (nazywanego niesłusz
nie ludowym) z ziem iaństwem  stały  się w ybory do parlam entu  w 1893 r., 
k tóre zakończyły się klęską Szymańskiego. W ferm encie walki wyborczej 
posunął się on bardzo daleko i zaatakował samego arcybiskupa F loriana 
Stablewskiego, nazyw ając go ostoją k ierunku ugodowego w W. Ks. P o
znańskim. Czyn ów okazał się nader brzem ienny w skutkach. Przeciwko 
przywódcy ruchu „ludowego” zmobilizowano nie tylko kler i ziem iań- 
stwo, ale również zamożne chłopstwo. Co więcej, zaczęto go również boj
kotować w życiu towarzyskim , a by t „Orędownika” wobec znacznego 
ubytku prenum eratorów  staw ał się niepewny. Szym ański nie zraził się 
jednak tym i niepowodzeniami i prowadził agitację konsekwentnie dalej, 
przyczyniając się znacznie do wzrostu udziału polskiego drobnomieszczań
stw a w w yborach do rad  m iejskich, sejm u pruskiego i parlam entu  nie-
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mieckiego. Niebawem znalazł też sojuszników wśród m łodych inteligen
tów skupionych wokół redagowanego na wysokim poziomie „Przeglądu 
Poznańskiego” (1894— 1896). Odrzucił jednak propozycję bliższej współ
pracy, w ysuniętą przez przywódców tej grupy, obawiając się przejęcia 
przez nich steru  ruchu „ludowego”. W następnych latach pojawił się 
w Poznańskiem  nowy ruch  polityczny, a mianowicie narodow o-dem okra- 
tyczny, k tó ry  szybko zyskiwał sobie tu  zwolenników. Zasiliła go też 
znaczna część inteligencji, skupiona przy wym ienionym  wyżej tygod
niku. Szym ański szybciej niż przywódcy ziemiańscy zorientował się, że 
do ruchu tego należy przyszłość. Przeto już w 1901 r. naw iązał bliższą 
współpracę z niektórym i przywódcam i endecji. Je j ukoronowaniem  było 
utworzenie w 1906 r. koncernu prasowego — Towarzystwo Akcyjne 
Nowa D rukarnia Polska. Szym ański wszedł do jego zarządu i p rzy jął 
stanowisko redaktora „K uriera Poznańskiego”, głównego odtąd organu 
prasowego endecji w Poznańskiem. „Orędownik” zakończył swój samo
dzielny byt, pozostał jednak nadal czasopismem przeznaczonym  dla rze
mieślników, robotników i chłopów.

Na nowej posadzie pracował Szym ański jednak niedługo, bowiem 
wiosną 1907 r. zapadł na zdrowiu i m usiał poddać się intensyw nem u 
leczeniu. Nie przyniosło ono oczekiwanych rezultatów  i do pracy dzien
nikarskiej nie zdołał już powrócić.

Dążenie do politycznego rów noupraw nienia drobnomieszczaństwa nie 
stanowiło jedynej treści życia Szymańskiego. Nie m niej czasu i energii 
poświęcał walce z uciskiem germ anizacyjnym . Wychodził tu  z innych 
założeń niż większość polityków zaboru pruskiego. Uważał mianowicie, 
że główną podstawą wszelkich starań  o należne polskiemu narodowi p ra 
wa w inny stanowić nie postanowienia kongresu wiedeńskiego, lecz upraw 
nienia zagw arantow ane w pruskiej konstytucji. W yróżniał się zatem  du
żym realizm em  politycznym.

Na łam ach „Orędownika” poddawał ostrej kry tyce posunięcia germ a- 
nizacyjne władz pruskich oraz analizował skuteczność m etod w alki spo
łeczeństwa polskiego o narodową odrębność. Organizował liczne wiece 
w obronie narodow ych praw  oraz inicjował petycje do władz, protestu jące 
przeciw nasilaniu ucisku germ anizacyjnego. W opinii pruskiej adm ini
stracji uchodził za niebezpiecznego redaktora. Często spadały więc nań 
różnorakie represje. Wysokie kary  grzyw ny i więzienia ani też konfiska
ty  tych num erów  „Orędownika” (zwłaszcza w dobie K ulturkam pfu), k tóre 
zaw ierały artyku ły  zagrażające — w przekonaniu władz pruskich — 
bezpieczeństwu państw a, nie zrażały go jednak.

Był Szym ański przede w szystkim  politykiem  — jak pisze Lech Trze
ciakowski — jednym  z najgłośniejszych i najw ybitniejszych w zaborze 
pruskim . Całą swą twórczość publicystyczną i działalność dziennikarską 
podporządkowywał celom politycznym. Charakteryzując go jako dzien
nikarza, trzeba mieć więc to stale na uwadze. W śród współczesnych sobie
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dziennikarzy-polityków , w przeciw ieństwie do Franciszka Dobrowolskiego, 
redaktora  „Dziennika Poznańskiego” , k tóry  dość rzadko chw ytał za pió
ro, i w ielu innych redaktorów  poznańskich czasopism, którzy ograniczali 
się głównie do publikow ania artykułów  wstępnych, pisyw ał bardzo wiele 
różnorakich artykułów , sprawozdań, no tatek  i broszur. Ogrom ny ten. 
dorobek nie był jeszcze dotąd przedm iotem  wnikliwszej analizy. Jest 
poza tym  trudny  do ogarnięcia, ponieważ Szym ański ówczesnym zwy
czajem  nie podpisywał wielu swych tekstów. Uwagę zw racają przede 
wszystkim  jego szerokie zainteresowania. W ypowiadał się nie tylko w 
spraw ach społecznych i politycznych, ale również gospodarczych, oświa
towych i literackich. Z dużą znajomością rzeczy oceniał aktualne w yda
rzenia polityczne oraz przedstaw iał propozycje rozwiązań gospodar
czych.

Pracow ał bardzo wiele. Przez praw ie rok „siedział w domu i pilno
wał w arsztatu, jak zwykł był m aw iać”. Szczupłe środki m aterialne nie 
pow alały mu na zatrudnienie w redakcji „Orędownika” niezbędnej licz
by kwalifikowanych redaktorów  i sił pomocniczych. Pisyw ał zatem  nie 
tylko artyku ły  wstępne i polemiczne, ale m usiał zajmować się również 
pracam i technicznymi, k tóre nie wym agały wysokich kw alifikacji dzienni
karskich. W m iasteczkach W. Ks. Poznańskiego posiadał licznych kore- 
spodentów. Wiele czasu pochłaniało więc także redakcyjne opracowy
wanie nadsyłanych przez nich relacji i listów. Do nie m niej czasochłon
nych czynności należało w ertow anie licznych czasopism polskich i nie
m ieckich w poszukiwaniu artykułów  nadających się do przedruku na 
szpaltach „Orędownika”. Nierzadko spadały nań też prace korektorskie. 
Dodać do tego trzeba, że czynności owe w ykonyw ał uczestnicząc jedno
cześnie w wiecach i zebraniach oraz wygłaszając odczyty w  różnego ro
dzaju towarzystwach. Trudno mówić więc o jego specjalizacji w  gatun
kach dziennikarskich, choć niew ątpliw ie ta len t swój ujaw niał głównie 
w artykułach  program owych i polemicznych. Publikacje jego w yróżniały 
się jasnością wywodów oraz trafnym  i przekonyw ającym  doborem argu
mentów. „W polemice był Szym ański — jak  pisał Józef Siemianowski—■ 
niezrównany. N ikt pod tym  względem nie mógł m u dorównać. Pam iętał 
zawsze, żeby osobiście nie polemizować. K rytykow ał publiczną i politycz
ną działalność przeciwnika, krytykow ał ostro i cięto, ale nie znosił oso
bistych wycieczek i mawiał, że publicysta zaglądający »w cudzą bieliznę« 
sam  sobie ubliża i szkodzi sprawie, k tó rą  reprezen tu je”.

Osobnych kilku uwag wym aga język, k tórym  się posługiwał. A rty 
kuły, które adresował do rzem ieślników, kupców, chłopów i robotników, 
u jęte  były V/ prostej i zarazem  barw nej formie. Używał w nich siów 
powszechnie znanych i zrozum iałych dla tego typu czytelników. Z drugiej 
strony  potrafił również wznieść się na w yżyny stylistyki. W publika
cjach, zwłaszcza w broszurach, przeznaczonych dla ziem iaństwa i in te
ligencji posługiwał się pięknym i i wyszukanym i sform ułow aniam i oraz 
dawał upust swej niem ałej erudycji.
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Działalność dziennikarską i twórczość publicystyczną rozw ijał Szy
m ański głównie w ostatnim  trzydziestoleciu XIX w., to jest w okresie, 
w którym  proces w yodrębniania się zawodu dziennikarskiego znajdował 
się dopiero w początkowej fazie. W zaborze pruskim  dominowali w owych 
latach dziennikarze-publicyści, urabiający poglądy opinii publicznej, po
sługujący się różnym i gatunkam i dziennikarskim i i łączący ściśle swą 
pracę zawodową z działalnością społeczno-polityczną. W redakcjach pol
skich czasopism nie przestrzegano jeszcze podziału pracy. Tę ostatnią 
wykonywano też na ogół w bardzo skrom nych w arunkach lokalowych. 
Gdy na początku XX w. proces profesjonalizacji zawodu dziennikarskiego 
posunął się znacznie naprzód, Szym ański nie potrafił w  nowych w arun
kach za bardzo się znaleźć. Po przejściu do redakcji „K uriera Poznań
skiego” przyszło m u pracować w większym zespole ludzi, w przestron
niejszych, ale bynajm niej jeszcze nie nowocześnie urządzonych po
kojach redakcyjnych. Zespół redakcyjny „K uriera” składał się wówczas 
z 5—6 ludzi. Było to w stosunku do dawnego „Orędownika” bardzo licz
ne grono redaktorskie. „Gdym kiedyś znów był — wspom inał Tadeusz 
Szulc — w redakcji, odpowiadano mi, że gdy Roman Szym ański zszedł 
z m ieszkania swego, położonego na pierwszym  piętrze, do redakcji, a prze
chodząc przez pokoje, niewielkie zresztą, i delektując się widokiem tego 
grona redaktorów  [...] odezwał się: zdaje m i się teraz, że jestem  tu w re 
dakcji Timesa”.

Jakkolw iek w redakcji „Orędownika” znajdowało zatrudnienie niew ie
le osób, to jednak przewinęło się przez nią sporo znanych później w za
borze pruskim  dziennikarzy. W przeciw ieństwie do innych naczelnych 
redaktorów  poświęcał Szym ański adeptom  zawodu dziennikarskiego nie
mało czasu i energii. Służył radą i wskazówkami oraz korygował cierpli
wie redaktorskie błędy swych wychowanków. Ten, kto w  redakcji „Orę
downika” pracował — pisał cytow any już wyżej Siemianowski — „od 
razu wybitniejsze zajm ował stanowisko i mówiono o nim, że wyszedł ze 
szkoły Szymańskiego. I faktycznie Szym ański m iał w yjątkow y dar pu
blicystycznego i politycznego kształcenia”. Powyższa ocena w ydaje się 
nieco przesadzona. Trudno mówić bowiem o „szkole dziennikarskiej” 
Szym ańskiego w pełnym  tych słów znaczeniu, choć niew ątpliw ie mógł 
się on wykazać sporym i sukcesami „dydaktycznym i”. Pod jego czujnym  
okiem praktykow ali dziennikarze tej m iary, co Stefan Chociszewski, 
Franciszek K rysiak, B ernard  Milski, Adam Napieralski, Jan  Teska czy 
Józef Siemianowski. Niejeden spośród nich pracując później na Pom orzu 
Nadwiślańskim  czy Górnym  Śląsku utrzym yw ał kontakt z „m istrzem ” 
i zasięgał jego rad w spraw ach redakcyjnych i politycznych. Spraw am i 
pom orskimi i śląskim i Szym ański żywo się zresztą interesował. W jed
nym  ze swych artykułów  przypom inał, iż „Śląsk nie może się powoły
wać na trak ta ty  wiedeńskie ani na obietnice m onarchów pruskich, a jed
nak polskim jest i pozostanie nim  w m iarę swej pracy”. Zasługi Szym ań
skiego doceniano także w Królestw ie Polskim  i Galicji. W ładysław Rab-
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ski, bardzo surow y k ry tyk  ruchu umysłowego w Poznańskiem , pisał
o nim  na łam ach warszawskiego „Głosu” jako o „w ytraw nym  tak tyku- 
-polem iście” , zaś w „Przeglądzie W szechpolskim”, organie endecji w y
daw anym  we Lwowie podkreślano: „Redaktor »Orędownika« p. Szym ań
ski jest jednym  z najw ybitniejszych publicystów polskich. Poglądów 
»Orędownika« można nie podzielać, można i trzeba je zwalczać, ale zaw
sze — można się od nich dużo nauczyć”.

Istotnie, jako polityk był Roman Szym ański celem częstych i zara
zem ostrych ataków. Wszyscy, także polityczni przeciwnicy, doceniali 
natom iast jego dziennikarskie kw alifikacje i zdolności. Można wręcz po
wiedzieć, że był nosicielem wielu cnót polskiego dziennikarza pod pano
w aniem  pruskim. Pozostał do końca życia, mimo klęsk i bojkotu tow a
rzyskiego, w ierny swem u program owi i ideałom politycznym. W yróżniał 
się zaangażowaniem i pełnym  poświęceniem w pracy zawodowej. Tą 
ostatnią zajmował się praw ie cały dzień, kosztem życia prywatnego. Oże- 
niż się (z Heleną W yczyńską) stosunkowo późno, bo w  wieku 43 lat. 
Troszczył się co praw da o w arunki bytowe żony i dzieci, ale poświęcał 
im w sumie niewiele czasu. Mimo ostrej k ry tyk i duchowieństwa kato
lickiego, w tym  samego arcybiskupa, stale podkreślał swą przynależność 
do Kościoła katolickiego i uchodził za zdeklarowanego przeciw nika k la
sowego ruchu robotniczego. Duże znaczenie przyw iązywał do przestrze
gania zasad etyki dziennikarskiej. Za karygodne uważał „grzebanie w ży
ciorysach” swych przeciwników politycznych i rozstrzyganie dziennikar
skich sporów na forum  sądów pruskich. Uchodził w sumie za osobowość, 
obdarzoną żywym tem peram entem  i talentem  publicystycznym , znacz
nie przerastającą dziennikarskich średniaków na ziemiach polskich pod 
panowaniem  pruskim . Zm arł 18 sierpnia 1908 r. w Poznaniu.
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