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POLITYCZNA ROLA PRASY PO LSK IEJ 1661— 1831

Istn ieje dość przekonyw ająca hipoteza, że pow stanie w Polsce infor
m acyjnej prasy  periodycznej miało podłoże ściśle polityczne. Tak więc 
„M erkuriusz Polski” z 1661 r. narodzić się m iał jako narzędzie propagan
dowe dworu królewskiego, zmierzającego do zasadniczych reform  ustro 
jowych w duchu światłego absolutyzm u (na m iarę dostępną Rzeczypospo
litej). Pogląd ten  ma mocne oparcie w  fakcie, iż „M erkuriusz” ukazyw ał 
się tylko do końca pam iętnego sejm u 1661 r., a po klęsce dworu na
tychm iast niem al ustał. Treść inform acyjna pism a nie podtrzym uje jed
nak tej hipotezy w stopniu w ystarczającym . Trudno osądzić — wobec 
braku jakichkolw iek inform acji źródłowych o czytelnictw ie „M erkuriu
sza” — w jaki sposób treść inform acyjna tej gazety m ogła popierać 
zam iary reform atorskie dworu. Jest to w  każdym  razie problém  nauko
wy, w art dalszych studiów — tym  łatw iejszych, że opartych przede 
w szystkim  na samej treści pisma.

Przez następne 68 la t Polska pozbawiona była periodycznej prâsy  
inform acyjnej. Pogląd ten został ostatnio zakwestionowany przez Kon
rada Zawadzkiego, k tó ry  przedstaw ił szereg dowodów popierających jego 
tezę, iż w ydaw ane na przełomie XVII i XV III w. gazety ulotne były 
właściwie jednym  czasopismem o w yraźnie zaznaczonej periodyczności. 
Jeżeli naw et tak  było, rola polityczna tych  publikacji była znikoma lub 
wręcz żadna. Tak przynajm niej m ożna sądzić na podstaw ie dotychcza
sowego stanu badań. Treść tych  gazet nie u jaw nia żadnych w yraźnych 
tendencji politycznych ani związku z konkretnym i obozami, ścierają
cymi się w tym  okresie na ziemiach polskich.

W 1729 r. powstała wreszcie na ziemiach polskich trw ała  prasa in
form acyjna: „K urier Polski” oraz „Uprzywilejow ane Wiadomości z Cu
dzych K rajów ”, wydaw ane przez następne kilka la t w drukarn i pijarskiej 
w W arszawie. „W iadomości” zamieszczały — zgodnie z modelem euro
pejskiej p rasy  inform acyjnej XV IÏI w. — niem al wyłącznie doniesienia 
z różnych krajów  Europy. N atom iast „K urier” był na tle całej ówczesnej 
inform acyjnej prasy  europejskiej zjaw iskiem  w yjątkow ym , zawierał bo
wiem bogaty serwis wiadomości z terenu  Rzeczypospolitej, otrzym yw a
nych przez redakcję od korespondentów  prow incjonalnych. N ikt do
tychczas nie pokusił się o zbadanie treści tego pism a z la t 1730— 1760, 
a byłoby to zadanie naukowe bardzo obiecujące, gdyż zasób wiadomości
o życiu prow incji Rzeczypospolitej w  tym  okresie był na łam ach „K u
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r ie ra ” dopraw dy ogromny. O ile wiadomo z badań dotychczasowych, nie 
angażow ał się on w yraźniej w  kw estiach o znaczeniu ogólnopaństwowym  
lub  m iędzynarodowym , natom iast w  zakresie tzw. polityki powiatowej 
dostarczał wiadomości bardzo liczne, cenne dzisiaj p rzynajm niej z punk tu  
w idzenia h istorii k u ltu ry  politycznej Rzeczypospolitej w  X V III w.

Pismo było oczywiście zależne od dw oru i reprezentow ało stano
wisko całkow itej lojalności wobec dynastii saskiej. Dla zilustrow ania tej 
lojalności w ystarczy wspomnieć w ydarzenia roku 1736, k iedy to błąd 
korektorskí —  zm ieniający treść na niezam ierzenie obraźliw ą wobec 
królow ej M arii Józefiny — spowodował odebranie w ydaw nictw a p ija
rom  i przekazanie go w ręce jezuitów.

Koniec epoki saskiej wiąże się w  Polsce z egzystencją gazety infor
m acyjnej, zaangażowanej już bardzo mocno w  popieranie polityki dworu. 
Mowa o „G azette de V arsovie”, w ydaw anej przez p ijarów  od 1758 aż 
do końca 1764 r. (musiała oczywiście ustać po elekcji S tanisław a A ugu
sta). Aczkolwiek podstaw ę treści inform acyjnej gazety stanow iły prze-, 
d ruki i adaptacje wiadomości z gazet obcojęzycznych, to jednak  dobór 
ich . i stylizacja w skazyw ały na wyraźne, zaangażowanie się p ijarsk iej 
redakcji po stronie dw oru saskiego, zwłaszcza w  kry tycznym  okresie w oj
ny  siedm ioletniej 1756—1763. .

. Epoka S tanisław a A ugusta początkowo nie w płynęła na upolitycz
nienie prasy. Można by co praw da wym ienić s łynny  „M onitor” (1765— 
— 1785), uchodzący niekiedy — zdaniem  m oim  błędnie — za czasopismo 
„polityczne” . W istocie było to czasopismo, kulturalno-społeczno-obycza- 
jowe, staw iające sobie zadania wychowawcze, ale dalekie od spraw  
ak tualnej polityki państw ow ej. Znacznie większą rolę polityczną od
gryw ały  „W iadomości W arszaw skie”, gazeta inform acyjna inspirow ana 
przez dw ór i przez dw ór kontrolow ana. Specjalnego znaczenia nabrało to 
czasopismo od 1773 r., k iedy po likw idacji zakonu jezuitów  przyw ilej 
prasow y w Koronie o trzym ał S tefan Łuskina, przez następnych dw a
dzieścia la t w ydający osławioną „Gazetę W arszaw ską” .

Czasopismo to przeszło do historii jako organ sił antyośw ieceniowych 
i reakcyjnych — zresztą słusznie. Łuskina był zaciętym  wrogiem  filozo
fii i ideologii oświecenia, atakow ał nam iętnie — przez odpowiedni dobór 
i stylizację ak tualnych  wiadomości — idee postępowe. Próbow ano w y
ciągnąć stąd wniosek, że m usiał być również skłócony z dworem, jako 
że król Stanisław  A ugust osobiście był rzecznikiem  idei oświecenia. Nic 
podobnego! Łuskina przez cały okres sw ojej działalności dziennikarskiej 
(nawe;t w latach  1788— 1793) reprezentow ał program  polityczny dworu 
królewskiego. Był przez dw ór inspirow any,.ściśle kontrolow any i zachę
cany do odpowiedniego m odyfikowania swoich tendencji politycznych. 
Na łam ach „G azety W arszaw skiej” po raz  pierw szy w h istorii p rasy  
polskiej znalazło w yraz silne zaangażowanie polityczne redak tora  w  spra
wę m iędzynarodowego położenia Rzeczypospolitej. Łuskina, eks-jezuita,
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boleśnie przeżyw ający likw idację zakonu w 1773 r., związał się emocjo
nalnie z tym i dw oram i Europy, k tó re  na swoim tery to rium  zachowały 
szczątki zakonu jezuitów . Poniew aż tak  się złożyło, że były  to dwory 
rosyjski i pruski, Łuskina żyw ił ogrom ny ku lt przede w szystkim  dla 
im peratorow ej K atarzyny  II i gorliwie popierał politykę rosyjską w  Pol
sce, w łączając w  to gw arancje la t 1768 i 1775, obecność w ojsk rosy j
skich na ziem iach Rzeczypospolitej, wreszcie ekspansjonistyczną politykę 
Petersburga wobec T urcji i Szwecji w  latach  1787— 1791. Ten k ierunek 
polityczny całkowicie odpowiadał Stanisław ow i Augustowi. „G azeta W ar
szaw ska” była więc przez w iele la t  po prostu  politycznym  organem  dwo
ru  warszaw skiego i z tego fak tu  każdy h isto ryk  m usi zdawać sobie 
sprawą.

W tym  m iejscu należy zwrócić uw agę na prasę europejską specjal
nego typu, k tó ra  w  historii politycznej Rzeczypospolitej 1764— 1795 ode
grała szczególną rolę, a w  każdym  razie sta ła  się dokum entem  epoki... 
po dziś dzień słabo zbadanym . Mowa o tzw. europejskich gazetach m ię
dzynarodowych, w ydaw anych głównie w  Holandii, a częściowo w Niem 
czech zachodnich, przede w szystkim  w języku francuskim , k tóre w  licz
bie około 20 cyrkulow ały po całej Europie, rozpowszechniając nie kon
trolow ane i nie cenzurow ane wiadomości polityczne. Szczególne znacze
nie m iała tzw . „G azeta Leydejska” („Nouvelles E xtraord inaires de Di
vers E ndroits”), a także „C ourrier du B as-R hin” z Kliwii. W gazetach 
tego typu ukazyw ały  się m ate ria ły  nadsyłane z różnych stolic Europy 
przez rozm aite czynniki polityczne — co publikow ano chętnie i bez żad
nych ograniczeń, jako  m ateria ły  podnoszące znacznie kom ercjalną a trak 
cyjność w ydaw nictw . W dwóch przynajm niej okresach spraw y polskie 
zdominowały szpalty  europejskich gazet m iędzynarodowych: 1768— 1775 
oraz 1788— 1793. Do redakcji nadchodziły m ateria ły  z Polski bardzo roz
m aitego pochodzenia: nadsyłane przez dw ór (Stanisław  A ugust czynił 
wiele starań , aby utrzym ać swój sta ły  w pływ  na gazety m iędzynarodo
we), przez opozycję (początkowo barską, potem  m agnacką), wreszcie 
przez am basadę rosyjską w  W arszawie. Na łam ach tych gazet prze
chowało się w iele inform acji i dokum entów  skądinąd zupełnie niezna
nych. Gdy w yczerpują się ostatecznie źródła archiw alne dotyczące epo
ki rozbiorów, nowe pole badań dla h istoryków  zagadnień politycznych 
stw arzają  ówczesne gazety m iędzynarodowe. .

Z epoką S tanisław a A ugusta wiąże się spraw a początków w  Polsce 
cenzury prasow ej. Już  w  okresie bezkrólew ia 1763/64 próbowano w pro
wadzić w  Rzeczypospolitej cenzurę prew encyjną wiadomości prasowych, 
a w  1784 r. u rząd  m arszałkow ski w  W arszawie ponowił próbę podpo
rządkow ania jej w szystkich publikacji prasow ych. W ysiłki te zawiodły. 
Przez cały okres poprzedzający Sejm  W ielki i w czasie jego trw ania, do 
sierpnia 1792, istn iała  w Polsce całkow ita wolność prasy: każdy wydaw ca 
mógł kierować do d ruku  swoje czasopisma bez uprzedniej kontroli władz.
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Cenzura prew encyjna została wprowadzona w Polsce po raz pierwszy 
dopiero pod rządam i konfederacji targow ickiej, za czasów rosyjskiej 
okupacji wojskowej ziem polskich: we wrześniu 1792.

Okres Sejm u Czteroletniego m ia ł-d la  polskiej prasy  inform acyjno- 
-politycznej szczególne znaczenie. W prawdzie przez dwa lata  utrzym yw ał 
się jeszcze monopol prasow y Stefana Łuskiny, nie obejm ował on jednak 
czasopism w języku francuskim , co dało m.in. szansę tygodnikow i „Jou r
nal Hebdom adaire de la D iète”, w ydaw anem u początkowo przez znanego 
pisarza i publicystę Jana Potockiego. Na łam ach tego pisma ukazało się 
kilkanaście artykułów  program ow ych jego autorstw a, dyskutujących per
spektyw y reform  politycznych w Rzeczypospolitej. P rasa  polska poczęła 
zmieniać swoje oblicze: z czysto inform acyjnej (naw et miesięczniki typu 
..Pam iętnika H istoryczno-Politycznego”, 1782— 1792, dostarczały przede 
w szystkim  a rtyku ły  „rozum ow ane” o treści inform ującej) staw ała się 
z wolna prasą informacyjno-publicysty.czną. Zasadniczym przełomem 
stało się utw orzenie w początkach 1791 r. „G azety Narodowej i Obcej” , 
po raz pierw szy w historii Polski jawnego organu stronnictw a politycz
nego, jakim  było Stronnictw o Patriotyczne. „Gazeta Narodowa i Obca” 
wychodziła niespełna dwa lata; kres jej egzystencji -położyła in terw en
cja rosyjska i rządy Targowicy. W prowadziła na swoje łam y nie tylko 
nowy typ inform acji politycznej, o w yraźnym  zaangażowaniu ideowym, 
ale również publicystykę, przedstaw ianą pod pozorem „listów  do re 
dakcji” .

We w rześniu 1791 r. pow stała w  W arszawie tzw. druga „G azette de 
Varsovie”, w ydaw ana przez spółkę dwóch przedsiębiorców, z których 
jeden był zresztą jaw nym  prow okatorem  (Méhée de la Touche). Pismo 
to odegrało dużą rolę — zwłaszcza po przejściu w ręce niezależnej, pa
triotycznej redakcji — przede w szystkim  w dziedzinie rozpowszechnia
nia inform acji o w ydarzeniach w rew olucyjnej F rancji. W m aju  1792 
pojaw ił się „K orespondent W arszaw ski”, pom yślany jako gazeta infor
m acyjna dla szerszego kręgu odbiorców. W pierw szej połowie 1792 r. 
ukazywało się w W arszawie łącznie 6 gazet polityczno-inform acyjnych 
(trzy w języku polskim, dwie we francuskim , jedna w niemieckim) o łącz
nym  nakładzie jednorazow ym  około 6 tys. egzem plarzy. P rasa  ta  była 
ważnym  czynnikiem  upowszechnienia inform acji politycznych — w róż
nym  duchu — wśród dość licznych grup czytelników w Rzeczypospolitej.

Po w prow adzeniu cenzury prew encyjnej przez konfederację targo- 
wicką prasa polska weszła w okres poważnych trudności. W styczniu 
1793 r. nastąpiło w ydarzenie otw ierające nowy etap jej historii: redakcji 
„K orespondenta W arszawskiego” wytoczono proces polityczny z powodu 
ominięcia przepisów cenzury prew encyjnej i publikacji a rtyku łu  na te 
m at licznych dezercji w likw idow anym  w łaśnie przez targowicę wojsku 
polskim. W yrok był niezbyt surowy, niem niej w ydarzenie to rozpoczęło
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epokę w alki prasy  polskiej o wolność rozpowszechniania bez cenzury 
ważnych dla społeczeństwa inform acji politycznych.

Odm ienna sytuacja zaznaczyła się w czasie insurekcji 1794, r. Cha
rakterystyczne, iż w tedy właśnie podjęto pierwsze próby ujaw niania na 
łam ach p rasy  wiadomości kom prom itujących dotychczasowy establish
m ent polityczny. Opanowana przez jakobinów „Gazeta Rządowa” roz
poczęła m.in. publikację dokum entów  dotyczących subwencjonow ania 
przez dwory zaborcze (w latach  1773— 1775) kolaborantów  w W arsza
wie, wśród których pojawiło się nazwisko S tanisław a Augusta. Nacisk 
kół um iarkow anych spowodował rychłe zaprzestanie tej akcji, jednak
że w opinii publicznej pozostało na długo wspomnienie tej nowej, roz
rachunkow ej roli p rasy  patriotycznej.

Okres między trzecim  rozbiorem  a utw orzeniem  Księstwa W arszaw
skiego w rozwoju polskiej p rasy  politycznej· nie odegrał żadnej właści
wie ro li..W raz z powstaniem  Księstwa powołano znów do życia cenzurę 
prew encyjną (luty 1807), m ającą zapobiegać publikow aniu jakichkolw iek 
inform acji lub opinii sprzecznych z polityką Napoleona i rządu Księstwa. 
Jej skuteczna, a naw et bezwzględna działalność nie wyw oływ ała wszakże 
w opinii publicznej większych napięć, ponieważ k ierunek tej działal
ności był w zasadzie zgodny z nastro jam i większości społeczeństwa.

Zupełnie nową sytuację stworzyło utw orzenie K rólestw a Polskiego 
z form alnie bardzo liberalną konstytucją. Je j art. 16, rozw inięty przez 
dekret Rady S tanu z 1816 r. zapewniał prasie krajow ej pełną wolność 
druku, pozostawiając swobodnemu uznaniu redakcji albo publikację ga
zety lub czasopisma bez żadnej cenzury uprzedniej, z ryzykiem  procesu 
przed właściwym i sądam i w przypadku naruszenia in teresu  powszech
nego, albo też „zasięgnięcie poprzedniczo rady  cenzora”, co uw alniało 
au tora  lub wydawcę od jakichkolw iek ew entualnych represji. Był to 
jeden z najliberalniejszych form alnie system ów prasow ych w ówczes
nym  świecie. Kłopot polegał na tym, że u trzym anie tego system u za
leżało faktycznie od... n iekorzystania przez społeczeństwo polskie z za
gw arantow anych konstytucją swobód. W każdym  razie w początkach 
istnienia. K rólestw a nastąpił in tensyw ny rozwój prasy  politycznej. No
wym  zjawiskiem  było powstanie prasy  opozycyjnej, reprezentującej idee 
liberalne, a w ystępującej przeciwko nadużyciom  w ładzy przez adm ini
strację  K rólestw a. Naczelną rolę w tym  zakresie odegrała „Gazeta Co
dzienna Narodowa i Obca” (1818— 1819). Istniała wszelako niespełna je
den rok. W ładze zaborcze i m iejscowa adm inistracja K rólestw a nie mogły 
ścierpieć fak tu  istnienia prasy, k tó ra  nie przyjęła cenzury prew encyj
nej, a mimo swego um iarkow ania propagow ała idee liberalno-konstytu- 
cyjne sprzeczne z poglądam i czynników decydujących. W 1819 r. zam k
nięto „Gazetę Codzienną Narodową i Obcą”, wprowadzając — przy jaw 
nym  pogwałceniu konstytucji — cenzurę prew encyjną dla wszystkich.
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czasopism, a następnie i d ruków  zw artych w ydaw anych w Królestwie. 
Położyło to kres rozwojowi konsty tucyjnej p rasy  opozycyjnej.

Rola polityczna p rasy  K rólestw a Polskiego w  latach  1819— 1830 była 
niew ielka, w yjąw szy sam  okres przedpowstaniowy. Gdy w lipcu 1830 r. 
w ybuchła we F rancji rew olucja kładąca kres istnieniu reżim u restau ra 
cyjnego, a następnie w  w ielu k rajach  Europy nastąp iły  rozruchy i rew o
lucje w  duchu liberalno-dem okratycznym , dzięki dość nieoczekiwanem u 
zaleceniu w. ks. K onstantego cała prasa inform acyjna K rólestw a uzy
skała możność szczegółowego inform ow ania o tych  w ydarzeniach swoich 
czytelników. Przez sierpień, wrzesień i październik 1830 r., aż do chwili 
w ybuchu pow stania w  W arszawie, p rasa  K rólestw a (a wychodziło w te
dy w  W arszawie 7 dzienników inform acyjnych o łącznym  nakładzie jed
norazowym  sięgającym  7 tys. egzem plarzy) pełna była doniesień o roz
gryw ających się wydarzeniach. Społeczeństwo K rólestw a nabrało w sku
tek  tego przekonania, że właściwie cała Europa stoi już w ogniu rew o
lucji obalających system  Świętego Przym ierza, a jedynie ziemie polskie 
są oazą całkowitego spokoju. Przygotow ało to opinię publiczną — a w łaś
ciwie jej odłam plebejsko-radykalny i częściowo um iarkow anie-opozy- 
cyjny — do czynnego w sparcia w  W arszawie pow stania zainicjowanego 
przez spisek podchorążych i cyw ilnych konspiratorów.

W okresie pow stania listopadowego prasa polska znalazła się w  sy
tuacji szczególnej. Dzień 29 listopada 1830 r. położył kres funkcjonow a
niu cenzury prew encyjnej i mimo usilnych sta rań  lojalistyczno-ugodo- 
w yćh oficjalnych władz pow stania i naczelnego dowództwa w ojsk pol
skich odbudować się jej nie udało, P rasa  patriotyczna uzyskała pełną 
swobodę działania. „Nowa Polska”, a potem  „Gazeta Polska” reprezento
w ały  tendencje radykalno-patriotyczne, piętnując opieszałość i kap itu - 
lanctw o oficjalnych władz powstania. K apitulanci, nie m ając już środ
ków do fizycznego okiełznania p rasy  patriotycznej, zmuszeni byli posłu
giwać się argum entam i o rzekom ej szkodliwości swobody prasy  dla sp ra
w y narodu; dom agali się poddania czasopiśmiennictwa pod ścisłą kon
trolę rządową w  interesie — jak  utrzym yw ano — ładu społecznego i jed
ności narodu. Stanowisko ugodowo-lojalistyczne reprezentow ały  m.in. ta 
kie gazety, jak  „Polak Sum ienny” czy — później —  „Zjednoczenie” . 
Przez cały okres pow stania zdołano jednak utrzym ać zupełną wolność 
prasy. Po raz pierw szy na łam ach p rasy  polskiej trw ała  jaw na dyskusja 
na tem at m etod w alki o niepodległość i je j celów ostatecznych. Jest co 
praw da faktem , że prasa radykalno-patrio tyczna tonow ała znacznie swo
je w ystąpienia w  trosce o niezaognianie w ew nętrznych stosunków  w 
k raju , co nie spotkało się z żadną wzajem nością ze strony  p rasy  kap itu - 
lancko-ugodowej, służącej interesom  naczelnego wodza. Znam ienne, że 
koła wojskowe, w yznające poglądy kapitulancko-lojalistyczne, usiłow a
ły  gwałtem  fizycznym  pow strzym ać w W arszawie co odważniejszych 
publicystów  patrio tycznych od w yrażania swoich poglądów. Znane są
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w ypadki brutalnego ich poturbow ania przez grupy w iernych program o
wi ugody lojalistycznych oficerów.

Reasum ując stw ierdzić należy, że p rasa  polska osiągnęła w  1831 r. 
stopień rozwoju, na k tórego  powtórzenie czekać trzeba było w  Polsce 
ponad pół wieku, a inform acja i publicystyka prasow a odgryw ały za
sadniczą rolę w  kształtow aniu świadomości społeczeństwa. W szystko to 
załamało się oczywiście w raz z upadkiem  powstania. W espół z sejm em  
i niew ielką częścią arm ii wolne, patrio tyczne dziennikarstw o polskie zna
lazło się jesienią 1831 r. na em igracji, gdzie —  choćby w ograniczony 
sposób — m ożna było kontynuow ać przerw ane dzieło.


