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Postać Jana  Naumańskiego, pioniera prasy polskiej XVIII w., stanowi 
do dziś zagadkę psychologiczną i biograficzną. Taką też zagadką pozosta
nie tak  długo, dopóki szczęśliwy tra f w  odkryciach źródłowych w nie 
przebadanych dotąd rękopisach i starodurukach nie uchyli rąbka tajem 
nicy życia i umysłowości. O jego zasługach na polu historiografii i geo
grafii we współczesnej epoce n ik t nie podjął naw et ogólnych rozważań, 
mimo iż jeden z pierwszych biografów lite ra tu ry  staropolskiej i współ
twórca Biblioteki Załuskich, Jan  Daniel Janocki w ystaw ił m u nie byle 
jaką cenzurę: homo exim us ingenii animique dotibus ornatus. Ta strona 
twórczości Naumańskiego znalazła dopiero należną jej klasyfikację, acz 
w  nader lapidarnej form ie, na łam ach Polskiego słownika biograficz
nego.

Nie znamy ani pochodzenia, ani rodziny tego pioniera naszej prasy. 
Milczą na ten tem at herbarze; szlachectwo mógłby wprawdzie wskazy
wać przym iotnik „nobilis” , w ystępujący w przyw ileju króla A uguta II 
na wydanie Geografii Naumańskiego (wystawionym  w Grodnie w 1729 r.). 
Ale nie jest to dowód wystarczający. Dziwne w swym brzm ieniu nazwi
sko polskie wskazuje raczej na pochodzenie niemieckie, może na spol
szczenie nazwiska „N aum ann” lub podobnego. Przyjęło się w zm iankach
0 Naum ańskim  mówić o jego pochodzeniu mieszczańskim, na co zdaje 
się wskazywać również jego mentalność, jego związki z piśm iennictw em  
niemieckim. Niestety, kw alifikacje do zawodu edytorsko-dziennikarskie- 
go, a więc studia wyższe Naumańskiego również stanowią do dziś za
gadkę. Wiadomo, że w  dobie saskiej ośrodki wydawniczo-naukowe w Pol
sce roiły  się od nazwisk rodzin niemieckich zarówno dłużej w Rzeczypo
spolitej osiadłych, jak i świeżo napływ ających; z rodzin tych w yrastali 
coraz to nowi ludzie pióra i wydawcy, jak  Gotfried Lengnich, Jan  Da
niel Zanker, W awrzyniec M itzler de Coloff, P io tr Schultz i w ielu in 
nych. Szybko spolonizowani, często ogarnięci duchem  kupieckim  i am bi
cją zdobywania popularności zakładali drukarnie, księgarnie, redakcje
1 kantory  sprzedaży prasy. Przypuszczać należy, że rodziny Jana  N au
mańskiego szukać należy w tej w łaśnie grupie przybyszy, a jego w y-
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sokie osiągnięcia nie tylko na polu druków  periodycznych, ale i kom pen
diów naukow ych — świadczą niezwykle korzystnie o jego ku ltu ralnej 
aklim atyzacji w  stolicy Rzeczypospolitej i o wielkich am bicjach nauko
wych, tak  chwalebnie ocenionych przez Janockiego. Nie można również 
nie dostrzec jego skłonności do polihistoryzm u jako cechy wiążącej go 
ze współczesną nauką niemiecką. P rąd  ten, którego rozwój w Polsce 
kończył się u progu doby rom antyzm u, kw itł u nas szczególnie w pierw-· 
szej połowie XVIII w., by przerodzić się w encyklopedyzm  w epoce sta
nisławowskiej. Zanim francuski encyklopedyzm ogarnął nasz obszar in 
te lek tua lny  —  górowały tu  w pływ y nauki niem ieckiej i n iew ątpliw ym  
wyrazem  tego były m.in. am bicje twórcze Naumańskiego. Jak  postaram y 
się wykazać w dalszych rozważaniach — jego polihistoryzm  sprowadzał 
się wprawdzie do dwóch dziedzin wiedzy: historii i geografii, a typolo
gicznie w yrażał się w ujęciach raczej kom pendialnych niż analityczno- 
-monograficznych. Niemniej uderza w tej twórczości troska o uniw ersali- 
styczne i szerokie w czasie i przestrzeni traktow anie dziejów.

W zmianki o powiązaniach Naumańskiego z warszaw skim i pijaram i 
pojaw iły się u Antoniego M agiera (1762— 1837) i Franciszka M aksym i
liana Sobieszczańskiego (1814— 1878), zajm ujących się historią W arszawy. 
Obaj w ysunęli tezę, że N aum ański był pijarem , co powtórzyli niektórzy 
następni historycy naszej prasy  XVIII w. Tymczasem Naum ański jako 
m agister był w  istocie nauczycielem w szkołach pijarskich i drukow ał 
swe publikacje w pijarskiej d rukarni, zwanej od jej założyciela E lertow - 
ską. Był więc człowiekiem świeckim i laickość jego poglądów na życie 
potw ierdza redaktorska rota. Data jego śm ierci nie jest znana, zm arł 
praw dopodobnie po 1740 r.

Zanim wgłębim y się nieco dokładniej w  umysłowość Naumańskiego — 
niech wolno będzie przebiec nader wąskim i ścieżkami wiedzy o nim  jako 
dziennikarzu, skoro jego próby pism  naukowych nie sprowokowały h i
storyków  do naw et najskrom niejszych analiz; za J. D. Janockim  ograni
czono się li tylko do wym ienienia tytułów. Wszedł więc Naum ański do 
naszego piśm iennictw a wyłącznie dzięki swym kolejnym  tygodnikom, 
w ydaw anym  w latach 1729— 1736: „Nowinom Polskim ”, periodykom  „Re
la ta  Refero”, „K urierow i Polskiem u” i dodawanym  doń „Uprzywilejo
w anym  Wiadomościom z Obcych K rajów ”. >

W poczet pisarzy Polski wprowadził Naum ańskiego wspom niany już 
Janocki, k tó ry  — jak  wolno przypuszczać — znał go osibiście i zaszczytną 
opinię „człowieka wielkiego rozum u i ducha” przyznał m u praw dopo
dobnie na podstawie wzajem nych kontaktów  i rozmów. Dał o nim  na
stępną lapidarną wzm iankę A. E. Magier (zamiłowany zbieracz varsavia- 
nów i laksykograf) w swej Estetyce m iasta W arszawy, rękopiśm iennej, 
ale znanej współcześnie we fragm entach, być może i młodemu wówczas 
Sobieszczańskiemu. Bo właśnie Fi'anciszek M aksym ilian Sobieszczański — 
w  półtora wieku po Janockim  — w druku już przypom niał nazwisko
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Naumańskiego jako redaktora  w kolejnych dwóch encyklopediach Sa
m uela Orgelbranda, w  haśle biograficznym  i krótkim  zarysie naszego 
dziennikarstw a.

Po Sobieszczańskim znów zaległa cisza wokół tego nazwiska. Oczy
wiście niektórzy badacze naszego czasopiśmiennictwa, wym ieniając reda
gowane przez Naum ańskiego druki — nieraz z naw yku bibliograficzne
go wspom inali i icsh wydawcę. Atoli na rozbiór jego periodyków nie po
ryw ali się ani trochę; inicjatyw ę i trud  redakcyjny ogólnie przypisywano 
raczej pijarom. Ten sam  stosunek do Naum ańskiego w ykazują wszystkie 
encyklopedie polskie i dykcjonarze bibliograficzne, jak Ignacego Cho- 
dyńskiego i Józefa Jędrzeja  Załuskiego. Badacze pozytyw istyczni i  XX w., 
a więc P io tr Chmielowski, Roman Piłat, S tefan Górski, W ładysław Smo
leński i A leksander Brückner, naw et akcentując przełom w dziejach 
staropolskiej prasy — nie zainteresowali się rolą w niej Jana  N aum ań
skiego. Uspraw iedliw iały tę ignorancję co praw da niezwykłe trudności 
w skompletowaniu, a naw et dotarciu do poszczególnych egzem plarzy ty 
godników pijarskich i innych XVIII w. Przerw y w tym  milczeniu doko
nał dopiero krakowski dziennikarz i z zamiłowania historyk prasy sta
ropolskiej Jan  Lankau. Z okazji zbliżającego się 300-lecia „M erkuriusza 
Polskiego” pokusił się o szersze omówienie pism  pijarskich pod redak tor
ską ręką Naumańskiego, ale i on nie uw ypuklił dostatecznie indyw idual
nego w kładu redaktora  w  technikę redakcyjną. Zainteresow ał się nią głę
biej Jerzy  Łojek w swym studium  o dziennikarzach w arszaw skich doby 
saskiej i stanisławowskiej, co następnie powtórzył w skrócie w redagow a
nym  przez siebie t. I. Prasy polskiej. Dzięki Lankauowi i Łojkowi wiedza
o metodzie redakcyjnej Naumańskiego, zawartości jego periodyków i ich 
kolportażu bezsprzecznie się poszerzyła; osobowość redaktora pozostała 
jednak nadal w cieniu i curriculum  vitae  nie wzbogaciło się ani o jedną: 
datę.

Spróbujm y wniknąć głębiej w zagadkę tej osobowości, bodaj w części 
zaznajam iając się z pism ami Naumańskiego, odrębnym i od jego dorobku 
dziennikarskiego, i starając się zobaczyć je na tle ówczesnego życia um y
słowego Rzeczypospolitej.

Wiadomo, że tocząca się na ziemiach polskich od 1700 r. wojna pół
nocna doprowadziła k raj do rozstroju wewnętrznego i głębokiego upad
ku ku ltu ry  i obyczajów. Po kilkunastoletniej przerw ie dezorganizowała 
nadal życie polskie sukcesyjna wojna polska (1733— 1735). Na taki w łaś
nie m om ent historyczny w ypadła działalność Naumańskiego. Skoro. Col
legium  Nobilium otw arło swe podwoje w 1740 r. i na jednego z precep
torów powołało właśnie Naumańskiego, w skazuje to, z jednej strony, 
na bliskie jego i wcześniejsze stosunki z pijaram i, z drugiej — na uzna
nie jego roli nie tylko w im prezach wydawniczo-prasowych Scholarum  
Piarum , ale i na wysoką ocenę w ydanych już jego dzieł naukowych. 
Zw raca nadto szczególną uwagę fakt, że zainteresowanie Naumańskiego
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historią i geografią, przy świadomym akcentowaniu korelacji dwóch 
tych dziedzin — łączyło się znakomicie z program em  szkół pijarskich; 
dodajm y, że obie te dyscypliny w ich program ie obejm owały cały glob. 
Od m om entu założenia kolegium i wystąpień oświatowo-publicystycz- 
nych Stanisław a Konarskiego dokonywał się w życiu ku ltu ra lnym  Pol
ski wielki przełom. Zniszczenie m oralne i m aterialne, spowodowane w oj
nam i i upadkiem  obyczajów, a w ślad za tym  prestiżu Rzeczypospolitej 
w  opinii Zachodu — domagały się odnowy i uświadomienia polityczne
go mas szlacheckich. W łaśnie te bodźce genetyczne tkw ią bezsprzecznie 
w  początkach zarówno naukowej, jak i dziennikarskiej działalności N au
mańskiego.

W edług Janockiego, już w 1729 r. podjął on trud  przysw ojenia języ
kowi polskiemu wyciągu z niemieckich dzieł Jana  Hiibnera, rek tora L i
ceum w Ham burgu. Na ich treści oparł kom pendium  geograf iczno-histo- 
ryczne dziejów powszechych, z obfitym  m ateriałem  genealogicznym; 
zdaniem  Janockiego, cieszył się ten przekład znaczną popularnością w 
Polsce (niestety, Karol Estreicher nie podaje go w swej Bibliografii pol
skiej, w związku z czym trudno nam  zacytować ty tu ł, m iejsce i rok 
wydania). N iewątpliwie zachęcony tym  powodzeniem, w tym  samym  roku 
w „Nowinach Polskich” (7 XII 1729) zapowiadał Naum ański wydanie 
nowego dzieła pt. Geographia Novissima albo wielce pożyteczne a przez 
pytania sporządzone opisanie świata, ziem  i miast. Z redagowanego przez 
niego „K uriera Polskiego” (w lu tym  1731 r.) czytelnicy dowiedzieć się 
mogli, że tom pierwszy Geografii, wytłoczonej na podstawie wspom nia
nego przyw ileju grodzieńskiego — już się ukazał. W ten sposób o 30 la t 
z górą wyprzedził Naum ański Geografię teraźniejszych czasów  Karola 
W yrwicza, uważanego za ojca polskiej nauki o ziemi. W Geografii N au
mańskiego, zaplanowanej na 7 tomów, zaskakuje nowoczesność pojmo
wania tej nauki; t. I w ykazuje wyraźnie odróżnienie elem entów m ate
m atycznych od geografii politycznej i historycznej, uderza objęcie opisem 
nie tylko Europy, ale i innych części św iata (prócz Australii). W łaśnie 
to dzieło (aczkolwiek t. I zawarł tylko kontynent Europy i wiadomości 
z kosmografii ogólnej — tzw. Sfery) zyskało m u niew ątpliw ie pozytyw 
ną opinię u pijarów  i Janockiego; według nas, zarówno strona kartogra
ficzna w ydaw nictwa, jak i świadomość, że nauka o ziemi jest nieodzow
nym  instrum entem  pracy dziennikarza i historyka — w ybija się jako 
wyróżniająca cecha umysłowości Naumańskiego. Jakże zdum iewająca to 
refleksja naw et w odniesieniu do dzisiejszych dziennikarzy, o ponad dwa 
stulecia młodszych od Naumańskiego, dysponujących najnow szym i zdo
byczami wiedzy i źródłami przekazu, a mimo to tak  często ignorujących 
potrzebę korzystania z tej nauki.

Szerokie pojmowanie intelektualnego rynsztunku dziennikarza po
tw ierdził nadto Naum ański wydaniem  drugiego dzieła, pt. Historia poli- 
tico-univ er salis od stworzenia świata do czasów teraźniejszych  (Warsza-
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wa 1732). M amy w nim wprawdzie nowy dowód czerpania wzorów z w y
dawnictw  niem ieckich (w tym  w ypadku z H ilm ara Curasa), naw et na
śladow nictwa formalnego, przez konstrukcję w ykładu w form ie pytań 
i odpowiedzi — ale znowu uderza nas szerokie i nowoczesne na tle żywej 
k u ltu ry  sarm ackiej pojmowanie nauki dziejów. N aum ański już we w stę
pie do książki nie tylko podkreśla dydaktyczno-polityczną rolę historii 
jako „wszelkiej scencji fundam entu” , ale mówi też o kom ponentach tej 
wiedzy: historii politycznej, historii litera tu ry , sztuk pięknych i kościoła, 
ku ltu ry  m aterialnej (którą nazywa „dziejam i powszechnego życia”), 
wreszcie — co dowodzi niewątpliwego wpływu zachodniego racjonaliz
m u — łączy z historią człowieka „historią na tu ra lną” jako nierozłączny 
elem ent nauki dziejów. Co praw da rozpoczynanie przez autora wywodu
o początkach rodzaju ludzkiego od dziejów bajecznych (biblijnych) kon
tras tu je  z jego bardziej realistycznym  i racjonalistycznym  stosunkiem  
do historii jako nauki. Jednak  biblijna w ykładnia początków św iata i ludz
kości była w  całym szkolnictwie p ijarskim  zasadą obowiązującą i odpo
w iadała m entalności szlacheckiej w dobie saskiej.

H istorycy oświaty i szkolnictwa radzi by niew ątpliw ie zaliczyć w y
m ienione dzieła Naumańskiego li tylko do wydaw nictw  podręcznikowych, 
a więc przeróbek dzieł obcych dla celów dydaktycznych w szkołach pi
jarskich, bez am bicji twórczych, może naw et budzących podejrzenie o kal
kulację księgarską. Dowodów na taką kalkulatcję  nie mamy. Natom iast 
ukazywanie się tych opracowań, naw et nie dokończonej (zapewne w sku
tek trudności finansowych) Geografii, w  trakcie kilkuletn iej pracy wy- 
dawniczo-prasowej — świadczy raczej o szerokim poglądzie N aum ańskie
go na potrzebę poszerzania wiedzy każdego światłego obserw atora bie
żących wypadków; a tym  bardziej redaktora. Nie będzie więc przesadną 
teza, że periodyki Naumańskiego przeciw staw iały się dalszemu rozkw i
towi prym ityw u prasowego i gazetom pisanym , tak  rozplenionym  w 
XVIII w. W iemy przecież, że właśnie pijarzy  zarabiali na nich niebaga
telne sumy, na n iektórych do 100 i więcej dukatów  rocznie, dając treść 
przeważnie sansacyjną, obyczajową czy lokalnie gospodarczą, bardzo zaś 
rzadko polityczną. Tego rodzaju przekaz zaspokajał najczęściej li tylko 
płytką ciekawość; natom iast drukowane efem erydy (a więc w ytw ory 
prym ityw u prasowego), acz poważniejsze w  treści — były z zasady mo
notem atyczne, nie kontynuow ane i szybko traciły  swą aktualność; zacho
w ały głównie wartość dla potomnych, jako źródła historyczne.

Z dotychczasowych badań historycznych i bibliograficznych prasy sta
ropolskiej wiemy, że do wyjścia 1 num eru „Nowin Polskich” , w  1729 r., 
nie było na rynku czytelniczym Rzeczypospolitej p rasy  polskiej ogólno
inform acyjnej (poza „M erkuriuszem ” i „Pocztą K rólew ską” [1718— 1720]). 
Na tym  tle inicjatyw a Naumańskiego m iała znaczenie przełomowe. Nie
stety  — jak dotąd — tylko drogą analizy zawartości jego pism, a szcze
gólnie najdłużej redagowanego „K uriera Polskiego”, możemy sobie w y
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robić pogląd na rolę ówczesnej gazety inform acyjnej i na metodę pracy 
redakcyjnej.

L ek tury  wym ienionych wyżej tygodników Naumańskiego odsłania w 
sposób jak najbardziej bezpośredni jego pogląd na rolę dziennikarza 
i dziennikarstw a: uderza jego zrozumienie dla wagi aktualności i wszech
stronności inform acji i regularności wydań, wysunięcie na pierwsze m iej
sce obrazu życia w  kraju , co — jak zaznaczył Łojek —  odbijało rażąco 
od współczesnej prasy  francuskiej i zachodnioeuropejskiej. P rzy  tym  
w szystkim  N aum ański doceniał powiązania życia polskiego z sytuacją 
polityczną na kontynencie i Bliskim Wschodzie, konieczność „okna na 
św iat” dla czytelnika oświeconego; dlatego obok „Nowin Polskich” re 
dagował obficie inform ujący o aktualnościach, odrębny tygodnik „Rela
ta  Refero” , następnie jako dodatek do „K uriera Polskiego” — „Uprzy
wilejowane Wiadomości z Cudzych K rajów ”. Umysłowość Naumańskiego 
jako pisarza torującego w Polsce drogę naukom  historii i geografii — 
i to we w zajem nym  ich powiązaniu — znajdow ała w jego dziennikar
skiej działalności całkowite potwierdzenie. Podkreślm y raz jeszcze — 
w odróżnieniu od p rak tyk i n iektórych ośrodków prasow ych Zachodu.

Poglądom Naum ańskiego na rolę prasy sekundowała jak najbardziej 
organizacja jego pracy redaktorskiej. W idzimy w niej przede wszystkim  
dwutorowość w jego źródłach informacji. Dla serw isu krajowego źród
łem tym  są regularne i — jak  na tam te czasy — szybkie doniesienia 
w łasnych korespondentów prow incjonalnych (redaktor wyróżnia nieraz 
„świeższe listy” — dziś nazwalibyśm y je „ostatnim i doniesieniami”), 
dla serw isu zagranicznego —  prasa obca. Regularność w łasnej sieci kore
spondentów, wprowadzonej na dobre w  naszych dziennikach dopiero w 
połowie XIX w., opiera się u Naumańskiego, z jednej strony, na wyko
rzystyw aniu dyliżansów pocztowych na głównych trasach kom unikacyj
nych, a z drugiej — na um iejętnym  doborze inform atorów  w  kręgu 
pijarskich i innych, jak zdają się wskazywać niektóre informacje. Treść 
doniesień „Nowin” i „K uriera” w skazują na dłuższą i stałą współpracę 
korespondentów z tych samych ośrodków przekazu, co więcej — na 
orientow anie się ich zarówno w zjaw iskach życia obyczajowo-towarzy- 
skiego i kościelnego, jak  i gospodarczego, w  funkcjonow aniu urzędów 
i form acji wojskowych, ba, naw et dokonujących się zmian klim atycznych 
i zdrowotnych. Byli to więc korespondenci inteligentni, dalecy od po
sługiwania się plotką, tak  częstą w gazetach pisanych. W ielkim u łatw ie
niem  — oczywiście nie dla czytelnika dzisiejszego, nawykłego do innej 
form y typograficznej — była identyczność układu doniesienia; podaje 
się w  nim  miejscowość pochodzenia korespondencji i datę przekazu czcion
ką kursyw ną. Niewątpliwie d ruk  petitow y na gruboziarnistym  papierze 
i stłoczenie całej różnorodnej treści kom unikatu w jednym  akapicie, bez 
wyodrębnienia zdań przeryw nikiem  bądź m yślnikiem, świadczyły o nie
doskonałej formie typograficznej, atoli form a ta  dominowała w prasie
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polskiej (i nie tylko polskiej) aż do pierwszej ćwierci XIX w. Identycz
ność układu doniesienia szła jeszcze dalej, jak w ykazuje lite ra tu ra  choćby 
jednego rocznika „K uriera Polskiego” ; np. z 1730 r.: wszelką inną infor
m ację w yprzedzają najczęściej wiadomości o ruchu  przyjezdnym  znako
m itych osobistości i ważniejsze wiadomości kościelne bądź urzędowe, 
z Drezna dworskie i wojskowe; na drugim  m iejscu — zjaw iska życia 
gospodarczego, nieraz z cenami zbóż, w  końcu wypadki osobliwe (np. 
pożary, epidemie, katastrofy, kronika krym inalna — jak byśm y dziś po
wiedzieli), zresztą najskąpsze. Jest rzeczą bardzo prawdopodobną, choć 
b rak  nam  potw ierdzenia źródłowego, że N aum ański sam nadaw ał po
szczególnym doniesieniom jednolitą s truk tu rę ; streszczał bądź w ykreślał 
zbędne jego zdaniem szczegóły. Roczniki „K uriera” dowodzą, że ich r e 
daktor dbał o najbarw niejszy i najbogatszy obraz życia szlacheckiego. 
Już Lankau podkreślał nader częstą, trafną  i um iejętnie zakam uflowa
ną uwagę odredakcyjną, zwłaszcza w odniesieniu do rządów w Rosji.

N aum ański wykazywał również głęboką troskę publicysty o recepcję 
treści politycznej czytelnika oraz o oddziaływanie wychowawczo-narodo- 
we gazety. Świadczą o tym  dodatki w „K urierze Polskim ” w postaci 
tekstów  ważniejszych aktów  politycznych bądź obszerniejszych spraw o
zdań z konferencji o chartk terz  państwowym , wreszcie tablice genealo- 
giczno-biograficzne głów państw a czy Stolicy Apostolskiej (najczęściej 
w  związku ze zgonami lub intronizacjam i). W ychowawczo-patriotycznym  
celom przyświecało zamieszczenie w „Nowinach” i „K urierze” popular
nego w ykładu dziejów ojczystych jako stałego odcinka (Historia Polska); 
redaktor omawiał w nich — często z powołaniem źródła, z zasady aneg
dotycznie i przystępnie — dzieje te od czasów bajecznych po W ładysła
wa Łokietka. O wadze tej rubryk i świadczy nie tylko jej regularność, 
ale i obszerność, przekraczająca dw ukrotnie i więcej część inform a
cyjną.

Język periodyków Naumańskiego nie był wolny od m akaronizm ów 
i składni typowej dla ówczesnego piśm iennictwa, jak również od osobli
wości słownika. Niem niej jednak jest to polszczyzna bardzo kom unika
tyw na i dla dzisiejszego czytelnika, świadomie uszlachetniana przez N au
mańskiego jako język mas coraz szerszych.

Aby podkreślić dbałość Naumańskiego o wszechstronność serw isu in 
form acyjnego — w ystarczy przyjrzeć się treści bodaj jednego rocznika 
„K uriera Polskiego” , np. 1730 r. Serwis ten przynosi przede wszystkim  
w najobfitszym  wyborze kronikę —  jak byśm y dziś powiedzieli — życia 
towarzyskiego, zgonów, podróży i zjazdów publicznych, np. doniesienie
o wyjeździe ks. Sanguszki z Dubna na łowy, list z Jarosław ia o pogrze
bie starościny Krzeczkowskiej w Krakowie, inny o licznym zjeździe do
stojnych gości na „fest doroczny” do Zamościa, w sierpniu, i dosłownie 
setki podobnych faktów; wym ienianie osób z ty tu łu  i funkcji w prow a
dza nas w  tłum ną galerię m agnaterii i szlachty, pozwala zrozumieć ich
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pozycję społeczną i polityczną, niejednokrotnie sarm acki jeszcze splendor 
i ku lt rodów.

Chyba drugi co do obfitości faktów jest dział wiadomości politycz
nych: rzecz o tum ultach chłopskich na Ukrainie, wieść z Kam ieńca Po
dolskiego (nr 8), inform acje o zgonie cara P io tra  I — z N itaw y (tamże), 
relacja z konferencji posła angielskiego z kanclerzem  duńskim  — z Gdań
ska (nr 20), opis represji władz pruskich na Pomorzu, wobec kleru i klasz
torów katolickich — z Poznania (nr 19), relacja na tem at w ysłania po
słów z woj. podolskiego do baszy tureckiego (nr 47) itp. Praw ie co drugie 
doniesienie z Gdańska, Łucka, Jarosław ia, Lwowa i innych m iast okre
śla aurę i zjawiska meteorologiczne grożące klęskam i elem entarnym i: 
śnieżyce, powodzie, ulew y bądź posuchy, niski stan rzek. Najczęściej 
korespondencje zaw ierają też wiadomości na tem at cen zbóż, win, in 
form ują o przestojach w zakładach i w yładunkach statków obcych bądź 
galarów polskich w  Gdańsku, niepowodzeniach targów i jarm arków . 
W brew dotychczasowej pracy redaktorskiej Naumańskiego, doniesienia
o przestępstw ach, zbrodniach i w yrokach w głośnych procesach karnych 
są raczej rzadkością na łam ach omawianego rocznika, ale i tu  pisze się 
np. ze Lwowa o m asowym przemycie przez Żydów katolickich naczyń 
liturgicznych i o w yroku na m orderczynię męża z miłości do parobka 
(nr 8), o rozboju na Pokuciu (nr 31), o spowodowaniu w ybuchu beczki 
prochu na Floriańskiej w Krakowie (nr 16) itp. Inform acje te m ają ra 
czej charakter dyskrym inujący, niż podsycający pogoń za sensacją; w ska
zują na to względna rzadkość tych ciekawostek i ich łipadarność.

Analiza roboty redakcyjnej Naumańskiego wym agałaby jeszcze w ni
knięcia w jej stronę techniczną i finansową, w cyrkulację jego pisma. 
Niestety, o nakładach, o cenie jednego egzemplarza, o form ach kolpor
tażu, o honorowaniu inform atorów  — brak  danych bezspornych; nie
wątpliw ie k ry ją  się one w  nie przejrzanych dotąd źródłach.

Analiza zawartości periodyków, a zwłaszcza „K uriera Polskiego” , oraz 
działalności pisarskiej Jana  Naumańskiego na niwie pozadziennikarskiej 
uzasadnia pogląd, że był on nie tylko twórcą prasy  o typie nowoczesnego 
przekazu inform acji; ale że pod względem związania służby inform acyj
nej z publicystyką przewyższył niektóre czasopisma europejskie. Stanął 
zatem  godnie obok wielkich reform atorów  k u ltu ry  polskiej w dobie sa
skiej: Stanisław a Konarskiego, Józefa Załuskiego i Stanisław a Leszczyń
skiego. Jego biografia i dorobek czekają na dalsze studia.
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