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W historiografii polskiej problem  świadomości historycznej, niedo
statecznie dotąd opracowany, zdaniem wielu historyków  w inien być 
przedm iotem  badań naukowych przede w szystkim  socjologów. Ci jednak, 
zaangażowani w spraw y współczesności, niezbyt chętnie cofają się w 
przeszłość, tak  więc rozważania na ten  tem at są głównie dom eną publi
cystów oraz — marginesowo — historyków  zajm ujących się metodologią 
i dziejami historiografii1.

Tymczasem próby odtworzenia m entalności społeczeństwa w m inio
nych wiekach, charak terystyka  m yśli politycznej, czy też analiza pro
cesów narodow otw órczych okazują się mało skuteczne bez znajomości 
świadomości historycznej.

W litera tu rze  spotykam y się z bardzo szerokim  i niejednoznacznym  
rozumieniem tego term inu. Obiektem  dociekań w prowadzonych przeze 
mnie badaniach jest świadomość historyczna w znaczeniu, jakie nadał 
jej J. Szacki: jako wyobrażenie o przyszłości, funkcjonujące w świado
mości grupy społecznej.

■Takie potraktow anie tem atu  w ym aga podjęcia złożonych badań, a 
przede w szystkim  wyzyskania m etod w ypracow anych zarówno przez h i
storyków, jak i przez socjologów. Dodatkową trudnością w arsztatow ą 
jest charak ter źródeł. Socjologia opiera się na w ynikach badań em pi
rycznych (ankietowych), których celem jest dotarcie do potocznych po
glądów na przeszłość. H istoryk, nie dysponując źródłam i ukazującym i 
wprost in teresu jący  nas problem, z konieczności form ułuje tezy w opar
ciu o te, na podstawie których tylko pośrednio można wnioskować o sta
nie świadomości historycznej społeczeństwa (dokum enty życia politycz
nego, publicystyka, lite ra tu ra  piękna, pam iętniki, wspomnienia, korespon
dencja).

W badaniach nad świadomością historyczną społeczeństwa K róle
stwa Polskiego w okresie popowstaniowym  jako główne źródło w yko
rzystałam  tygodniki m ające charak te r m agazynów ilustrow anych („Ty
godnik Ilustrow any”, „Kłosy”, „Tygodnik Pow szechny”, „Biesiada L ite-

1 A. F. G r a b s k i ,  Orientacje polskiej myśli historycznej, W arszaw a 1972; 
J. M a t e r n i c k i ,  Warszawskie środowisko historyczne, W arszawa 1970; M. H. S e- 
r e j s k i :  1) Naród, a państwo w  polskićj myśli historycznej, W arszaw a 1977;
2) Europa a rozbiory Polski. S tud ium  historiograficzne,  W arszawa 1970; J. T ο
ρ ό  1 s к i, Metodologia historii, W arszawa 1973.
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racka”), ukazujące się wówczas w  W arszawie. Łączyła te  czasopisma 
zbliżona tem atyka, koncentrująca uw agę czytelników  wokół spraw  prze
szłości. A naliza prospektów  poprzedzających w ydanie pierw szych num e
rów  i liczne wypowiedzi redakcyjne pozw alają tw ierdzić, iż rozbudzanie 
zainteresow ań historią  było, p rzy ję tym  świadomie, zadaniem  tych  pism. 
Przew aga m ateriałów  historycznych jest zwłaszcza w yraźna w  „Tygod
niku Ilustrow anym ”, k tó ry  — zgodnie z in tencją założycieli —  m iał 
być „konserw atorem  skarbów  przeszłości” . W  Słow ie od redakcji z 1860 r. 
czytam y: „Głównym  zadaniem  naszego pism a pozostanie, jak  i dotąd, tak  
i nadal, zbieranie kłosów na niw ie ojczystej i dzielenie się nim i z pow
szechnością, obznajom ienie czytelników  z początkam i dziejowymi, ze 
sztuką krajow ą; zapoznanie ich z życiem społecznym, zwyczajam i i oby
czajam i różnych okolic, ze względem  szczególnym na charak terystykę  
ludu, jego typy  i ub iory”2.

Pozostałe tygodniki w  rów nej m ierze poświęcone były  tem atyce h i
storycznej, co i ku ltu ralno-artystycznej.

Na łam ach analizow anych czasopism m ateria ł historyczny był dosyć 
jednorodny pod względem  form y: przede w szystkim  zamieszczano opisy 
miejscowości i zabytków  architektonicznych, biografie sław nych postaci, 
opisy zwyczajów i obrzędów ludowych, powieści historyczne, repro
dukcje dzieł sztuki o tem atyce historycznej. H istoria po jęta była jak  n a j
szerzej, obejm owała dzieje polityczne i ku ltu ra lne , archeologię, etno
grafię, num izm atykę i sfragistykę.

P race historyczne m iały  charak te r rozpraw  popularnonaukow ych; 
krótkie m onografie, życiorysy służyły przede w szystkim  celom dydak- 
tyczno-m oralizatorskim . H istoria była przysłowiową magistra v itae : wzo
rem  dla współczesnych oraz środkiem  integrującym  naród w zaistniałej 
sy tuacji politycznej.

W końcu la t siedem dziesiątych liczba artykułów  historycznych w y
raźnie zmniejsza się, a ich m iejsce zajm ują inform acje o ak tualnych  
w ydarzeniach i współczesne problem y społeczno-polityczne. Ale ani typ 
artykułów , ani ich wym owa nie u legają zasadniczym  zmianom. Na ła
m ach w ym ienionych czasopism do 1890 r. opublikowało swoje prace 
blisko 800 autorów  nie tylko z K rólestw a, ale i z pozostałych zaborów 
(m.in. J. Bartoszewicz, A. M aciejowski, E. Rastawiecki, F.S. Sobieszczań- 
ski, F. Skarbek, J . Szwajnic, R. Hube, A. W ejnert, A. Przeździecki, 
D. Szulc, K. W. W ójcicki, A. K raushar, A. Paw iński, S. Laguna, T. Ko
rzon, W. Smoleński, Z. Gloger). Większość z nich nie była profesjonali
stam i, dla innych historia  stanow iła tylko uboczny przedm iot zaintere
sowania.

Analiza poszczególnych artykułów  pozwala zrekonstruow ać stan  świa

3 Słowo od redakcji, „Tygodnik Ilustrowany”, I860, t. 2, s. 581.
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domości historycznej przedstaw icieli określonej grupy społecznej i zawo
dowej, w tym  przypadku inteligencji.

Wobec braku ośrodków życia politycznego i nietrw ałości oficjalnych 
insty tucji kulturalno-ośw iatow ych redakcje czasopism pełniły  w okresie 
popowstaniowym funkcję organizatorów życia politycznego, naukowego 
i kulturalnego. W zebraniach redakcji uczestniczyli, obok wydawców 
i kom itetów redakcyjnych, współpracownicy i sym patycy pism. Spotka
nia u Lewentala, W olffa, posiedzenia redakcji „Tygodnika Ilustrow ane
go” i „Kłosów” spełniały rolę salonów, tw orzyły  podstaw y do integro
wania się warszawskiego środowiska naukowego i literackiego. Podczas 
dyskusji wypracow yw ano nie tylko jednolity, k ierunek  pism, ale i wspól
ny światopogląd. L. Jenike, długoletni redak tor naczelny „Tygodnika 
Ilustrow anego”, tak  wspom inał te zebrania: „Nierzadko zaś przybyw ali 
na nie i ludzie nauki, i ta len tu  tu  przyjeżdżający do W arszawy na po
byt chwilowy, tak  iż zebrania tygodniowe sta ły  się rzeczywiście jednym  
z ognisk grom adzących w sobie inteligencję m iejscową i zam iejscową”3.

F ak t ten  pozwala treści historyczne publikow ane na łam ach czaso
pism traktow ać nie tylko jako indyw idualne zapatryw ania poszczegól
nych autorów. Dzięki tem u możliwe jest podjęcie próby zrekonstruo
wania zaw artego w publicystyce m odelu świadomości historycznej prze
kazyw anej czytelnikom .

Ciekawym, lecz trudnym  do prześledzenia problem em  jest recepcja 
modelu, a w  związku z tym  rzeczyw ista rola m agazynów w kształtow a
niu poglądów społeczeństwa na przeszłość. Badając pozycję p rasy  w 
urabianiu  opinii publicznej, należy mieć na uwadzę fakt, iż w porów
naniu z amboną i drukam i zw artym i była ona wówczas jedynym  środ
kiem przekazu oddziaływ ającym  w sposób ciągły i planowy.

Elem entem  niezbędnym  dla określenia w pływ u na kształtow aną św ia
domość historyczną jest ustalenie wysokości nakładów  analizow anych cza
sopism oraz ich tery to ria lny  zasięg. Na podstaw ie wykazów pocztowych 
można w przybliżeniu podać liczbę prenum eratorów , wiadomo jednak, 
iż tygodniki — kolportow ane przez księgarnie i ich prow incjonalne agen
tu ry  — czytane były  w bibliotekach i kaw iarniach. W arszawskie m aga
zyny ilustrow ane docierały do m iast i wsi K rólestw a i do ludności pol
skiej zamieszkałej w  zachodnich guberniach cesarstw a. Zwłaszcza „Ty
godnik Ilustrow any”, którego nakłady  w zrosły z 3 tys. w  1875 r. do 
11 tys. egzem plarzy w 1896, pełnił funkcję pism a ogólnopolskiego.

Drugim  elem entem  jest s tru k tu ra  socjaldem ograficzna audytorium  
czytelniczego, grup  społecznych i zawodowych, do jakich tra fia ły  
analizowane pisma. Uwagi redakcyjne dotyczące adresatów  oraz listy  
nadsyłane do redakcji pozw alają tw ierdzić, iż „Tygodnik Ilustrow any”

3 L. J e n i к e, Ze wspomnień, t. 2, Warszawa b.r„ s. 30.

2 — K H P P  z. 2/80
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kierow any był głównie do ziem iaństw a, zaś pozostałe czasopisma do in
teligencji i mieszczaństwa.

Istotne jest prześledzenie reakcji opinii publicznej na propagow any 
model. Wobec b raku  archiw ów  redakcyjnych (L. Jenike wspom ina o set
kach otrzym yw anych od czytelników listów, „będących w zajem ną w y
m ianą zdań i poglądów”) jedynym  m ateriałem  inform ującym  na ten  te
m at jest korespondencja opublikow ana na łam ach prasy. Jakkolw iek w 
interesie redakcji było zamieszczanie tylko listów akceptujących poglą
dy autorów, obok pam iętników  i wspom nień są one cennym  źródłem  
zaw ierającym  ocenę poszczególnych pism  i inform ującym  o dyskusjach 
wyw ołanych przez zamieszczane na ich łam ach artyku ły .

R ekonstruując model świadomości historycznej na podstaw ie prasy  
należy zawsze mieć na uwadze fakt, iż działała ona w  w arunkach  ostrej 
cenzury inspirow anej przez doraźnie nieraz w ydaw ane rozporządzenia. 
Politykę cenzury w okresie popowstaniowym  tak  scharakteryzow ał 
S. Krzem iński: „O niczym  już teraz  pisać nie wolno, co nie jest m artw ą 
wiedzą albo buduarow ą zabawą, i wszędzie cenzor dopatrzy tendencję 
szlachecko-jezuicką, ideę jagiellońską, buntow niczy upór przy  ideałach 
narodowych, k ry tykę  rządu i chęć podburzenia czytelników, hołdowanie 
ideom przew rotu. M yśl do ciemnego lochu w trącona —  to stan  dzisiejszy 
umysłowości polskiej w Królestw ie, w yrażającej się w druku. Cenzor 
jest wszechwładnym , nieodpow iedzialnym  stróżem  jej i katem . Za to, 
co pozwolił w ydrukować, nie na nim  odpowiedzialność ciąży, ale na 
tym , kto z pozwolenia jego skorzystał”4. In terw encje  cenzury pociągały 
za sobą poważne s tra ty  m aterialne w ydaw nictw , toteż w sytuacji, kiedy 
zespoły redakcyjne reprezentow ały nie ty lko in teresy  pisma, ale i w y
dawcy, starano się często zapobiegać ew entualnym  atakom  i już w  re
dakcji w ykreślano niepraw om yślne fragm enty  artykułów . Mimo że było 
to przyczyną konfliktów  z autoram i, zmieniano teksty  bez ich akcepta
cji; zdarzyło się, iż po w ykreśleniu zw rotki w iersza dopisano inną, o obo
jętnej wymowie politycznej.

W ażne dla badań jest ustalenie, co należało do tem atów  i spraw  za
kazanych. W ykaz niepraw om yślnej problem atyki był zmienny, uzależ
niony od ogólnej au ry  politycznej i pomysłowości cenzora. S. K rzem iń
ski wspomina: „Za M ikołaja nie wolno było wspom inać em igrantów, 
Kościuszki, Jasińskiego i innych buntow ników ; teraz  już Jagiełło  i Jad 
wiga, Jagiellonka, Litw a, Unia, wojsko polskie, urząd polski najniew in- 
niejszy, tery to rium  daw nej Polski, je j obyczaje, jej życie najdoskonalej 
pryw atne, potoczne, bez cienia polityki i h istorii —  znajdują się pod 
k lątw ą. W ielkich trzech poetów nie wolno nazywać imionami, a z ży
jących wcale naw et wym ieniać nazwiska Lenartow icza”5.

4 S. K r z e m i ń s k i ,  Dwadzieścia piąć la t Rosji w  Polsce (1863—1888), Lwów  
1892, s. 192.

5 Tamże, s. 193.
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Cenzura nie tylko odrzucała m ateria ły  zaw ierające „niewłaściwe 
polsko-patriotyczne idee”, ale sugerow ała tem aty, k tó re  w inny być po
pularyzowane, np. z historii czy geografii Rosji. Dlatego też prasę d ru 
giej połowy X IX  w. należałoby analizować w konfrontacji z dokum enta
mi cenzury, ze względu jednak na stan  archiw aliów  rzadko jest to możli
we. Inform acji na tem at „wew nętrznego i zew nętrznego” skrępow ania 
autorów dostarczają istniejące protokoły zebrań redakcji (np. „Kłosów”) 
oraz liczne w zm ianki w korespondencji autorów  z redaktoram i.

Główną m etodą zastosowaną w badaniach jest analiza treści m ate
riałów o tem atyce historycznej. Nie chodzi oczywiście o poziom wiedzy, 
istotne jest poznanie tego, co socjologowie nazyw ają „historią prak tycz
ną”, a więc pokazanie, jakie w ydarzenia czy postacie z przeszłości żyły 
w świadomości społeczeństwa, funkcjonując jako elem ent św iatopoglą
du. W ażna dla tak  postawionego problem u w ydaje się spraw a w yboru 
problem atyki i postaci uhonorow anych życiorysami, cezùry chronologicz
ne ograniczające te wybory, ocena faktów  historycznych, eksponowanie 
rocznic.

Mimo że zastosowanie m ierników  w odniesieniu do przeszłości ku l
turow ej nie zawsze jest możliwe, a może okazać się wręcz zawodne (na
wet jeden a rtyku ł mógł odegrać decydującą rolę w  tw orzeniu w izji prze
szłości, a m alarstw o J. M atejki w yw oływ ało większe emocje niż poważ
ne rozpraw y naukowe), nie zrezygnowałam  całkowicie z analizy s ta ty 
stycznej. W skaźniki ilościowe u jaw niły  częstotliwość w ystępow ania pew
nych wątków tem atycznych i ich proporcje. Pozwoliło to w sposób w y
m ierny choć w przybliżeniu ustalić eksponowaną problem atykę oraz 
wzór osobowy Polaka.

A nalizując m ateria ł historyczny należy pam iętać o roli układu gra
ficznego. Na p rzykład  biografie, k tó re  zaw ierał niem al każdy num er 
„Kłosów” i „Tygodnika Ilustrow anego”, z reguły  zamieszczane by ły  na 
pierwszej stronie, przy  czym każda opatrzona była pokaźnych roźm iarów 
portretem  jej bohatera. Już ta  zew nętrzna obserw acja sygnalizuje, jakie 
znaczenie przyw iązyw ały redakcje do publikow anych biografii.

Aby wyjść poza analizę poszczególnych tekstów  i odtworzyć całoś
ciowy model świadomości historycznej, w  badaniach moich skoncentro
wałam  się wokół określonych, węzłowych problem ów. P rzyjęcie tak ie j 
zasady porządkującej wym agało sform ułow ania kw estionariusza pytań  
badawczych:

1. Jak  rozum iano rolę h istorii we współczesności?
2. Co uznaw ano za podm iot historii?
3. Jak  rozum iano s tru k tu rę  historii?

a) co było jej początkiem  i końcem?,
b) co składało się na historię? (dram atyczne w ydarzenia, prze

m iany społeczne i ku lturalne),
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c) co uznaw ano za siły sprawcze historii? (Opatrzność, jednostkę, 
g rupy  społeczne),

d) jak rozum iano m echanizm  zmian w historii? (postęp czy re 
gres, ewolucja czy rew olucja, fatalizm  czy w oluntaryzm ),

e) jak  widziano rzeczywistość współczesną w  kontekście historycz
nym? (jaki był stosunek do w ydarzeń współczesnych, np. pow stania stycz
niowego, reform y uwłaszczeniowej);

4. Jak i był obraz Polski?
a) problem  granic etnicznych i państwowych,
b) skład etniczny państw a (swoi i obcy),
c) problem  m iejsca i pozycji Polski w  Europie (Polska przedm u

rzem  ku ltu ry , chrześcijaństwa);
5. Ja k  widziano stereotyp Polaka?

a) zakres chronologiczny w yboru prezentow anych bohaterów,
b) k ry te ria  ich w yboru (grupy społeęzne, narodowość),
c) cechy, modele zachowań, w artości propagow ane i krytykow ane,
d) wzór osobowy Polaka.

Zestaw  ten  ma charak te r próby, w ym agającej z pewnością licznych 
uzupełnień i m odyfikacji. Być może zastosowanie tak iej zasady u trudn ia  
obserw ację zm iany poglądów na określony tem at.

Mimo że w ykorzystanie p rasy  jako źródła do badań nad świadomością 
historyczną nasuw a wiele trudności i wątpliwości w  spraw ach m etodo
logicznych, w ydaje się, iż w  tego typu  opracow aniach jest to źródło 
pierw szorzędnej wagi. Żadne inne źródło nie stw arza badaczowi możli
wości zrekonstruow ania tw orzenia świadomości historycznej w  sposób 
tak  uchw ytny  i dokładny i w tak  długim  przedziale czasowym. W szech
stronność treści historycznych pozwala w  zasadzie odpowiedzieć na wszy
stkie py tan ia  zaw arte w  kw estionariuszu. Na podstaw ie analizy m ate
riału  badacz może skonstruow ać nie tylko m odel postulow anej świado
mości, ale i odtworzyć stan  świadomości h istorycznej poszczególnych auto
rów reprezentu jących  określoną grupę społeczną. Fakt, iż w tygodnikach 
obok artyku łów  historycznych zamieszczano ak tualne wiadomości, po
zwala zbadać, jak  w ydarzenia współczesne w pływ ały na zainteresow a
nia przeszłością.

W ydaje się jednak, że na podstaw ie analizy p rasy  m ożna postawić 
ty lko hipotezy dotyczące tw orzenia się świadomości historycznej. Do
piero konfrontacja źródła prasowego z innego typu  źródłam i pozwoli na 
w eryfikację i uściślenie uzyskanych w yników  badań.


