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Barbara Szacka

Obcy
romantyzm?

Wzory tradycji narodowej 
we współczesnej świadomości 
potocznej

W dyskusjach nad tradycjam i 
współczesności nierzadko wskazuje się na pewne 
sym ptom y zdające się świadczyć, że tradycje  ro 
m antyczne sta ją  się nam  dzisiaj coraz dalsze 1. Zau
ważalny jest także fakt, iż dziewiętnastowieczne 
dzieje naszego narodu cieszą się wyraźnie m niej
szym zainteresowaniem  niż wcześniejszy, przedroz
biorowy okres 2. Ale czy można zadowolić się stw ier
dzeniem, że rom antyzm  jest obcy ludziom dzisiej
szym? Czy nie należy raczej podjąć pytania o m iej
sce dziedzictwa rom antycznego w naszej teraźniej
szości?

1 Por. wypowiedź K. Wyki na Kongresie Kultury Polskiej:
0  ży w ym  kontakcie z dziedzictwem kultury.  W: Kongres 
Kultury Polskiej. Materiały i dokumenty. PWN 1967, s. 121— 
■127.
2 W badaniach przeprowadzonych w  1965 roku wśród re
prezentacyjnej próby mieszkańców miast w  Polsce, zain
teresowania wiekiem XIX zadeklarowało 11,3°/o, zaś okre
sem XX w. 22,5°/o badanych. Por. J. Pasisart: Wybrane 
elementy „potocznej” świadomości historycznej mieszkań
ców miast Polski współczesnej.  Warszawa 1967, s. 28. OBOP
1 SP Polskie Radio, nr 61.
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Zadowalająca odpowiedź na takie pytanie może być, 
jak  sądzę, znaleziona dopiero wówczas, gdy zdamy 
sobie sprawę, w  jakiej postaci przejaw iają 'się obec
nie te idee i postawy, iktórydh rodowód rom antyczny 
nie budzi wątpliwości. W rozważaniach tego rodza
ju  kwestii dobrze jest niekiedy wyjść poza impresje 
i intuicje i  odwoławszy się do empirii, przew rotnie 
posłużyć się pogardzanym  pirzez rom antyków  „mę
drca szkiełkiem  i okiem”. '
Uważając tego rodzaju przedsięwzięcie za pożytecz
ne i interesujące poznawczo, pragnę, opierając się 
na badaniach ankietowych przeprowadzonych przed 
paru  la ty  wśród ludzi z wyższym wykształceniem 3, 
zastanowić się, czy istnieje „rom antyczna” tradycja 
narodowa. Rozpatrywanie tego problem u chciałabym 
zacząć od przedstaw ienia wzorów tradycji narodo
wej, jakie udało się odczytać w  świadolmości potocz
nej, a następnie rożważyć, czy któryś z nich może 
być uznany za romantyczny.
Jednak zanim do tego przejdę, słów parę poświęcić 
muszę założeniom przyjętym  we wspomnianych ba
daniach, pojęciom, jakim i tu ta j posługiwać się bę
dę, a także trudnościom, które pojawiają się wów
czas, gdy w świadomości potocznej próbujem y zna
leźć jakiekolwiek zwarte całości światopoglądowe: 
syndrom y, wzory, kompleksy ideologiczne itp. 
W yjaśnienia wymaga przede wszystkim pojęcie tra 
dycji. Przez tradycję rozumiem (zgodnie z propozy
cją J. Szackiego) tę część dziedzictwa, która aktual
nie poddaw ana jest w artościow aniu4. Takie pojmo

3 Badanda przeprowadzone zostały w  1965 r. przez zespół 
Katedry Historii Myśli Społecznej UW z inicjatywy i pod 
kierunkiem prof. dr Niny Assorodobraj. Badaniami objęte 
zostały wybrane grupy ludzi z wyższym wykształceniem, 
przedstawicieli piędiu zawodów: inżynierów, lekarzy, praw
ników, nauczycieli i ekonomistów, w pięciu miastach wo
jewódzkich: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu 
i Lublinie.
4 J. Szacki: Tradycja. Przegląd problematyki. Warszawa 
1971, s. 147—163.
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wanie tradycji, :nawet jeśli uznać je  za dyskusyjne, 
w ibadaniach świadomości społecznej okaziuje się 
wielce przydatne. Zapobiega (bowiem przekształceniu 
się tego rodzaju 'badań w 'badania zakresu poinform o
wania i poziomu wiedzy o przeszłości i  pozwala na 
ograniczenie się do tych w ydarzeń i postaci przesz
łości, k tóre w ystępują w teraźniejszości jako znaki, 
symbole, personifikacje w artości ważnych w ak tual
nym  życiu grupy, a więc do tego jedynie, co bywa 
też niekiedy określane jako  „historia żywa” 5 cizy 
„historia p rak tyczna” 6.
Z kolei powiedzieć należy, do jakich fragm entów 
tradycji narodowej uzyskaliśm y dostęp w naszych 
badaniach. Zrozumiałe jest bowiem, że poprzez py
tania jednej ankiety dotrzeć można jedynie do części 
szerokiego kom pleksu tradycji określanej mianem 
„narodow ej”. W ycinek, z jak im  tu ta j będziemy mieć 
do czynienia, Składa się z następujących elem en
tów:
1: Zbioru faktów wym ienionych w odpowiedzi na 
pytania: „Czy były takie fak ty  w dziejach Polski, 
z których —  zdaniem Pana(i) — Polacy mogą być 
dumni?... Jakie to fak ty?” ; „Czy były takie fakty  
w dziejach Polski, które — zdaniem Pana(i) — przy
noszą Polakom  ujmę?... Jak ie to fak ty?”
2. W ydarzeń, których pamięć zdaniem osób odpo
wiadających na ankietę w inna być otoczona szcze
gólną czcią. Odpowiednie pytanie ankiety brzmiało: 
„Rocznice jakich w ydarzeń z historii Polski nale
żałoby — zdaniem Pana(i) — obchodzić najbardziej 
uroczyście?”
3. Zespołu szczególnie cenionych postaci z dziejów 
Polski. Pytanie: „Czy m ógłby (aby) Pan(i) wymienić 
kilka postaci z naszych dziejów — od początku ist

5 N. Assorodobraj: „Żywa historia”. Świadomość historycz
na: symptomy i propozycje badawcze. „Studia Socjologicz
ne” 1963 nr 2/9.
c M. Oakeshott: The Activity of being an Historian. W: 
Rationalism in Politics and other Essays. London 1967.
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nienia Polski do chwili obecnej — które Pan(i) 
szczególnie ceni, i powiedzieć dlaczego?”
Ponadto poprzez uzasadnienia wyboru bohaterów 
otrzym aliśm y zestaw wartości występujących przy 
ocenie postaci przeszłości.
Przyjęcie wskazanego wyżej rozumienia tradycji 
sprawiło, iż wymienione pytan ia zostały tak  sfor
mułowane, aby odpowiadając na nie wymieniać po
stacie czy wydarzenia pośrednio lub bezpośrednio 
w kontekście określonego — dodatniego lub ujem 
nego — wartościowania. W szystkie odpowiedzi na 
tak  zadane pytania mówią więc o 'tradycji, jednakże 
nie zawsze jest to tradycja narodowa. Albowiem, 
abyśmy mogli mieć do czynienia z tradycją naro
dową, nie dość jest, aby fak ty  czy postacie pocho
dziły z przeszłości Polski. Muszą być one ponadto 
wartościowane z pozycji Polaka — członka zbioro
wości narodowej, nie zaś z pozycji pryw atnych czy 
partykularno-grupow ych. Jest to pojmowanie tra 
dycji narodowej pokrewne rozum ieniu historii na
rodu, jakie spotkać można u M. Halbwachsa, dla 
którego historia narodu jest historią najw ażniej
szych wypadków, jakie zmodyfikowały życie naro
du. Odróżnia się od historii lokalnych, dzielnicowych 
itp. tym , że obejm uje jedynie te fakty, które intere
sują wszystkich jako członków narodu 7., 
Oczywiście, w przypadku wydarzeń mogących sta
nowić powód do dum y czy wstydu Polaków, czy 
też tych, których rocznice w inny być szczególnie 
uroczyście obchodzone, samo sformułowanie pytań 
sprawiło, że w odpowiedziach mam y do czynienia 
wyłącznie z tradycją narodową. Inaczej przy w y
m ienianiu cenionych postaci z przeszłości Polski. 
Postacie te bowiem każdy cenić może bądź jako 
obywatel, bądź jako lekarz, mieszkaniec Poznania 
czy inteligent, bądź wreszcie jako człowiek pryw at
ny przyw iązujący wagę do określonych cech cha
rak teru . Tutaj jednak pomocą służą uzasadnienia

Wartościo
wanie z 
pozycji 
zbiorowości 
narodowej

7 M. Halbwachs: La mémoire collective. Paris 1950, s. 66.
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wyborów pozwalające na dokonywanie pewnych 
eliminacji.
Kwestię poruszam  z tego powodu, iż przeprowadzo
ne analizy ujaw niły  zespół wartości i bohaterów, 
którego nie można było nie zinterpretow ać jako ze
społu tradycji inteligenckich, a k tóry wyłączam 
z niniejszych rozważań, skupiając uwagę na trad y 
cji narodowej w podanym  wyżej rozumieniu. Jed 
nocześnie pragnę zaznaczyć, że sform ułowania tego 
nie trak tu ję  jako propozycji m ającej stanowić przy
czynek do teorii tradycji narodowej, lecz jedynie 
jako wyjaśnienie znaczenia term inu, k tórym  się tu 
taj posługuję, a którego taka właśnie treść ukształ
towana została pod wpływem  potrzeb praktycznych 
i dla praktycznych celów.
Staw iając pytanie, czy istnieje zróżnicowanie wzo
rów tak  pojmowanej tradycji narodowej, odpowie
dzi na nie szukać można rozmaicie. ^
Można, w oparciu o źródła innego niż ankieta typu, 
zbudować modele polskiej tradycji narodowej, a na
stępnie, ustaliw szy dla każdego z nich odpowiednie 
wskaźniki, badać ich występowanie w świadomości 
potocznej.
Taki sposób postępowania ma jednak widoczne wa
dy, z których nie najm niejszą, chociaż i nie najw aż
niejszą, jest niedogodność związana z trudnościam i 
wstępnej fazy konstrukcji modeli m ających w dal
szym etapie stanowić narzędzie badawcze. Podsta
wowym niedostatkiem  takiej procedury jest, moim 
zdaniem, to, że zakłada ona, iż świadomość potocz
na jest jedynie mniej lub bardziej dokładnym  od
biciem wzorów propagowanych w różnych okre
sach i przez różne kierunki ideologiczne. A przecież 
nie można z góry wykluczyć, że treści upowszech
niane w określonych zestawach ułożyły się w świa
domości potocznej w odmienne całości. Problem  ten 
zresztą bywał podnoszony w lite ra tu rz e 8.
s Wspomnieć tu należy klasyczne już dziś dzieło The Auto-  
ritarian Personality. Autorzy zwracają uwagę, że każdy
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Z tych też powodów zdecydowałam się poszukiwać 
odpowiedzi na innej drodze. Punktem  wyjścia uczy
niłam uzyskany m ateriał empiryczny i poprzez ana
lizy korelacyjne poszukiwałam elementów przeja
wiających tendencję do łącznego występowania. Ta
ka procedura, aczkolwiek też może budzić zastrze
żenia, nasuwając podejrzenie, iż uzyskane całości 
powstały w sposób przypadkowy, m a jednak tę 
podstawową zaletę, że analizowanemu m ateriało
wi nie narzuca niczego z zewnątrz. Nie jest to bez 
znaczenia w sytuacji teoretycznego zaniedbania roz
patryw anej problem atyki, co sprawia, że brak jest 
podstaw dla form ułowania wstępnych hipotez do
tyczących zróżnicowań tradycji, k tóre następnie 
mogłyby być weryfikowane w toku badań empirycz
nych.
Tak prowadzone badania u jaw niły  w pierwszym 
rzędzie ogromną płynność badanego przedmiotu. 
Okazało się, że wyodrębnienie wzorów napotyka na 
ogromne trudności ze względu na to, że poszczegól
ne elem enty wchodzą z sobą w najróżniejsze kom
binacje.
Ta zmienność połączeń wiąże się, jak można mnie
mać, przede wszystkim z wielowartościowością ele
mentów tradycji, które występować mogą jako sym 
bole różnych, niekiedy odmiennych treści. Konsty
tucja 3 M aja to symbol zarówno walki o postępowe 
reform y społeczne, jak i solidaryzmu stanowego. Ta
deusz Kościuszko to w równej mierze bohater walk 
wolnościowych, jak  i bojownik o równouprawnienie 
chłopów itd. A skoro, jak wykazały analizy, za ten
dencją ido 'wisipółwystępowainia iskrywa się często po
krewieństwo czy iwręcz identyczność wartości uotsa-
człowiek, czerpiąc z różnych źródeł, stwarza własny kon
glomerat. Mimo to, gdy zaczynamy badać postawy i war
tości w ielu osobników, odkrywamy istnienie wspólnych 
wzorów, które jednakże niekoniecznie są odpowiednikami 
znanych nam, obiegowych ideologii. T. W. Ador.no, 
E. Frenkel Brunswik, Daviid J. Levinson, R. Navitt San
ford: The Autoritarian Personality. New York 1950, s. 2.

Analiza
korelacyjna

Wielo war
tościowość 
elementów  
tradycji
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bianych przez poszczególne fak ty  lub postacie, dzi
wić nie może wielka rozmaitość powiązań. 
Powiązaniom takim  sprzyja nie tylko wspomniane 
powinowactwo uosabianych treści. Również pocho
dzenie z wspólnej epoki — wśród bohaterów ten
dencję do współwystępowania przejaw iają Mickie
wicz i Chopin, wśród faktów przynoszących ujmę: 
Zaolzie i wojna 1920 roku. Nie bez w pływu jest tez 
fak t łącznego upowszechniania — wym ienianie bo
haterów  ruchu robotniczego jest dodatnio skorelo
wane z w ym ienianiem  Karola Świerczewskiego, S ta
szica z Kołłątajem . Te zasady doboru krzyżują się 
tak, że określone elem enty wchodzą w związki z 
pewnym i na jednej zasadzie, a z innym i na innej. 
Przywołać tu  można przykład rocznicy 3 Maja, któ
rej chęć obchodzenia jest dodatnio skorelowana tak 
z pragnieniem  obchodów 22 Lipca, jak i innych rocz
nic narodowych. N ietrudno zgodzić się, że pierwszy 
z tych związków jest rezultatem  pokrew ieństw a de
m okratycznych treści zaw artych w Trzeciomajowej 
K onstytucji i Manifeście PKWN, natom iast inne w y
wodzą się stąd, że chodzi o daty św iąt państwowych 
obchodzonych uroczyście w okresie m iędzywojen
nym.
W rezultacie powstaje całość dosyć przemieszana, 
z której trudno wyodrębnić względnie spójne nurty . 
Obraz, jaki się zarysowuje, nasuwa nieodparty wnio
sek, iż opozycje ideologiczne na poziomie świado
mości potocznej zatracają swoje ostre kontury  i w y
kazują tendencję do zlewania się w jedną całość. 
Uderzająca jest analogia pomiędzy uzyskanym i w y
nikam i a tym, co na tem at świadomości potocznej 
pisał A. Gramsci, wskazując, że konsekwentny, spój
ny światopogląd pow staje w w yniku świadomie pod
jętego wysiłku intelektualnego, k tóry  jedynie może 
sprawić, że zdajem y sobie sprawę, iż „pozostaje on 
w sprzeczności z innym i światopoglądami, czy też 
pew nym i ich elem entam i”. Bez (tego w ysiłku myśli 
się jedynie „w sposób nie powiązany i od wypadku
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do w ypadku” oraz uczestniczy „w poglądzie na 
świat narzuconym  mechanicznie przez otoczenie, to 
jest przez jedną z wielu grup społecznych, z jaką 
każdy jest autom atycznie związany od chwili w ej
ścia w świat świadomości”. I dalej: „Jeśli dany 
światopogląd nie jest krytyczny i konkretny, lecz 
jest niepowiązany i zależny od przypadku, jego w y
znawcy należą jednocześnie do wielu grup masy 
ludzkiej i posiadają osobowość stanowiącą dziwacz
ny zlepek krańcowo różnych składników” 9.
Nie znaczy to jednak, że poszukiwanie zróżnicowa
nych wzorów ideologicznych jest przedsięwzięciem 
beznadziejnym, z góry skazanym na niepowodzenie. 
Przy różnych okazjach stwierdzano istnienie w świa
domości potocznej syndrom atycznych całości świa
topoglądowych. Podejmowane były również próby 
wyjaśnienia, co kry je się za tym, że pewne poglądy 
wykazują tendencję do łącznego w ystępow ania10.

9 A. Gramsci: Wstęp do studiów nad filozofią i materializ
mem historycznym. W: Pisma wybrane.  T. I. Warszawa, 
1961, s. 4.
10 Autorzy w's(pomlnilalnej wyżej pracy The Autoritarian Per
sonality skłonni są to wyjaśniać czynnikami osobowościo
wymi. Sądzą, że: „polityczne, ekonomiczne i  społeczne prze
konania jednostki często tworzą rozległy i  koherentny wzór, 
jak gdyby wiązane razem przez «'mentalność» ozy «ducha” 
i że: „wzór ten jest wyrazem tendencji głęboko tkwiących 
w losobowości jednostki” (op. cit., s. 1).: Na naszym grun
cie problem czynników warunkujących syndromatyczność 
poglądów podjął S. Nowak. Zob.: Treść i struktura w e 
wnętrzna społecznych postaw studentów. W: Studenci War
szawy. Warszawa 1'965. W tymże samym tomie W. Wiśniew
ski w rozprawie: Postawy tolerancji na tle systemu warto
ści studentów, powołując się na znaną mu w maszynopisie 
inną pracę wyżej wspomnianego autora, przedstawia na
stępującą typologię sytuacji „w jakich zachodzić mogą 
związki między zmiennymi psychologicznymi”: ,,a) łączy je 
wspólnota pozapsychologiicznych czynników — wspólnota 
sytuacji je wywołujących, b) wchodzą w  skład pewnego 
szerszego wyuczonego kompleksu 'ideologicznego czy wzoru 
kulturowego, c) mają pewne wspólne źródło w  cechach osob
niczych (np. są współkształtowane przez te same rysy oso

Ś wiadomość 
potoczna 
i całości 
światopoglą
dowe
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Wzory
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Dlatego też 'usprawiedliwione jest poszukiwanie 
pewnych całości i w analizowanym  przez nas m a
teriale.
I całości takie dają się w końcu odnaleźć. Tyle ty l
ko, iż zdawać sobie trzeba sprawę, że są one w znacz
nej mierze teoretycznym i konstrukcjam i, które w 
postaci czystej w ystępują niezwykle rzadko. W rze
czywistości istnieje zawszę szereg wzorów pośred
nich, w ypełniających przestrzeń pomiędzy wszelki
mi skonstruow anym i przez nas typam i światopoglą
du. Zróżnicowań tradycji na poziomie świadomości 
potocznej nie można rozpatryw ać w kategoriach 
opozycji, ale cieniowania i stopniowania, przecho
dzenia jednej w drugą, niekiedy w sposób niezau
ważalny, czemu sprzyja wspom niana wyżej wielo- 
wartościowość jej składowych elementów.
Płynność wyodrębnionych wzorów wystąpiła nie 
tylko w naszych badaniach. Również w badaniach 
przeprowadzonych w środowisku studenckim, gdy 
na podstawie odpowiedzi na pytanie kw estionariu
sza: ,,0  jakich faktach historycznych chciałbyś po
informować studenta-cudzoziem ca zapoznając go z 
Polską?”, wysunięto hipotezę o istnieniu kilku po
staw  wobec przeszłości, z których trzy  uznano za 
najczęstsze i najbardziej charakterystyczne — 
stwierdzono jednocześnie, że typy te nie w ystępują 
w izolacji i niekiedy: „przeplatają się w wypowie
dziach poszczególnych respondentów ” 11.
Płynność syndrom ów ideologicznych dała się zau
ważyć również w toku badań nad światopoglądem 
studentów  W arszawy, prowadząc do stwierdzenia, 
iż: „ma się wrażenie, że pewne ogólne standardy 
ideowe ulegają raczej cieniowaniu niż negacji” 12. 
Można sądzić, że dzieje się tak zwłaszcza wówczas,
bowości), d) łączą je jakieś powiązania natury m otywacyj
nej, tak że w świadomości respondenta uznanie jakiegoś 
iz poglądów prowadzi do uznania drugiego” (op. cit., s. 310).
II A. Prziecławslka, Jan K. Sawa: Studenckie ideały. „Poli
tyka” 20(741) z dn. 15 V 1971.
12 Nowak: op. cit., s. 123.
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gdy podobnie jak  w wyżej wspomnianych badaniach 
mamy do czynienia z grupą dość jednorodną — stu
dentów czy ludzi z wyższym wykształceniem. 
Nasuwa się też hipoteza, że gdy przedmiotem roz
ważań czynimy tradycję narodową, wówczas mamy 
do czynienia z trudno różnicowalną całością także 
i dlatego, że jako naród jesteśm y obecnie zbiorowo
ścią względnie jednolitą, mającą wspólną przeszłość, 
a więc i wspólne tradycje. Można mniemać, że zróż
nicowanie tradycji wystąpiłoby wyraźniej wówczas, 
gdyby przedm iotem  zainteresowania uczynić nie 
tradycje narodowe, ale tradycje różnych grup spo
łecznych, takićh jak inteligencja, chłopstwo i in. 
W przeprowadzonych analizach dosyć wyraźnie 
wyodrębnił się zespół określony przeze mnie jako 
tradycja inteligencka. Znacznie bardziej płynna by
ła reszta, wśród której pewne wzory przy jednym 
rodzaju postępowania badawczego pojaw iły się, przy 
innym zaś znikały. Wszystko zdaje się świadczyć 
o tym, że v/ przypadku tradycji narodowej nieunik- 
nienie mamy do czynienia ze słabo zróżnicowanym 
amalgamatem, w którym  możemy wprawdzie wy
różnić pewne wzory, ale wszystkie płynne i bez 
ostrych granic.
Wzory te, jak się ostatecznie okazało, sprowadzają 
się do dwóch podstawowych typów: tradycji walk 
o wyzwolenie narodowe i społeczne oraz tradycji 
organizacji państwowej. Typy te, wyodrębnione po
przez analizy korelacyjne elementów tradycji współ- 
w ystępujących w wypowiedziach respondentów, są 
wyraźnie zbieżne z wyróżnionymi przez S. Ossow
skiego dwoma wzorami ideologii narodowej. Jeden 
z nich to ideologia W iosny Ludów, w której, jak 
pisze, słowa „naród”, „k ra j” (Ojczyzna) wiązały 
się ściśle ze słowem „wolność”.
„Była to przede wszystkim ideologia ludów uciska
nych, ożywiona przez rew olucyjną żarliwość”. Była 
to również taka ideologia, której „podstawową ce
chą (...) był postulat braterstw a narodów”. Drugi zaś

Wspólna
tradycja
narodowa

Dwa pod
stawowe 
typy 
tradycji
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wzór to: „ideologia państw a narodowego. Uznaje 
ona suwerenność narodu i trak tu je  państwo jako 
własność, narzędzie i równocześnie — najwyższe 
dobro narodu” 13.
Ten ostatni wzór w naszym  m ateriale nie jest jed
nolity i w ystępuje w dwu odmiennych w ariantach: 
gospodarczym i m ilitarnym . Jako tradycja zwy
cięstw orężnych i jako tradycja sukcesów pokojo
wego budownictwa.
W yrazem tych trzech wzorów tradycji narodowej 
jest tendencja do łącznego występowania zestawio
nych w poniższych tabelach wartości, a także fak
tów i postaci naszych dziejów:

Tradycja w alk o wyzwolenie narodowe i społeczne
yjr + a ■ „  , Pówody Powody n .Wartości Bohaterzy , , , . , Rocznicedo dumy do wstydu

Postęp, de- Kościuszko Walka Targowica 22 Lipca
mofaradja Kołłątaj o niepod- Fakty XX-
Walka! Staszic ległość lecia mdę-
o 'nliepod- Sw ier- z zaborca- dizywojen-
ległość czewski mi nego:

Bohaterzy Walki za obóz w
ruchu naszą Berezie,
robotni- i waszą faszyzacja
czego wolność Polski,

Udział Po- polityka,
laków w która do-
walkach prowadziła
rewolu- do klęski
cyjnych w  1939 r.

Tradycje organizacji państwowej 
a) Chwała oręża 

Silne pań- Chrobry Grunwald ftozkład Powstanie
stwo Jagiełło Wiedeń XVTII w. państwa
Sukcesy Batory Zachowanie Grunwald
wojskowe Sobieski magnatów

Piłsudski w czasie
najazdu 
Szwedów

13 S. Ossowski: Przemiany wzorów we współczesnej ideo
logii narodowej. W: Dzieła. T. III. Z zagadnień psychologii 
społecznej. Warszawa 1967, s. 243—244.
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b) Pokojowe budownictwo
Mądra Kazimierz Konstytu- Zaolzie 3 Malja/
polityka Wielki cja 3 Maja
Rozwój Sikorski Unia Lu-
gospodar- bełska
CZY Tolerancja

— libera
lizm

Pożyteczne jest zestawienie z przedstawionymi, wzo
ram i trzech typów postaw wobec przeszłości w y
różnionych wśród młodzieży studenckiej w uprzed
nio wspomnianych badaniach.
1. Typ  martyrologiczny. W skazywanie na cierpienia, 
jakich Polska doznała w ciągu dziejów. Rozbiory 
Polski, Męski powstań, zsyłki na  Sybir, eksterm ina
cja narodu w czasie II wojny, obozy koncentracyj
ne.
2. Typ  wiktoryjny.  Nacisk pada na zwycięstwa: 
Grunwald, Wiedeń, a także Lenino. Zdobycie Berli
na, bitw a o Monte Cassino. Jak  piszą autorzy: „Ma
m y więc tu do czynienia ze swoistą polityką z po
zycji siły”.
3. Typ  kul turowy.  Zwracanie uwagi nie na osiąg
nięcia orężne, lecz na  pracę. Podkreślanie osiągnięć 
w  dziedzinie dorobku m aterialnego i duchowego. 
Trudno nie dostrzec podobieństw pomiędzy obiema 
typologiami. To, co tu ta j zostało określone jako „typ 
w ik tory jny” i „typ kulturow y”, zbiega się z wyróż
nionym i przeze m nie dwoma w ariantam i tradycji or
ganizacji państwowej. „Typ m artyrologiczny” wyda
je się na  pierwszy rzu t oka całkowicie różny od wzo
ru  tradycji walk o wyzwolenie narodowe i społecz
ne. Ale różnica ta  zmniejsza się, jeśli potraktujem y 
oba jako części szerszej kategorii tradycji narodu nie 
związanych z organizacją państwową. To, że w obu 
badaniach wystąpiły w tym  punkcie odmienne ele
menty, dziwić nie może, zważywszy, że obie typolo
gie powstały w oparciu o dane dostarczone przez od
powiedzi na różne pytania. Nie wykluczone też, że
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wiktoryjny

kulturowy

Różne
pytamia
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Gdzie 
szukać 
tradycji ro
mantycznych?

Realizm i ro
mantyzm w  
polityce

owa szersza kategoria po szczegółowym przebadaniu 
podzieliłaby się na  podtypy, podobnie jak to  nastąpi
ło z tradycją  organizacji państwowej.
Zauważone zbieżności pozwalają przypuszczać, że od
nalezione wzory nie m ają charakteru  przypadkow e
go, oraz żywić nadzieje, że udało nam  się dotrzeć do 
pewnych prawidłowości.
Pozostaje teraz podjąć problem tradycji rom antycz
nej. Poszukując jej z pewnością nie będziemy tego 
czynić wśród tradycji organizacji państwowej, nieza
leżnie od wersji, w jakiej występuje. Zatrzym am y 
się natom iast przy tradycji walk o wyzwolenie naro
dowe i społeczne, by zastanowić się, w jakiej mie
rze ten  skonstruow any przez nas wzór odpowiada 
tem u, co bywa określane jako tradycja rom antycz
na. Zajrzyjm y do prac leżących pod ręką, w których 
w ystępuje pojęcie tradycji rom antycznej.
J. Possart omaiwiając kontrow ersje ideologiczne w 
P P S  w latach 1906— 1908 część swoich rozważań 
poświęca stereotypow i „realisty” i „rom antyka po
litycznego”, funkcjonujących w publicystyce pepee- 
sowskiej tam tych  l a t 14. Na czym, zdaniem ówczes
nych działaczy, polegało „odrodzenie się rom anty
zmu w polskim  ruchu socjalistycznym ?”. Otóż po
legało na siprzeciwie wobec pozytywizm u, z czego, 
jak  pisał M. Kukieł, na którego powołuje się au to r
ka, wyniknęła: „retrospekcja przew rotow a socjaliz
m u polskiego na  polską demokrację doby powstanio
wej. Nawiązano na pow rót zerwaną nić tradycji bo
jowej (...) b rał socjalista polski z rąk  starego pow
stańca «pierścień przym ierza między dawnym i a no
wymi laty». Innym i łącznikam i były: wiekowa tra 
dycja wiążąca spraw ę Polski ze spraw ą rew olucji na 
Zachodzie (...) pism a tułaczy, których rozpam ięty
w anie starych win i błędów do socjalizmu przyw io
dło” i „pamięć rozbitków  ostatniego powstania, któ
rzy za K om uny Paryskiej walczyli i m arli w szere

iA J. Possart: Struktury myślenia teoretycznego, a kontro~ 
wersje ideologiczne. Warszawa 1963.
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gach zbuntowanego pro letaria tu”. Właśnie publicy
ści Frakcji uważają, że reprezentują „najpiękniejsze 
tradycje walk o wyzwolenie narodowe i społeczne” 
i oni też określani są mianem romantyków politycz
nych 15.
W książce powstałej jako rezu lta t zupełnie innego 
typu zainteresowań, tym  razem  czysto literackich, 
a  dotyczących tradycji poezji rom antycznej w latach 
1866— 1881, E. W arzenica tak  charakteryzuje „świa
domość rom antyczną” :
„Są to nie tylko wpływy Wielkiej polskiej poezji roman
tycznej, wpływy «wieszczów» wskazujących narodowi dro
gi walki o niepodległość, ale również żywe oddziaływanie 
tendencji demokratyzmu, ukształtowanego w epoce rnię- 
dzypowstaniowej, oddziaływanie tendencji mistycyzmu, 
zwłaszcza w pojmowaniu narodu, jego cech i sposobu ist
nienia (...) Główną inspiracją i podstawą myślenia było 
romantyczne rozumienie ducha narodu pojmowanego w spo
sób mistyczny, jako obowiązek cierpienia, ofiarnictwa, któ
rych wymagała dziejowa sprawiedliwość za popełnione w i
ny ojców i popełnione winy ludzkości”.

A w innym  miejscu:
,,istniały kółka samokształceniowe nawiązujące wprost do 
romantycznego pojęcia narodowego ducha polskości utajo
nej w tradycji, zwłaszcza w tradycji walk o wyzwolenie 
narodowe” i6.
Przykłady można by oczywiście mnożyć, lecz już te 
dwa, z różnych przecież dziedzin zaczerpnięte, wy
starczą, aby zdać sobie sprawę, że nawiązywanie do 
tradyc ji walki o wolność sprzęgniętej z tendencja
m i demokratycznym i określane jest jako „rom an
tyczne”. Nasuwa się pytanie, czy w ogóle cały ów, 
wyróżniony pirzez S. Ossowskiego, wzór ideologii 
narodowej, ukształtow anej w epoce Wiosny Ludów, 
nie zasługuje na  miano „rom antycznego”? Skłania
łabym  się tu ta j do odpowiedzi twierdzącej.
15 M. Kulkiel: O „romantyzmie” i „realizmie” słów parę. 
„Przedświt” 1908, nr 8. Cyt. wg. J. Possart: op. cit., s. 219.
16 E. Warzenica: Pozytywistyczny „obóz młodych” wobec 
tradycji wielkiej polskiej poezji romantycznej. (Lata 1866— 
1881). Warszawa 1968, s. 25 i 91.
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Dwa (nurty 
tradycji

Tak rozum iana rom antyczna tradycja  narodow a jest 
wyraźnie zibieżna z wyróżnionym  przeze m nie wzo
rem  tradycji wailk o wyzwolenie narodowe i spo
łeczne.
Nie wyczerpuje to jednak kwestii. Pozostaje bo
wiem, zarysowany dość niew yraźnie, niem niej nie 
dający się pominąć n u rt tradycji cierpień i męczeń
stw a narodu. W jakiej m ierze jest on związany 
z nurtem  tradycji walki o wolność narodową i spo
łeczną, w  jakiej zaś stanowi całość całkowicie od
rębną, w oparciu o posiadane dane rozstrzygnąć nie 
sposób. Zważywszy jednak, że tego rodzaju wątek 
w ystępuje także w  tym , co E. W arzenica określa ja
ko „świadomość rom antyczną”, może być uzasad
nione, iż w takim  sjpojrzeniu n a  przeszłość Polski 
dopatryw ać się należy przejaw ów  postaw y rom an
tycznej .
Biorąc zaś pod uwagę, że oba te n u rty  tradycji, tj. 
walk o wyzwolenie narodow e-i społeczne oraz cier
pień i m ęczeństw a narodu, mogą być traktow ane ja
ko m niej lub bardziej odrębne w arianty w ram ach 
jednego typu tradycji narodowej niepaństwowej, 
pow staje pytanie, czy na  miano rom antycznej tra 
dycji narodowej nie zasługuje wszelka tradycja na
rodowa nie związana z tradycjam i organizacji pań 
stwowej. P y tan ie  to pozostawiam otwarte.


