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Jan Stanis³aw Bystroñ jako prekursor socjologii historycznej
Jan Stanis³aw Bystroñ as a forerunner of historical sociology

Umia³ dostrzegaæ pokrewieñstwa i zwi¹zki zjawisk
kulturowych, niedostrzegalne dla specjalisty zamykaj¹cego siê w op³otkach jednej tylko nauki.
J. Krzy¿anowski

PARADYGMAT SOCJOLOGII HISTORYCZNEJ

Socjologia historyczna sta³a siê jednym z najbardziej widocznych podejæ
badawczych w socjologii anglosaskiej lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych.
Nie chodzi tu o powstanie kolejnej subdyscypliny socjologicznej. Mamy do czynienia z odrodzeniem siê w nowej postaci pewnej ogólnej orientacji teoretyczno-metodologicznej, perspektywy stosowalnej do wszelkich obszarów problematyki socjologicznej1. Odwo³uj¹c siê do teorii Thomasa Kuhna, mo¿emy mówiæ
o powstaniu nowego paradygmatu.
Wymienia siê dwie g³ówne przyczyny reorientacji. Z jednej strony, by³y to
uwarunkowania spo³eczno-polityczne, zwi¹zane z przemianami w ¿yciu spo³eczeñstw, z drugiej za tendencje intelektualne pojawiaj¹ce siê na obszarze badañ
i teorii socjologicznych. W obrêbie tych ostatnich istotn¹ rolê odegra³a inspiracja
ze strony klasyków europejskich: Alexisa de Tocquevillea, Karola Marksa, a szczególnie Maxa Webera. Recepcja myli tych trzech autorów na grunt zdominowanej
przez idee wielkiej teorii b¹d zamkniêtej w w¹skim empiryzmie socjologii
1
P. Sztompka, Nowy historyzm we wspó³czesnej socjologii amerykañskiej, Historyka 1987,
t.17, s. 27.
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amerykañskiej by³a g³ównym czynnikiem promuj¹cym zainteresowanie perspektyw¹ historyczn¹2.
Zwolennicy socjologii historycznej w Polsce nie wytworzyli dotychczas odrêbnego paradygmatu. Istnieje wprawdzie inspiracja ze strony amerykañskiej socjologii historycznej. Jednak barier¹ pozostaje ograniczony dostêp do literatury
anglojêzycznej i znikoma liczba przek³adów z tego zakresu. Nie nale¿y te¿ w najbli¿szych latach oczekiwaæ poprawy w tym wzglêdzie. Dlatego g³ówn¹ inspiracj¹
pozostaje bogaty dorobek socjologii polskiej. Dzie³a klasyków naszej socjologii
mog¹ odegraæ podobn¹ rolê jak w przypadku socjologii anglosaskiej myl Marksa, Webera i de Tocquevillea.
W obrêbie rodzimej tradycji socjologicznej historyzm by³ jednym z charakterystycznych w¹tków tematycznych. Jak dowodzi Piotr Sztompka, w sferze postulowanych explicite za³o¿eñ ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych reprezentowali historyzm tak zas³u¿eni dla polskiej socjologii twórcy,
jak: L. Gumplowicz, S. Czarnowski, L. Krzywicki, K. Kelles-Kraus, K. Dobrowolski i J. Cha³asiñski3. Jako przyk³ady prac badawczych mo¿emy wskazaæ studia S. Czarnowskiego nad kultem w. Patryka w Irlandii4, K. Dobrowolskiego nad
pasterstwem w Karpatach i kultem w. Floriana w dawnej Polsce5, J. Cha³asiñskiego
nad spo³eczn¹ genealogi¹ inteligencji polskiej6. Twórcza reinterpretacja tego dorobku otwiera nowe perspektywy nie tylko w zakresie metod badawczych, propozycji teoretycznych czy w¹tków tematycznych. Zmiana ta mo¿e byæ jeszcze g³êbsza. Mo¿e mianowicie dotyczyæ fundamentalnych za³o¿eñ ontologiczno-epistemologicznych, kreuj¹cych tym samym nowy sposób widzenia rzeczywistoci spo³ecznej.
Niniejszy artyku³ ma na celu przedstawienie dorobku jednego z klasyków
polskiej socjologii  Jana Stanis³awa Bystronia, a w³aciwie tej czêci jego dorobku, która sytuuje siê na pograniczu socjologii i historii. Autor Dziejów obyczajów
w dawnej Polsce znany jest przede wszystkim jako wybitny etnograf. Trudno jest
oceniæ jego donios³y wk³ad w tê dziedzinê wiedzy. Równie¿ prace historyczne
Bystronia ze wzglêdu na interdyscyplinarnoæ podejcia, ró¿norodnoæ tematyczn¹,
oryginalne i mia³e postawienie wielu problemów badawczych zas³uguj¹ na wnikliw¹ analizê. Artyku³ niniejszy ma na celu promowanie perspektywy historycz2
A. Kolasa, Socjologia historyczna. Problemy przedsiêwziêcia interdyscyplinarnego [w:] Ludzie
i instytucje. Stawanie siê ³adu spo³ecznego. Pamiêtnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego,
t. 2, A. Su³ek i J. Styk przy wspó³pr. I. Machaj; Lublin 1995, s. 242.
3
P. Sztompka, Nowy historyzm , s. 11.
4
S. Czarnowski, Kult bohaterów i jego spo³eczne pod³o¿e. wiêty Patryk, bohater narodowy Irlandii [w:] S. Czarnowski, Dzie³a, t. 4, Warszawa 1956.
5
K. Dobrowolski, Studia Podhalañskie, Wroc³aw 1970; ten¿e, Dzieje kultu w. Floriana w Polsce do po³owy XVI w., Warszawa 1923.
6
J. Cha³asiñski, Spo³eczna genealogia inteligencji polskiej, Warszawa 1946.
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nej w socjologii polskiej poprzez przybli¿enie dorobku jednego z jej prekursorów. Analizie poddamy te w¹tki twórczoci Jana Stanis³awa Bystronia, które mog³yby stanowiæ potencjaln¹ inspiracjê dla zwolenników perspektywy historycznej
w socjologii.
W tym miejscu wy³ania siê problem wyselekcjonowania tych prac badawczych J. S. Bystronia, które nastêpnie zostan¹ poddane analizie. Chodzi o prace
prekursorskie wobec wspó³czesnej orientacji historycznej w socjologii, stanowi¹ce równoczenie ród³o potencjalnej inspiracji dla tego nurtu. Trudnoæ polega na
tym, ¿e wiêkszoæ prac Bystronia trudno jest zamkn¹æ w obrêbie jednej czy dwóch
dyscyplin. Mia³y one najczêciej charakter interdyscyplinarny, sytuowa³y siê na
pograniczu wielu dziedzin nauki. £¹czy³y m.in. socjologiczny, historyczny, etnograficzny i jêzykoznawczy punkt widzenia. Kryterium, jakim kierowa³em siê,
dokonuj¹c wyboru okrelonych prac badawczych J. S. Bystronia, jest nastêpuj¹ce. Stara³em siê, jak ju¿ podkreli³em, zwróciæ uwagê na te zagadnienia, które
mog³yby stanowiæ ród³o inspiracji dla zwolenników orientacji historycznej w socjologii polskiej. Chodzi tutaj o inspiracjê nie tylko w sensie podejmowanej problematyki, ale przede wszystkim w sferze stosowanego podejcia badawczego.
Wyselekcjonowa³em cztery interesuj¹ce J. S. Bystronia w¹tki tematyczne:
1. Problematyka zwi¹zana z opozycj¹ swójobcy7; 2. Dzieje kultury staropolskiej8;
3. Kszta³towanie siê kultury ludowej9; 4. Historia w pieni ludu polskiego10.
MEGALOMANIA NARODOWA

Asumptem do powstania Megalomanii narodowej by³y wspó³czesne wydarzenia spo³eczno-polityczne w Europie. Dzisiejszy stan Europy  pisze Bystroñ
 w znacznej mierze nale¿y przypisaæ tym teoriom, które doprowadzi³y do upadku wielkie pañstwa, a gro¿¹ zag³ad¹ kulturze Zachodu11.
Autor, ujmuj¹cy naukê w kategoriach misji spo³ecznej, podj¹³ polemikê
z nacjonalistyczn¹ propagand¹ i pseudonauk¹. Za g³ówny cel postawi³ sobie wykazanie bezzasadnoci wszelkich koncepcji megalomanii narodowej oraz wskazanie na spo³eczne pod³o¿e formowania siê tego rodzaju wyobra¿eñ.
7
Pierwsz¹ prac¹ z tego zakresu by³a wydana w 1926 r. Megalomania narodowa. Nastêpne szkice
zwi¹zane z tym zagadnieniem og³aszane by³y w ró¿nych czasopismach w latach 19221935. Zosta³y nastêpnie zebrane i wydane ponownie pod tytu³em: Megalomania narodowa. Nas najbardziej
interesuje studium z roku 1926. Pozosta³e szkice maj¹ charakter etnograficzny.
8
Ukoronowaniem wczeniejszych prac przyczynkarskich w tym zakresie by³a wielka synteza
Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVIXVIII, t. 12, Warszawa 1932.
9
Zagadnienie to zosta³o przedstawione w pracy: Kultura ludowa, Warszawa 1936.
10
Pracê tê traktujemy jako prekursorsk¹ dla badañ nad wiadomoci¹ historyczn¹ ludów niepimiennych, gdzie tradycja jest przekazywana ustnie. Zob. Historia w pieni ludu polskiego, Warszawa 1925.
11
J. S. Bystroñ, Megalomania narodowa, Warszawa 1995, s 13.
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Problem konceptualizacji przedmiotu badania
Na okrelenie pozytywnego wartociowania grupy w³asnej i negatywnego
obcej u¿ywa Bystroñ pojêcia megalomania. S³owo to, wywodz¹ce siê z jêzyka
greckiego, oznacza przesadne i nieuzasadnione przekonanie o w³asnej wartoci
ze sk³onnoci¹ do przeceniania swoich mo¿liwoci i swego znaczenia12. Objawem megalomanii jest nie tylko wywy¿szanie czy uwielbianie w³asnej grupy, ale
w tej samej mierze lekcewa¿enie czy wymiewanie obcych13. Definicja ta ma
charakter ramowy. Swoj¹ konkretyzacjê znajduje w tytule: Megalomania narodowa. Konkretyzacja ta jest zbyt w¹ska. Sugeruje, ¿e dotyczy wyobra¿eñ o narodzie
w³asnym i narodach obcych. Zakres studium Bystronia jest znacznie szerszy. Dotyczy równie¿ grup plemiennych i etnicznych, które narodami nie s¹. Zdaje on
sobie sprawê z pewnej nieadekwatnoci u¿ytego terminu. W toku narracji pos³uguje siê równie¿ okreleniami: megalomania spo³eczna, plemienna, pañstwowa.
Konceptualizacja cz¹stkowa za pomoc¹ terminu megalomania narodowa by³a oryginalnym wk³adem Bystronia w dziedzinê nauk spo³ecznych. Okrelenie to nie
doczeka³o siê jednak szerszej recepcji. By³o i jest kojarzone z tytu³em omawianej
monografii14. U¿ycie pojêcia megalomania w wy¿ej przytoczonym znaczeniu pozwoli³o na zamieszczenie w jednej monografii stosunkowo odrêbnych studiów,
mieszcz¹cych siê jednak w zakresie problematyki okrelonej w tytule. Mimo swej
odrêbnoci uk³adaj¹ siê one w spójn¹, choæ ró¿norodn¹ ca³oæ.
Strategia prowadzenia badañ
Zastosowane procedury badawcze wynikaj¹ tutaj z okrelonych celów.
W pierwszym przypadku chodzi o zbadanie skali wystêpowania zjawiska megalomanii. W drugim o wyjanienie mechanizmu tworzenia siê tego rodzaju wyobra¿eñ.
A. Metoda porównawcza

Bystroñ pos³u¿y³ siê odmian¹ metody porównawczej, okrelan¹ niekiedy
mianem historycznoporównawczej. Zgodnie z jej za³o¿eniami, fakty nale¿¹ce do
rozmaitych konkretnych przebiegów historycznych, nie powi¹zane ze sob¹ genetycznie ani przyczynowo, s¹ zestawiane jako pokrewne, daj¹ce siê zaliczyæ do
tego samego rodzaju. Historia ludzkoci jest traktowana jako nie uporz¹dkowany
linearnie zbiór sytuacji spo³ecznych, które siê klasyfikuje wed³ug kryteriów zaTam¿e, s. 5.
Tam¿e, s. 9.
14
Z kolei Bystroñ nigdy nie stosowa³ terminu etnocentryzm. Pojêcie to zosta³o wprowadzone
w 1906 r. przez. W. G. Sumnera i do dzisiaj jest doæ powszechnie stosowane. Zob. W. G. Sumner,
Naturalne sposoby postêpowania w gromadzie, Warszawa 1994.
12
13
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le¿nych od celu aktualnego badania15. Jeli badacz porz¹dkuje przy pomocy tej
metody zbiór faktów zamkniêtych ontologicznie i epistemologiczne, studia takie
zmierzaj¹ do uchwycenia prawid³owoci o jak najwy¿szym stopniu ogólnoci.
Bystroñ nie dysponowa³ tak¹ mo¿liwoci¹ w odniesieniu do badanej problematyki. Niemniej obfitoæ materia³u ród³owego w tym zakresie pozwoli³a mu na formu³owanie ostro¿nych wniosków o doæ wysokim stopniu ogólnoci. Megalomania plemienna, pañstwowa czy narodowa  pisze we wstêpie  rozwijaj¹ca siê
na tle mêtnego mistycyzmu mylenia spo³ecznego, zdaje siê powszechna16 . Twierdzenie o powszechnoci ró¿nych form megalomanii narodowej powtarza Bystroñ
w toku dalszych analiz wielokrotnie. Udowodnienie tej tezy by³o jednym z celów
jego studium. Przydatna do tego metoda porównawcza nie daje odpowiedzi na
zasadnicze pytanie: Dlaczego w wiadomoci spo³ecznej tworz¹ siê wyobra¿enia
o doskona³oci grupy w³asnej i negatywne oceny grupy obcej?
B. Eksplanacyjna funkcja zaadaptowanej teorii

Dla wyjanienia mechanizmu formowania siê ró¿nych form megalomanii
narodowej zaadaptowa³ i skonkretyzowa³ Bystroñ teoriê mylenia prelogicznego
Luciena Lévy-Bruhla  etnologa z krêgu szko³y Durkheimowskiej17. Lévy-Bruhl
okreli³ umys³owoæ cz³owieka pierwotnego mianem prelogicznej (chocia¿ nie
nielogicznej). Stwierdzi³, ¿e ró¿ni siê od procesów mylowych ludzi wspó³czesnych m.in. b³êdnym kojarzeniem faktów, nieumiejêtnoci¹ ustalania powi¹zañ
przyczynowo-skutkowych, brakiem obserwacji obiektywnej, pogr¹¿aniem siê
w mistycyzmie itp. Elementy takiego mylenia, charakterystyczne dla ludów stoj¹cych na ni¿szych stadiach rozwojowych, wystêpuj¹ w folklorze tradycyjnym18.
Pos³uguj¹c siê teori¹ Lévy-Bruhla dla wyjanienia zjawiska idealizacji grupy
w³asnej i negatywnej oceny grupy obcej, dochodzi Bystroñ do konstatacji, i¿ jest
ono rezultatem mylenia prelogicznego. Jest to oczywiste na poziomie spo³eczeñstw
pierwotnych, gdzie mylenie tego typu jest dominuj¹ce. Natomiast w spo³eczeñstwach cywilizowanych mylenie prelogiczne wystêpuje prze¿ytkowo. Jest jedMetoda porównawcza by³a stosowana przez badaczy z krêgu szko³y Durkheimowskiej i innych wspó³czesnych Bystroniowi, m.in. M. Webera. Procedura ta jest podstawowa dla dzisiejszej
amerykañskiej socjologii historycznej. Jej odmiany wyró¿nia³ i scharakteryzowa³ Ch. Tilly. To¿same z podejciem stosowanym wczeniej m.in. przez Bystronia s¹ tutaj porównania uniwersalizuj¹ce, poszukuj¹ce wspólnych, podobnych cech wród szeregu przypadków historycznych. Zob. Ch.
Tilly, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, New York 1984, s. 60143, cyt. za:
P. Sztompka, Socjologia jako nauka, s. 22.
16
J. S. Bystroñ, Megalomania , s. 13.
17
L. Lévy-Bruhl nie nale¿a³ do szko³y Durkheimowskiej w cis³ym sensie tego terminu i sam za
cz³onka tej szko³y siê nie uwa¿a³. By³ jednak zwi¹zany z tym krêgiem badaczy i akceptowa³ podstawowe zasady ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne szko³y Durkheimowskiej.
18
Zob. L. Lévy-Bruhl, Czynnoci umys³owe w spo³eczeñstwach pierwotnych, Warszawa 1992;
J. S. Bystroñ, Wstêp do ludoznawstwa polskiego, Lwów 1926, s. 2223.
15
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nak wystarczaj¹c¹ podstaw¹ do tworzenia siê ró¿nych form megalomanii, która
staje siê zjawiskiem niemal powszechnym.
Skonkretyzowana teoria Lévy-Bruhla staje siê centraln¹ czêci¹ eksplanansu.
Sterowany t¹ teori¹ eksplanans ulega uruchomieniu, co utrudnia dalsz¹ procedurê
wyjaniaj¹c¹. Zak³adaj¹c, i¿ moc eksplanacyjna teorii Lévy-Bruhla jest wystarczaj¹ca, rezygnuje Bystroñ z dalszych rozwa¿añ nad mechanizmem powstawania skrajnych wyobra¿eñ o swoich i obcych. Uwzglêdnia wprawdzie inne czynniki wp³ywaj¹ce na tworzenie siê takich wyobra¿eñ, np. odmiennoæ religijna b¹d kulturowa.
S¹ to jednak czynniki wtórne, wp³ywaj¹ce na treæ, lecz nie na formê megalomanii
narodowej, ta bowiem jest rezultatem mylenia prelogicznego. Potraktowanie teorii
Lévy-Bruhla jako czego skoñczonego i statycznego sprawi³o równie¿, i¿ pominiêto wczeniejsze koncepcje dotycz¹ce omawianej problematyki19.
HISTORIA KULTURY STAROPOLSKIEJ

Historiê dawnej kultury polskiej przedstawi³ Bystroñ w dwutomowym dziele: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVIXVIII20. Praca ta by³a podsumowaniem jego wieloletnich poszukiwañ i wypisów z literatury staropolskiej, w mniejszym stopniu ze róde³ archiwalnych. Szerokoci¹ ujêcia Dzieje obyczajów nawi¹zuj¹ do wczeniejszych syntez W. £oziñskiego i A. Brücknera21.
1. Okrelenie problematyki badawczej

Problematyka badawcza zosta³a wyznaczona g³ównie przez ogólne ramy
czasowo-przestrzenne, obejmuj¹ce obszar Polski na przestrzeni trzech wieków.
Podobnie jak w przypadku Megalomanii narodowej zaznacza siê pewna nieadekwatnoæ tytu³u. Okrelenie dzieje obyczajów odnosi siê przede wszystkim do
zagadnieñ umieszczonych w tomie drugim, gdzie omawia Bystroñ m.in. ¿ycie rodzinne, towarzyskie oraz charakteryzuje kulturê materialn¹ dawnej Polski. Ca³oæ
dzie³a obejmuje znacznie szersz¹ problematykê. Ambicj¹ autora by³o stworzenie
modelu obejmuj¹cego ca³okszta³t kultury staropolskiej.
W tomie pierwszym ukazuje Bystroñ t³o geograficzne i etnograficzne dawnej Polski. Przedstawia grupy etniczne obcego pochodzenia: ¯ydów, Ormian, Tatarów, Karaimów i Cyganów. Nastêpnie omawia wyczerpuj¹co stosunki Polski
z zagranic¹: Zachodem i Wschodem. W dalszej kolejnoci zaznajamiamy siê z prze19
Przegl¹du tych koncepcji dokona³ F. Znaniecki, zob. tego¿, Studia nad antagonizmem do obcych, Przegl¹d Socjologiczny, t. 1, 19301931.
20
Oparta na tych samych badaniach problematyka ta pojawia siê równie¿ w szkicu T³o ogólne
kultury polskiej XVII i XVIII wieku [w:] Polska, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do
chwili obecnej, t. 2, Warszawa 1928.
21
Zob. W. £oziñski, ¯ycie polskie w dawnych wiekach, Lwów 1907; A. Brückner, Dzieje kultury
polskiej, t. 13, Kraków 1931.
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krojem stanowym spo³eczeñstwa polskiego, jego wiedz¹, ¿yciem religijnym, kultur¹ szkoln¹ i literack¹, medycyn¹. W tomie drugim zosta³a przedstawiona kultura materialna dawnej Polski (system miar i wag, mieszkania, stroje, po¿ywienie,
gospodarka, komunikacja), ¿ycie rodzinne, towarzyskie, polityczne i wojskowe.
Widzimy, ¿e zamiarem autora by³o stworzenie mo¿liwie wielostronnego i wyczerpuj¹cego modelu kultury staropolskiej. Modelu znacznie obszerniejszego, ni¿ to
zosta³o okrelone w tytule. Mamy tu do czynienia nie tylko z samymi dziejami
obyczajów sensu stricto, ale równie¿ z charakterystyk¹ kultury umys³owej, religijnej oraz stosunków narodowych i spo³ecznych. Warto te¿ zauwa¿yæ, i¿ przedmiotem zainteresowañ autora jest ca³oæ terytorium dawnej Rzeczypospolitej oraz
wszyscy jej mieszkañcy, bez ró¿nicy przynale¿noci etnicznej i spo³ecznej.
2. Strategia prowadzenia badañ

Zastosowana w Dziejach obyczajów procedura badawcza polega na konstruowaniu obrazów przekrojowych, uwypuklaj¹cych zjawiska typowe, powtarzalne.
Takie podejcie prowadzi³o do schematyzmu i uproszczeñ, zw³aszcza w sytuacji,
gdy autor, nie dysponuj¹c odpowiedni¹ podstaw¹ ród³ow¹, przenosi zjawiska póniejsze na okres wczeniejszy i na odwrót. Zjawiska wystêpuj¹ce w okrelonym
miejscu i czasie s¹ rozci¹gane na ca³¹ epokê i na ca³y obszar Rzeczypospolitej. Autor czêsto pos³uguje siê bezosobowymi formami typu: czytano, widziano, bywa³o. W zale¿noci od liczby danych ród³owych, ³¹czy te formy ze s³owami; du¿o
nieraz, te¿, czêciowo, czêsto, zdaje siê. Celem tego zabiegu by³o okrelenie skali uogólnienia. W wielu przypadkach brak mo¿liwoci sprecyzowania stosunków ilociowych miêdzy opisywanymi zjawiskami powoduje, ¿e w wywodach
autora pojawiaj¹ siê pewne niejasnoci. Krytykuje je s³usznie Wac³aw Borowy: bywa³o tak i bywa³o owak  le i dobrze, ale co przewa¿a³o? By³o bezpieczeñstwo, ale
i rozboje; czego¿ by³o wiêcej? S¹dy by³y bezstronne, a nieraz stronnicze; które¿
spotyka³o siê czêciej? W rodzinie by³o du¿o dzieci, ale i jedynactwo by³o dobrze
znane; có¿ uznaæ za typ panuj¹cy? Wród braci kradzie¿e nie by³y czym rzadkim,
ale znów i uczciwoæ nie by³a tylko wyj¹tkiem; jak¿e zapatrywaæ siê na ogólny stan
etyki w tym zakresie?22. D¹¿noæ do uk³adania zjawisk w pewne klasy typologiczne powodowa³a, ¿e obraz kultury staropolskiej uleg³ w jakim sensie unieruchomieniu. Mamy tu do czynienia z ujêciem statycznym. Zacieraj¹ siê fazy rozwojowe, jakie tworzy³y siê w tym czasie, oraz odchylenia regionalne w poszczególnych
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Na zmiany i genezê niektórych zjawisk wiêksz¹
uwagê zwrócono w tomie drugim, np. w charakterystyce roku obrzêdowego w dawnej
Polsce zwraca Bystroñ uwagê na genezê niektórych zwyczajów (m.in. choinki, jase³ek, prima aprilis, sobótek)23. W rozdziale powiêconym obrzêdom rodzinnym przed22
23

W. Borowy, Przez wieki id¹ca powieæ , Pion 1935, nr 38, s. 5.
J. S. Bystroñ, Dzieje, t. 2, s. 38, 4243, 50, 6162.
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stawia na tle przemian spo³eczno-kulturalnych zmiany w popularnoci nadawanych imion24. Nie zmienia to faktu, ¿e w ca³oci dzie³a dominuje ujêcie przekrojowe, statyczne, pozbawione elementów rozwojowych. Autor traktuje trzywiekowy
wycinek dawnych dziejów jako ca³oæ jednolit¹, nie ulegaj¹c¹ ¿adnym powa¿niejszym zmianom.
3. ród³a

Bystroñ opiera siê g³ównie na ród³ach drukowanych o charakterze literackim. Przewa¿aj¹ pochodz¹ce z XVII i XVIII wieku teksty poetyckie, m.in. W. Kochowskiego, I. Krasickiego, J. A. Morsztyna, W. Potockiego oraz tzw. Wirydarz
J. Trembeckiego. W rozdziale o ch³opach czêsto jest przytaczana Perygrynacja
dziadowska, anonimowy utwór satyryczny z roku 1612. Korzysta tak¿e Bystroñ
z utworów doby odrodzeniowej, autorstwa m.in. S. F. Klonowica, J. Kochanowskiego i M. Reja. Obok róde³ literackich siêga do zielników i ksi¹g o gospodarstwie, np. S. Syreniusza i J. K. Haura. Opiera siê czêsto na literaturze pamiêtnikarskiej: J. Kitowicza, M. Matuszewicza, J. D. Ochockiego i J. Ch. Paska. Ma³o
spo¿ytkowane s¹ materia³y rêkopimienne z omawianego okresu, np. akty czy
korespondencja. Jednak systematyczny charakter dzie³a usprawiedliwia to pominiêcie. Nie mo¿emy wymagaæ od jednego badacza, aby uwzglêdni³ ca³oæ manuskryptów i starodruków pochodz¹cych z trzech wieków. Autor wykorzystuje równie¿ ród³a graficzne, zw³aszcza rysunki Norblina. Niektóre z reprodukcji róde³
graficznych zosta³y umieszczone na kartach omawianego dzie³a.
Zastrze¿enia budzi sposób, w jaki autor pos³uguje siê danymi ród³owymi.
Jak pisze Aleksander Brückner, autor omawia tylko wieki XVIXVIII, lecz wszystko jednym ci¹giem, przerzuca siê coraz od Reja do Kitowicza, a przecie¿ Polska
Kochanowskiego i Zamoyskiego, Polska przed r. 1618 a Polska saska toæ dwa
odmienne wiaty: to zlekcewa¿enie chronologii odbi³o siê niekorzystnie na dok³adnoci i przejrzystoci; obraz wypada nieco zam¹cony, brak perspektywy25.
W czêstym przytaczaniu róde³ literackich ujawnia siê referuj¹ce stanowisko autora. Wykazuje on niechêæ do ujawniania w³asnego s¹du i d¹¿noæ do wypowiadania siê przez odpowiednio zestawione cytaty. Stara siê postêpowaæ zgodnie z zasad¹ obiektywizmu.
Mimo ograniczonej podstawy ród³owej i innych wspomnianych wy¿ej
niedoci¹gniêæ, uda³o siê Bystroniowi stworzyæ imponuj¹cy, ca³ociowy model
kultury staropolskiej. Zastosowana metoda, s³u¿¹ca opisywaniu zjawisk powtarzalnych, seryjnych i cyklicznych, okaza³a siê w pe³ni uzasadniona. Mo¿e stanowiæ godny polecenia przyk³ad strategii badawczej w orientacji historycznej w socjologii. Bystroñ ³¹czy nie tylko warsztat socjologa i historyka kultury, lecz tak¿e
24
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etnografa i etnologa. Kulturê postrzega w sensie etnologicznym jako pewn¹ ca³oæ z³o¿on¹ z okrelonych treci kulturalnych. Wspó³czenie do problematyki
zawartej w Dziejach obyczajów nawi¹zuj¹ prace badawcze w takich dziedzinach,
jak historia ¿ycia codziennego, antropologia i socjologia historyczna.
HISTORIA KULTURY LUDOWEJ

W praktyce badawczej J. S. Bystronia ogromn¹ rolê odgrywaj¹ studia nad
kultur¹ ludow¹. Stara³ siê on wyjaniæ istotê kultury ludowej oraz mechanizmy jej
utrzymywania siê i zmian.
Konceptualizacja problematyki badawczej
A. Rozumienie kultury ludowej

Kulturê ludow¹ okreli³ Bystroñ jako zespó³ treci przekazywanych za pomoc¹ tradycji ustnej, a wiêc w³aciwych nie tylko kulturze ludowej, lecz równie¿
historycznym i wspó³czesnym grupom spo³ecznym, wyodrêbnionym na podstawie bardzo ró¿nych kryteriów (etnicznych i etnograficznych, zawodowych, religijnych, stanowych i wieku)26. Nie ma jednak treci, które by same przez siê by³y
ludowe. Nie ma istotnej odrêbnoci treci kultury, np. szlacheckiej i ludowej. Odrêbnoæ ma charakter historyczny, jest uzale¿niona od takiego czy innego ukszta³towania siê wypadków. Zale¿y od odmiennego mechanizmu kszta³towania siê zespo³ów treci, czyli od innego uk³adu autorytetów i innych granic
twórczoci27.
B. Rola teorii w konceptualizacji przedmiotu badania

W badaniach Bystronia nad rozwojem kultury ludowej podstawowe znaczenie posiada jego w³asna teoria autorytetów. Okreli³ on autorytet jako wci¹¿ czynn¹
agencjê, któr¹ przeprowadza segregowanie treci kulturalnych: wp³ywa na ich
uznanie i rozpowszechnienie. Wyró¿ni³ trzy rodzaje autorytetów: systemu, instytucji i osób28. 1. Autorytetem systemu jest na przyk³ad religia, tradycja lub moda.
Treci kulturowe przyjmowane s¹ dlatego, ¿e uznaje siê je w danej grupie spo³ecznej nieraz od wielu pokoleñ. Nie uzasadnia siê ich rozumowo, przyjmuje siê
to, co praktycznie uznaj¹ wszyscy. 2. Z autorytetem instytucji mamy do czynienia
wtedy gdy jednostka, lub wiele osób, na podstawie okrelonej formalnie sytuacji
spo³ecznej stanowi pewne treci jako obowi¹zuj¹ce, np. ojciec rodziny, urzêdnik,
kolegium sêdziowskie. 3. Autorytet osoby wystêpuje wtedy, gdy treci tworzone
lub podawane przez jednostkê s¹ uznawane i przyswajane przez innych. Dzieje
J. S. Bystroñ, ród³a kultury, s. 546547.
Zob. rozdz. 4.
28
J. S. Bystroñ, ród³a kultury, s. 547.
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siê tak, poniewa¿ taka osoba jest kompetentna lub posiada odpowiedni presti¿
spo³eczny, za pomoc¹ którego oddzia³uje na otoczenie. Na podstawie wyró¿nionych rodzajów autorytetu mo¿emy dokonaæ typologii osób czy grup. W jednych
grupach spo³ecznych dominuje autorytet systemu, w innych  instytucji czy jednostek. Zmiana kulturowa jest nie tylko zmian¹ treci. Jest równie¿ zmian¹ róde³,
z których te treci pochodz¹. Kryzys kultury jest przede wszystkim kryzysem
autorytetów29.
Ramowo ujêta koncepcja autorytetów sta³a siê podstaw¹ konkretnych badañ
nad kultur¹ ludow¹. Steruje ona postêpowaniem autora Kultury ludowej ju¿ we
wstêpnej konceptualizacji przedmiotu badania. Okrela warunki pocz¹tkowe badania, decyduje o selekcji i hierachizacji faktów oraz o powi¹zaniach pomiêdzy
nimi. Charakterystyczne, ¿e Bystroñ nie pos³uguje siê w toku dalszego postêpowania siatk¹ pojêciow¹ tej koncepcji. Przypisanie danego autorytetu do okrelonej kategorii: systemu, instytucji i osób, pozostawia czytelnikowi.
STRATEGIA PROWADZENIA BADAÑ
A. Zakres i metoda badania

Badania Bystronia obejmuj¹ kulturê ludow¹ ziem polskich od wprowadzenia
chrzecijañstwa do czasów wspó³czesnych autorowi. Autor zwraca uwagê na zjawiska powtarzalne, cykliczne, wystêpuj¹ce w skali ca³ego kraju w d³u¿szym okresie. Na przyk³ad Koció³ oddzia³ywa³ na kulturê ludow¹ na obszarze ca³ych ziem
polskich na przestrzeni wielu wieków. Formy tych oddzia³ywañ by³y zasadniczo
takie same, niezale¿nie od zró¿nicowania regionalnego. Procedura badawcza jest
podobna do zastosowanej w Dziejach obyczajów. Jednak w badaniu kultury ludowej wiêkszy nacisk zosta³ po³o¿ony na zmiennoæ i ewolucjê zespo³ów kulturowych. Na przestrzeni wieków zmienia siê rola poszczególnych autorytetów. Na
przyk³ad coraz mniejsze znaczenie odgrywaj¹ ludzie starzy, wzrasta za si³a wp³ywów miejskich. Zmiana autorytetów decyduje o zmianach kultury ludowej. Zmiana
kultury jest, zdaniem Bystronia, najczêciej zmian¹ róde³, z których treci kulturalne pochodz¹.
B. Eksplanacyjna funkcja teorii autorytetów

Funkcjê konceptualizacyjn¹ pe³ni teoria autorytetów przede wszystkim na
etapie wstêpnym. W dalszym postêpowaniu badawczym decyduj¹ce znaczenie
posiada jej funkcja eksplanacyjna. Przy pomocy tej teorii autor wyjania, jakie
czynniki decydowa³y o utrzymywaniu siê b¹d o zmianie charakterystycznych dla
Koncepcja autorytetów zosta³a przedstawiona w pracach: Kultura ludowa, s. 227; ród³a kultury, s. 545547; Kultura ludowa i ludoznawstwo, Warszawa 1948, s. 910; zob. równie¿ J. Styk,
Jak J. S. Bystroñ rozumia³ kulturê ludow¹, Twórczoæ Ludowa 1996, nr 1, s. 3840.
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kultury ludowej treci kulturalnych. Przyjrzyjmy siê postêpowaniu badawczemu
autora.
W czasach najdawniejszych, przedchrzecijañskich, decyduj¹c¹ rolê w kszta³towaniu treci kulturalnych odgrywa³a tradycja. Istnia³o wiele systemów tradycyjnych, bardzo prostych, dotycz¹cych przyrody, wiata ponadludzkiego i ¿ycia
spo³ecznego. Systemy te tworzy³y ca³oæ doæ przypadkow¹, teoretycznie nie opracowan¹, niezdoln¹ do rozwoju30. W okresie tym, kiedy spo³ecznoci wiejskie funkcjonowa³y w zamkniêtym krêgu bytowania, istnia³ silny autorytet ludzi starszych.
Ludzie starsi podtrzymywali tradycjê grupy, wp³ywali na jej niezmiennoæ i utrzymywali ci¹g³oæ miêdzy pokoleniami31. Wewnêtrznymi autorytetami spo³ecznoci wiejskich byli równie¿ znachorzy, bartnicy, kowale, m³ynarze32. Rozwój stosunków wiejskich doprowadzi³ do zasadniczej zmiany, usuwaj¹c na dalszy plan
wewnêtrzne autorytety wiejskiego spo³eczeñstwa i wprowadzaj¹c nowe, zewnêtrzne: Koció³, dwór, a nieco póniej  miasto.
Ogromn¹ rolê w kszta³towaniu kultury ludowej odegra³ Koció³. Wnosi³ nowe
treci, szerzy³ je systematycznie i pog³êbia³, a równoczenie wykorzenia³ dawne
pojêcia i wierzenia. Odwo³uj¹c siê do klasyfikacji autorytetów, mo¿emy powiedzieæ, ¿e Koció³ oddzia³ywa³ jako autorytet systemu (religia), instytucji i osób.
Podstawow¹ rolê w szerzeniu nauki Kocio³a odgrywali ksiê¿a, którzy oddzia³ywali poprzez kazania, spowied, pe³nili funkcje doradcze. Wa¿nym autorytetem
obok proboszcza by³ organista. Pozostawa³ on zazwyczaj w bliskich zwi¹zkach
towarzyskich z wsi¹, wyrêcza³ proboszcza w poradach, prowadzi³ naukê katechizmu. Wp³yw Kocio³a zaci¹¿y³ nad dorocznymi i rodzinnymi zwyczajami obrzêdowymi. Oddzia³ywa³ równie¿ w zakresie literatury ludowej, teatru, sztuki, budownictwa, zdobnictwa tekstylnego, uprawy ogrodów i sadów itd. Pod wp³ywem
Kocio³a utwierdza³y siê nowe pojêcia o ¿yciu spo³ecznym i etyce33.
Dwór jako instytucja i autorytet pojawia siê znacznie póniej ni¿ Koció³.
Wie pañszczyniana by³a cile uzale¿niona od dworu. Mog³a siê rozwijaæ tylko
w granicach zakrelonych przez dziedzica. Decydowa³ on o kszta³cie wsi, rodzaju
zabudowañ, uk³adzie ról. Ponadto dwór by³ dla w³ocian wzorem do naladowania. Naladowano styl ¿ycia, mieszkania, ubierania siê, gospodarstwa dworskiego, techniki itp. Bardzo silnie zaznacza siê równie¿ wp³yw dworski w zakresie
literatury ludowej34.
Istotn¹ rolê w formowaniu siê kultury ludowej odgrywa³y wp³ywy miejskie.
W miecie czêsto znajdowa³ siê koció³ parafialny, odbywa³y siê co jaki czas
J. S. Bystroñ, Kultura ludowa, s. 36.
Tam¿e, s. 3435.
32
J. S. Bystoñ, Etnografia Po1ski, s. 813; ten¿e, Kultura ludowa, s. 126196.
33
Ten¿e, Etnografia Po1ski, s. 813; ten¿e, Kultura ludowa, s. 126196.
34
Ten¿e, Kultura ludowa, s. 197264.
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targi i jarmarki35. Mieszkañcy wsi sprzedawali swoje produkty i nabywali towar
miejski, stykali siê z rozmaitymi ludmi i miejskim stylem ¿ycia. Wp³ywy miejskie dochodz¹ do wiêkszego znaczenia w ¿yciu wsi polskiej dopiero w XIX wieku. Wraz z wyzwoleniem w³ocian od zale¿noci poddañczej i ich uw³aszczeniem
miasto sta³o siê zasadniczym czynnikiem w kulturze wsi, usuwaj¹c na plan dalszy
wp³ywy dworu, a tak¿e w pewnej mierze równie¿ wp³ywy plebanii. Oddzia³ywanie miasta by³o widoczne w kulturze materialnej, w ubiorze, w zakresie zwyczajów, obrzêdów i zabaw36.
W kulturze wsi silnie zaznaczy³ siê wp³yw ludzi wêdrownych. W dobie niewielkiej mobilnoci spo³ecznej, gdy wie tworzy³a izolowan¹ wspólnotê lokaln¹,
byli oni porednikami ze wiatem zewnêtrznym. Przenosili rozmaite treci, zw³aszcza z zakresu kultury umys³owej, podañ, bajek, pieni, przys³ów, muzyki, wiedzy,
czarów. Szczególn¹ rolê odgrywali tutaj ¿ebracy wêdrowni. Roznosili oni pieni
religijne oraz wiadomoci z szerokiego wiata. Czêsto byli ród³em wiadomoci
z zakresu medycyny i praktyk magicznych. Zrzeszali siê w organizacjach dziadowskich. Z innych ludzi wêdrownych wa¿n¹ rolê odgrywali pielgrzymi, ¿o³nierze, flisacy, powracaj¹cy z niewoli jeñcy, wêdrowni muzycy, Cyganie i inni. Wszyscy oni przynosili do wsi treci z zewn¹trz, wp³ywaj¹c na kszta³t kultury ludowej37.
Coraz wiêksz¹ rolê na wsi zaczê³a odgrywaæ szko³a. Ju¿ w XVI i na pocz¹tku
XVII w. by³o doæ dobrze rozwiniête szkolnictwo parafialne38. Uczono prawie
wy³¹cznie treci religijnych, przygotowuj¹c m³odzie¿ do pos³ug kocielnych. W ci¹gu XVII wieku stan szkolnictwa uleg³ znacznemu pogorszeniu, gdy¿ dwór by³
zasadniczo niechêtny szkole wiejskiej, uwa¿aj¹c, ¿e nauka odci¹ga w³ocian od
pracy. Pomimo to nauczyciele cieszyli siê znacznym autorytetem. W XIX wieku
w³adze zaczê³y organizowaæ zsekularyzowane szkolnictwo powszechne. Z czasem sieæ szkó³ objê³a ca³y kraj. Nauczyciel lepiej wykszta³cony i lepiej wynagradzany stawa³ siê wa¿nym autorytetem39.
Bystroñ stara³ siê uchwyciæ ca³okszta³t czynników decyduj¹cych o historycznych przemianach kultury ludowej. Uwzglêdni³ równie¿ rolê twórczoci ludowej.
By³a ona przede wszystkim samodzielnym dostosowaniem treci p³yn¹cych z zewn¹trz do poziomu i potrzeb wsi, a tak¿e tworzeniem nowych treci w granicach
Na temat jarmarku w dawnej Polsce zob. J. Styk, Jarmark [w:] Encyklopedia katolicka, t. 7,
1997.
36
Tam¿e, s. 256338; J. S. Bystroñ, W. Dynowski, Kultura ludowa i ludoznawstwo w Polsce,
Warszawa 1949, s. 3337.
37
J. S. Bystroñ, Kultura ludowa, s. 101125.
38
Zob. m.in.: S. K. Olczak, Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku, Lublin
1978.
39
Tam¿e, s. 339375; J. S. Bystroñ, W. Dynowski, Kultura ludowa i ludoznawstwo w Polsce,
Warszawa 1949, s. 3839.
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dopuszczalnych przez tradycjê. Twórczoæ ta mia³a jednak wielkie znaczenie.
Sprawi³a, ¿e kultura ludowa nie by³a zlepkiem treci pochodz¹cych z ró¿nych stron,
lecz ich czêciowym i wzglêdnie spójnym przetworzeniem.
HISTORIA W PIENI LUDU POLSKIEGO

(Przyczynek do badañ nad wiadomoci¹ historyczn¹ ludu polskiego)
wiadomoæ historyczna sta³a siê w ostatnich kilkudziesiêciu latach przedmiotem zainteresowañ wielu dziedzin humanistyki. Rozwa¿ania teoretyczne w tym zakresie prowadzone by³y przez historyków, metodologów i dydaktyków historii, filozofów, pedagogów, socjologów i politologów40. Badania wiadomoci historycznej podejmowali g³ównie socjologowie i historycy. Ci pierwsi, na podstawie technik ankiety i wywiadu koncentrowali siê g³ównie na wiadomoci historycznej wspó³czesnego spo³eczeñstwa41. Historycy bazowali wprawdzie na powsta³ych w krêgu
kultury elitarnej ród³ach pisanych, jednak ich badania mówi³y o wiadomoci historycznej wy¿szych warstw spo³ecznych. Ze wzglêdu na brak róde³ pisanych nie
podejmowano analiz wiadomoci historycznej dawnej kultury ludowej.
Na jakiej podstawie mo¿emy cokolwiek powiedzieæ o wiadomoci historycznej dawnego ludu polskiego? Wydawa³oby siê, ¿e brak odpowiednich danych
ród³owych okrela odpowied na to pytanie. Innej odpowiedzi udziela Bystroñ.
Potraktujemy jego pracê Historia w pieni ludu polskiego jako przyczynek do badañ nad wiadomoci¹ historyczn¹ dawnej warstwy w³ociañskiej. Bystroñ analizuje te pieni ludowe, w których s¹ zawarte treci historyczne. Za porednictwem
tych treci mo¿emy wnioskowaæ o wyobra¿eniach dotycz¹cych faktów z przesz³oci, o sposobie wartociowania tych faktów oraz o reakcjach emocjonalnych, jakie wywo³ywa³y.
Na treci wiadomoci historycznej sk³ada siê kompleks wyobra¿eñ o przesz³oci oraz system wartoci towarzysz¹cy tym wyobra¿eniom42. Bystroñ podkreli³, ¿e przekazywane w pieniach treci historyczne podlegaj¹ silnej aksjologizacji, Idealizuje siê w³asnych bohaterów, przedstawia siê ich w najkorzystniejszym
wietle, na odwrót za wrogów wyobra¿a siê zawsze jako okrutników i bezbo¿ników. Nastêpnie wypadki siê ubarwia, przedstawia siê je w pe³niejszym wietle,
normalnie wplata siê tutaj jakie elementy ponadnaturalne, aby opisywanym zdarzeniom dodaæ poezji i prozy; Bóg jest po stronie walcz¹cych za dobr¹ sprawê,
40
Zob. wiadomoæ historyczna jako przedmiot badañ historycznych, socjologicznych i historyczno-dydaktycznych, pod red. J. Maternickiego, Warszawa 1985.
41
Zob. m.in. J. Possart, Wybrane elementy potocznej wiadomoci historycznej miast Polski
wspó³czesnej, Warszawa 1967; B. Szacka, Przesz³oæ w wiadomoci wspó³czesnej inteligencji polskiej, Warszawa 1983.
42
J. Topolski, O pojêciu wiadomoci historycznej [w:] wiadomoæ historyczna Polaków. Problemy i metody badawcze, pod red. J. Topolskiego, [b.m. i d.w.].
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pomaga im w boju i dziej¹ siê w czasie bitwy cuda, które powoduj¹ wreszcie klêskê bezbo¿nych43. S¹ to wiêc treci w du¿ym stopniu zmitologizowane, silnie
przesi¹kniête pierwiastkiem wartociuj¹cym, o prostej skali ocen.
W krêgu polskiej kultury ludowej istnia³o niewiele pieni historycznych.
Wynika³o to z charakterystycznych dla Polski warunków spo³eczno-kulturalnych
i politycznych. Rozwój takich pieni by³ zale¿ny od udzia³u warstw ludowych
w historii politycznej kraju. W Polsce za, gdzie istnia³a wysoko rozwiniêta kultura literacka, nie by³o sprzyjaj¹cych warunków powstania pieni ludowych, zw³aszcza historycznych. Lud nie bra³ samodzielnego udzia³u w dziejach narodu. Podobnie by³o na zachodzie Europy. We W³oszech, Francji, Anglii czy Niemczech
niewiele mamy ludowych pieni historycznych44. Inaczej sytuacja przedstawia³a
siê na wschodzie Europy (Ru, Ba³kany). Tam lud zachowa³ du¿o wspomnieñ
historycznych. Wynika³o to z niskiego poziomu kultury, braku literatury pisanej
oraz z czynnego udzia³u ludu w wydarzeniach dziejowych.
Generalizacje historyczne prowadz¹ Bystronia do tezy ogólnej, która brzmi:
pieñ ludowa rozwija siê tym lepiej, im mniejsza jest rola literatury pisanej. Tam
gdzie jej nie by³o, ca³a twórczoæ musia³a siê wyraziæ w pieni. Na przyk³ad pieni ruskie nie by³y tylko pieniami szerokich warstw ludu, ale równie¿ literatur¹
ca³ego spo³eczeñstwa. Inaczej by³o w Polsce, gdzie szlachta czy mieszczañstwo
patrzy³y z lekcewa¿eniem na bezimienn¹ twórczoæ ludzi bez kultury literackiej45.
Czynny udzia³ ch³opstwa w wydarzeniach wagi ogólnopañstwowej by³ w Polsce
niewielki. Niemniej w wyniku takiego udzia³u powsta³y nieliczne pieni historyczne, np. o wojnie przeciwko Szwedom czy o rzezi galicyjskiej z 1846 roku.
Jednak w wiêkszoci przypadków pieni historyczne by³y przynoszone z zewn¹trz
w obrêb spo³ecznoci lokalnej. Istnia³y dwa g³ówne ród³a przekazu. Pierwszym
byli wêdrowni ¿ebracy. Byli oni jak gdyby chodz¹c¹ kronik¹ okolicy  porednikami miêdzy wiatem spo³ecznoci lokalnej a wiatem zewnêtrznym. Ka¿dy z takich dziadów wêdrownych zna³ kilkadziesi¹t pieni, lecz tylko niektóre z nich siê
zachowa³y. Drugim ród³em przekazu pieni historycznych byli ¿o³nierze  rekruci ze wsi. Typowa pieñ ¿o³nierska nios³a za sob¹ niewiele treci historycznych.
By³a to najczêciej pieñ o ¿o³nierzu tu³aczu, o marszu czy obozie, gdzie zupe³nie
wyj¹tkowo by³y zawarte wspomnienia o cile okrelonym zdarzeniu. Du¿o wa¿niejsze by³y te pieni, które by³y do wsi przynoszone przez ¿o³nierzy i stawa³y siê
z czasem w³asnoci¹ ca³ej gromady46.
W literaturze przedmiotu wyró¿nia siê dwa komponenty wiadomoci historycznej: 1) wyobra¿enia ¿ywe, maj¹ce bezporedni zwi¹zek z aktualn¹ sytuacj¹
spo³eczn¹ danej grupy, z akceptowanym przez ni¹ systemem wartoci, z jej w³aJ. S. Bystroñ, Historia w pieni, s. 8.
Tam¿e, s. 10.
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snymi wizjami przesz³oci. Wyobra¿enia takie wp³ywaj¹ na postawy spo³eczne
i polityczne, 2) Poza zakresem tak rozumianej wiadomoci historycznej pozostaj¹ treci mniej lub bardziej obojêtne, a wiêc nie maj¹ce wiêkszego znaczenia
praktycznego. Jest to historia martwa, pozbawiona bezporednich odniesieñ do
aktualnej sytuacji i perspektyw danej jednostki czy grupy spo³ecznej47.
Które z tych wyobra¿eñ by³y przenoszone i utrwalane za porednictwem ludowych pieni historycznych? Aby odpowiedzieæ na to pytanie, musimy zwróciæ
uwagê na funkcjê, jak¹ pe³ni³a pieñ historyczna w ¿yciu wsi. Pieni takie odgrywa³y wa¿n¹ rolê w przekazie tradycji, mia³y równie¿ du¿e znaczenie moralizatorskie, religijne itp. Bystroñ podkrela niezwykle istotn¹ rolê, jak¹ odegra³a pieñ
historyczna w kszta³towaniu siê wiadomoci narodowej warstwy ch³opskiej. By³a
ona jedyn¹ stra¿niczk¹ tradycji narodowych i religijnych; z niej dowiadywa³ siê
wieniak o odsieczy Wiednia, o Kamieñcu Podolskim, o szwedzkiej inwazji; tworzy³a siê w ten sposób pewna wspólnoæ tradycji historycznych, która, aczkolwiek tak nik³a, mia³a niew¹tpliwie wielkie znaczenie w rozbudzaniu narodowym
wsi polskiej. Mieli wiêc ci piewacy wêdrowni swoj¹ donios³¹ rolê w procesie
powstawania wiadomoci narodowej w szerokich warstwach ludowych48.
Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za tez¹, ¿e treci historyczne pieni ludowej stawa³y siê czêci¹ ¿ywej tradycji, jest ich przekszta³canie i zmiennoæ w czasie. Obok wspomnianego silnego wartociowania, mamy do czynienia
ze zmian¹ w miejscu i czasie. £¹czy siê wypadki odleg³e, odnosi siê je do rozmaitych miejsc (np. Czêstochowa jest oblegana przez Turków, a Wiedeñ uznaje siê
za polskie miasto). Dodajmy, ¿e historia ¿ywa obejmuje jedynie te elementy
wiedzy i wyobra¿eñ historycznych, które stanowi¹ ¿ywy sk³adnik wiadomoci
spo³ecznej i funkcjonuj¹ w niej jako element wiatopogl¹du.
Bystroñ przedstawia w swojej pracy kilkadziesi¹t pieni historycznych, staraj¹c siê okreliæ czas i miejsce ich powstania. Porównuje teksty tej samej pieni
pochodz¹ce z ró¿nych regionów. Zwraca uwagê na elementy wspólne i ró¿nice.
Zauwa¿a, ¿e w momencie, gdy dana pieñ ukazuje siê w druku, ulega unieruchomieniu, zostaje spetryfikowana i utrwalona. Zapobiega to przeobra¿eniom i rozk³adowi pieni. Tekst drukowany jest uwa¿any za autentyczny, podstawowy, lepszy od wersji przekazywanych drog¹ bezporedniej tradycji49.
Wiele przytoczonych pieni odnosi siê do wydarzeñ, w których brali udzia³
ch³opi. S¹ to pieni o wojnie ze Szwecj¹, o konfederacji barskiej, o rzezi galicyjskiej. Zauwa¿a Bystroñ, ¿e wielkie wojny, które toczy³y siê na obszarze Rzeczypospolitej nieczêsto zostawia³y lady w pieni, gdy tymczasem na przyk³ad walki
47
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48
J. S. Bystroñ, Historia w pieni, s. 1718.
49
Tam¿e, s. 41.

Jaros³aw Chodak

"&

podjazdowe drobnych oddzia³ów konfederackich przechowa³y siê w pamiêci ludu50.
Podobnie przetrwa³ w pieni ludowej ma³o znacz¹cy w historii Polski epizod udzia³u Kurpiów w walkach o tron polski (1708 i 1733). Pamiêæ tych bitew zachowa³a
siê w trzech pieniach historycznych. Powstaj¹ równie¿ pieni odnosz¹ce siê do
wydarzeñ spoza historii Polski (np. wojna Prus z Francj¹ w latach 18701871,
Austrii z Prusami i W³ochami w 1866 oraz zupe³nie zdawa³oby siê nieistotny epizod austriackiej okupacji Boni w 1878 roku). Jest to rezultat udzia³u rekruta ch³opskiego w wojsku pruskim i austriackim51.
W historiografii polskiej jest eksponowana rola, jak¹ odegrali ch³opscy kosynierzy w powstaniu kociuszkowskim. Tymczasem Bystroñ zauwa¿a, ¿e w tradycji ludu pozosta³y tylko nieliczne lady tego powstania. Potwierdza to tezê, ¿e
epizod kosynierów by³ odosobniony i nie odegra³ znacz¹cej roli w powstaniu.
Mamy wiêc tutaj do czynienia z jeszcze jednym mitem historiograficznym. Popularnoæ zdoby³ natomiast przywódca powstania  T. Kociuszko. Byæ mo¿e, wi¹¿e siê to z póniejsz¹ mitologizacj¹ tej postaci w wiadomoci spo³ecznej.
Obok wspomnianego silnego wartociowania treci mamy tu do czynienia
z motywami cudownymi, które wyobrania ludu ³¹czy z najrozmaitszymi wydarzeniami. Motywy takie wystêpuj¹ w pieni o odsieczy wiedeñskiej, np. olepienie Turków, przed³u¿anie dnia o trzy godziny, aby mo¿na by³o pobiæ Turków, odbijanie siê kul tureckich od murów Wiednia. Pojawiaj¹ siê równie¿ echa proroctw
Apokalipsy o wielkich walkach z Antychrystem, zmartwychwstaniu wiernych i
o królestwie Bo¿ym na ziemi52.
Widzimy, ¿e w pieniach historycznych dochodzi do przemieszania i po³¹czenia treci pochodz¹cych z ró¿nych róde³. Wynika³o to st¹d, ¿e pieni by³y
przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, staj¹c siê czêci¹ ¿ywej tradycji. Dziêki temu ulega³y one daleko id¹cym przeobra¿eniom. Niewielkie studium
wskazuje na kierunek, w jakim powinnimy zmierzaæ, chc¹c poznaæ wiadomoæ
historyczn¹ dawnego ludu polskiego. W badaniach takich nale¿a³oby odwo³aæ siê
do odpowiedniej aparatury pojêciowej i metod analizy z zakresu badañ nad wiadomoci¹ historyczn¹.
WNIOSKI

Niniejszy artyku³ jest prób¹ odczytania czêci dorobku J. S. Bystronia z okrelonego punktu widzenia. Takie podejcie jest w pe³ni uprawnione w wietle osi¹gniêæ wspó³czesnej humanistyki (hermeneutyka, dekonstrukcjonizm). Jak zauwa¿y³ Paul Ricoeur, autor za porednictwem tekstu przekazuje pewne subiektywne
znaczenie. Jednak gdy tekst jest ju¿ zapisany, traci zwi¹zek z subiektywnym senTam¿e, s. 71.
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sem nadanym mu przez autora i uzyskuje autonomiê semantyczn¹. Dziêki tej autonomii dany tekst mo¿e byæ odczytywany na wiele ró¿nych sposobów. Istotna
jest wiedza, intencja itd. czytaj¹cego tekst. Pos³u¿my siê przyk³adami z dziedziny
socjologii. Mamy odmienne sposoby odczytania dzie³ Maxa Webera autorstwa
Talcotta Parsonsa53 i Anthony Giddensa54. Niekiedy dochodzi do pewnych paradoksów, gdy np. Emile Durkheim jest traktowany z jednej strony jako przedstawiciel ahistoryzmu55, z drugiej za jako prekursor socjologii historycznej56.
Co nowego wnosi nasza interpretacja czêci dorobku Jana Stanis³awa Bystronia? Gdzie tkwi potencjalna inspiracja dla zwolenników socjologii historycznej? Po
pierwsze, mamy inspiracjê w zakresie problematyki badawczej. Pamiêtajmy, ¿e
Bystroñ jest nie tylko socjologiem, ale równie¿ m.in.: etnografem, etnologiem, historykiem kultury i jêzykoznawc¹. Ta multidyscyplinarnoæ pozwala mu dostrzegaæ
obszary badawcze zupe³nie niewidoczne dla przedstawiciela jednej tylko dyscypliny. Wydaje siê, ¿e dobry socjolog historyczny nie mo¿e byæ jedynie historyzuj¹cym socjologiem czy socjologizuj¹cym historykiem. Powinien poszukiwaæ obszarów badawczych, siêgaj¹c do innych pokrewnych dyscyplin: antropologii kulturowej, jêzykoznawstwa, psychologii czy ekonomii. Po drugie, Bystroñ pokazuje, w
jaki sposób mo¿emy wykorzystaæ okrelone teorie i metody badawcze ju¿ istniej¹ce
w naukach spo³ecznych. W takim przypadku musimy zaadaptowaæ i skonkretyzowaæ dan¹ teoriê na potrzeby okrelonego badania57. Pozwoli to m.in. unikn¹æ b³êdu
dogmatyzacji (unieruchomienia) przewiadczeñ58. O sposobie wykorzystania danej
teorii zawsze musi decydowaæ cel badawczy. Badacz mo¿e równie¿ skonstruowaæ
w³asn¹ teoriê. W obu przypadkach teoria mo¿e pe³niæ funkcjê tak eksplanacyjn¹ jak
i konceptualizacyjn¹. Pamiêtajmy równie¿, ¿e konceptualizacja, czyli uchwycenie
badanej rzeczywistoci w okrelone kategorie pojêciowe, jest równie¿ pewnego rodzaju wyjanianiem. W zakresie metod badawczych najbardziej interesuj¹ce wydaje siê podejcie zastosowane w Dziejach obyczajów. Autor pos³u¿y³ siê procedur¹
stosowan¹ do opisywania zjawisk powtarzalnych, seryjnych i cyklicznych. Dziêki
temu uda³o siê Bystroniowi stworzyæ, mimo ograniczonej podstawy ród³owej, imponuj¹cy model kultury staropolskiej.
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SUMMARY

This paper shows the achievements of one of the classics of Polish sociology: Jan
Stanis³aw Bystroñ, particularly those that concern the borderland of sociology and history.
The analysis has covered the motives in Jan Stanis³aw Bystroñs work that could potentially be an inspiration to the supporters of the historical perspective in sociology: the problems connected with the opposition - friend or stranger/foe, the history of Old Polish culture, the development of folk culture, or history in the songs of Polish peasants. The studies
by Bystroñ devoted to those problems are characterized by the interdisciplinary approach,
diversity of subject matters, and by the original and bold position of research questions.
The paper is, however, chiefly concerned with the relations between the explicit theoretical-methodological assumptions and concrete research practice. The author also attempts
to answer the question where in Bystroñs work lies a potential inspiration to the followers
of historical sociology.

