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Zestawione ze sobą pojęcia romantyzm i polityka przywołują kilka przynajmniej
ciągów problemowych wartych badawczej refleksji.

Niektóre z nich podejmują autorzy artykułów zgromadzonych w prezentowanej
monografii, otwierając jednocześnie pole do dalszych poszukiwań. Z jednej strony
mamy tu do czynienia z polityczną działalnością romantyków, z drugiej zaś z
wykorzystywaniem romantyzmu w programach i działaniach polityków w okresach
późniejszych, a zawarte w monografii teksty odnoszące się do naszej
współczesności dowodzą, że relacja ta jest nadal aktualna. Czymś nieco
odmiennym jest wreszcie pojęcie romantyzmu politycznego wnikliwie opisane
przez Annę Citkowską-Kimlę, traktowane przez autorkę jako pewien zespół cech,
tendencji i sposobów uprawiania polityki.
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