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KONSERWATYŚCI KRAKOWSCY 1831—1865

Po upadku powstania listopadowego życie polityczne we wszystkich
trzech zaborach zamarło. W Galicji wciąż obowiązywały zasady józe
fińskiego systemu biurokratycznego. Inaczej niż w Królestwie Polskim,
gdzie żywe jeszcze były tradycje jawnych walk politycznych, gdzie
przez dłuższy okres cenzura umożliwiała formułowanie na piśmie po
glądów politycznych i społecznych, w Galicji uczestnictwo w życiu
publicznym było dla Polaków praktycznie niemożliwe. Brak było pol
skich instytucji. Autonomia U niw ersytetu Jagiellońskiego początkowo
zagwarantowana przez konstytucję Rzeczypospolitej Krakowskiej, na
daną w 1815 roku, nie przyczyniła się do rozwoju Akademii. Poziom
kadry profesorskiej był niski. Uniw ersytet także podlegał biurokratycz
nym naciskom. Ani jego długoletni rektor, Litwiński, ani pozostali pro
fesorowie, ani przywódcy polskiej adm inistracji Rzeczpospolitej K ra
kowskiej nie potrafili uczynić z Akademii ogniska narodowej k u ltury
i nauki.
W 1832 roku Paweł Popiel, Antoni Zygmunt Helcel i K onstanty Swidziński wystąpili z M em oriałem do trzech cesarzy 1. Próbowali bronić
autonomii U niw ersytetu i postulowali swobodę wybierania profesorów
przez ich kolegów. Zwracali uwagę na potrzebę dobrego nauczania w Rze
czypospolitej Krakowskiej, gdzie brak monarchy, który by mógł uspoka
jać zamieszanie powstałe w umysłach. Pisali, że rozwój libertynizmu we
Francji był właśnie skutkiem upadku uniwersytetów. Podkreślali, że
wiedza nie może być oderwana od relig ii2. Szczególne podstawy do
protestu miał Helcel, który w 1832 roku został powołany do wykładania
historii prawa polskiego w języku francuskim 3.
M em oriał do trzech D w o ró w był pierwszym dokumentem świad
czącym o istnieniu zdeklarowanej konserw atyw nej opinii w Galicji.
1 M em o riał do trzech D w o r ó w w obronie U n iw e r s y te tu Jagiellońskiego. 1832.
P rz edrukow any w: P. Popiel, P a m iętn ik i, W arszaw a 1927, s. 205—211.
2 Tam że, s. 209.
3 H. Lisicki, A n to n i Z y g m u n t Helcel, Lw ów 1822, t. I, s. 31.
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W niniejszym artykule spróbujem y prześledzić rozwój myśli konser
w atyw nej w Galicji (przede wszystkim w Krakowie), który doprowadził
do powstania „Czasu” i dzięki którem u w 1866 roku mogło zorganizo
wać się silne stronnictwo konserwatywne stańczyków.
W okresie międzypowstaniowym stronnictw a takiego nie było, a w
krótkim czasie względnej swobody w roku 1848 konserwatyści nie po
trafili pozyskać sobie ani opinii publicznej, ani aprobaty rządu.
Prezentując ich starania zmierzające do zdobycia wpływu na po
litykę wew nętrzną monarchii austriackiej, będziemy opisywali prze
miany myśli politycznej i społecznej, zwracając szczególną uwagę na
pojawianie się kolejnych wątków światopoglądu konserwatywnego.
Wszystkie te wątki, wszystkie poglądy, które złożą się na myśl kon
serwatystów krakowskich, czyli tak zwanego „grona krakowskiego” 4,
były formułowane w sposób negatywny. Odpowiadało to sytuacji „gro
na krakowskiego”, które, pozbawione władzy, nie musiało wykształcić
pozytywnego program u politycznego; wynikało to z genezy opinii kon
serw atyw nej, której rozwój był zawsze skutkiem protestu, bądź prze
ciwko praktykom władzy, bądź przeciwko innym, konkurencyjnym
ideologiom społecznym w kraju, bądź wreszcie przeciwko tendencjom
ujawniającym się w kulturze europejskiej. Negatywna konstytucja myśli
konserwatywnej, jej zasadniczo polemiczne nastawienie, nie były wsze
lako typowe dla „grona krakowskiego”. Były to cechy właściwe wszel
kiej myśli konserwatywnej, należące do istoty tego św iatopoglądu5.
Dzieje myśli „grona krakowskiego” wiążą się ze zmianami w po
litycznej sytuacji Galicji. Omówimy więc kolejno okres do 1846 roku,
czyli okres Rzeczypospolitej Krakowskiej; rok 1946, lata 1848—1849,
czyli lata względnej swobody i nadziei na federację, ponowne rządy biu
rokracji w latach pięćdziesiątych; rok dyplomu październikowego (1860)
oraz lata 1864 i 1865, czyli lata reakcji na powstanie styczniowe.
W M em oriale do trzech D w o r ó w widoczna była niechęć Popiela,
Helcia i Swidzińskiego do liberalizmu politycznego i do absolutyzmu.
Francuski libertynizm był dla nich formą liberalizmu, józefinizm zmie
rzający do podporządkowania Kościoła władzy świeckiej był przejawem
absolutyzmu. Te dwa wątki: antyliberalny i antyabsolutystyczny miały
zostać rozwinięte w późniejszych pismach Popiela i Helcia; Swidziński
wkrótce zrezygnował z życia publicznego i poświęcił się pracy naukowej
4 Do „grona krakow skiego” zaliczano nie tylko konserw aty w n y ch publicystów ,
ale i k ilk u działaczy, w łaścicieli ziem skich z Galicji.
5 B ardziej szczegółowe rozw ażania n a te m at odm ian i cech m yśli k o n se rw a
tyw nej odkładam do dalszych prac dotyczących m yśli k onserw atyw nej X IX w iek u
w Polsce.
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w swojej posiadłości na prowincji, zaś do Popiela i Helcia dołączył
Aleksander Wielopolski.
Światopogląd tych trzech ludzi ukształtował się w rezultacie, po
pierwsze, uczestnictwa w powstaniu listopadowym, po drugie -— go
ryczy po jego upadku, po trzecie — wpływów filozofii zachodnio-euro
pejskiej. Helcel i Wielopolski kształcili się w Niemczech, stąd wyraźne
wpływy Hegla i niemieckich konserw atyw nych romantyków. Popiel
przebywał we Francji, spotykał się z Lammenais i Lacordairem i przez
pewien czas pozostawał pod wpływem francuskiej filozofii katolickiej:
de M aistre’a, de Bonalda i Chateaubrianda. Minęło kilkanaście lat, za
nim wydobyli się spod tych wpływów i zaprezentowali własne poglądy.
Nie ma, niestety, żadnych dokumentów z tego okresu. A rtykuły druko
wane w wydawanym przez Helcia „K w artalniku Naukowym” pochodzą
z lat 1835 i 1836, potem następuje cisza do 1846 roku.
Antoni Zygm unt Helcel sformułował swoje ówczesne poglądy filozoficzno-społeczne w artykule wstępnym do „K w artalnika Naukowego” 6.
Prócz Helcia w pierwszym numerze tego pisma, które miało pobudzić,
w intencjach założycieli, rozwój hum anistyki w Polsce, pisali Wielo
polski, Józef K rem er i Wacław A. Maciejowski.
Helcel rozróżniał oświatę praktyczną ludu i „ściśle um iejętną oświa
tę uczonych” 7. Twierdził, że przed Schellingiem i Heglem filozofia
chorowała na dualizm, nie oddzielała myśli od przedmiotu, form y od!
tre ś c i8. Heglizm, w gruncie rzeczy bardzo powierzchowny, widoczny
jest w sformułowaniu filozoficznej podstawy „ściśle um iejętnej oświaty
uczonych”: „Myśl w postępie swego doskonalenia przechodząc w świat
zewnętrzny, rozdziela się sama z sobą, wychodzi w zewnątrz siebie
i łączy się z czemś, co nie jest myślą, z c z e m i n n e m . Lecz w tern
działaniu myśl na prostym przypatryw aniu się c z e m u i n n e m u
nie poprzestaje, nie przylega tylko wprost do niego, ale takowe sobą
ogarnia, obejmuje, pojmuje, równa z sobą, i że tak rzekę, przetapia
w swój własny element: z tego, co było innem od myśli, robi coś
pomyślanego, do myśli już należącego, a tak tym samym znów do siebie
samej odnosi, sama się do siebie wraca, a wraca wraz z treścią i rze
czywistością i staje się I d e ą” 9.
Referując tezy Hegla Helcel interpretow ał je w bardzo swobodny
i użytkowy sposób. Podobnie postępował Wielopolski. Obu publicystów
interesowały tylko społeczno-moralne konsekwencje, jakie można było
6 A. Z. Helcel, O te o r e ty c z n e j i p r a k t y c z n e j oświacie. Jako w s t ę p do K w a r 
talnika, w: „K w artaln ik N aukow y”, 1835, t. I, z. 1, s. 00.
7 Tam że, s. 3.
8 Tam że, s. 6 przypis 1.
9 Tamże, s. 4/5.
12
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w ich mniemaniu wysnuć z heglowskiej metafizyki i filozofii historii,
dlatego też nie zważali na rzetelność logicznego przejścia od fenome
nologii ducha do filozofii „praktycznej”. I tak, zdaniem Helcia, z uka
zanej powyżej „jedności teorii i praktyki” wynika łączność, a nie tylko
współwystępowanie zjawisk społecznych i duchowych. Helcel wylicza
przykłady łączności między filozofią Kanta a Rewolucją Francuską
i fałszywą nauką Encyklopedystów, która „ściągnęła zgubne skutki
terroryzmu we Francji” 10. Dopiero dzięki wystąpieniu niemieckiej fi
lozofii, a przede wszystkim Hegla, „zaczynające się świeżo ustalać za
sady rozumem miarkowanego postępu zdają się być przeznaczonymi
do wywinięcia z czasem z siebie urzeczywistnień filozofii najnowszej” n .
„Kwartalnik Naukowy” miał służyć rozwijaniu tych zasad „u ludów
Słowiańskich” 12, które przedtem, wedle Helcia, nie zdobyły się na
własną oryginalną filozofię. W podobnym kierunku zmierza rozumo
wanie Wielopolskiego, który w swych aforyzmach także wydobywał
z heglizmu przekonanie o tym, że dopiero praktyka jest miarą praw
dziwości filozofii, że zatem jedynie sprawdzenie się w rzeczywistości
może dowodzić słuszności idei. Najwyżej cenił tych, którzy prawdę,
wpierw teoretycznie osiągniętą, po.tem wdrażają w praktykę13. Prze
świadczeniu temu pozostał Wielopolski wierny do końca życia i w przed
dzień powstania styczniowego wciąż sądził, że polityk powinien teore
tyczne poglądy poddać próbie rzeczywistości społecznej. Opinia taka
nie była elementem światopoglądu konserwatywnego, jeżeli zgodzimy
się, że dla ówczesnej myśli konserwatywno-romantycznej typowe było
rozumowanie przeciwne: od zasad powstałych w tradycji, czyli w prak
tyce społecznej, do ich rozumowej wykładni.
Wielopolski rozwijał w swoich Myślach i uwagach wątki, które
później zostały przejęte przez „grono krakowskie”. Sprzeciwiał się
„oddzieleniu religii od społeczeństwa”, które może prowadzić albo do
całkowitego prymatu religii, kiedy to jednostka traci wszelkie znacze
nie (tak było w czasach Inkwizycji w Hiszpanii), albo do odrzucenia
religii, czyli do „ateizmu prawa” 14. Następny krok prowadził, jego
zdaniem, do oddzielenia prawa od obyczajów i tradycji i do przeświad
czenia o nadrzędności stosunków politycznych, o wszechmocy państwa.
A przecież równie ważne są inne stosunki społeczne „jako to: familijny,
miejscowy”, każdy stosunek społeczny „jest jednym z momentów,
10 Tamże, s. 8.
11 Tamże, s. 8.
12 Tamże, s. 17.
13 A. Wielopolski, Myśli i uwagi, w: „Kwartalnik Naukowy”, 1835, t. I, z. 1,
s. 31.
14 Tamże, s. 39.

Konserwatyści krakowscy

179

z żywiołów życia towarzyskiego i ma nieskończoną wagę i wartość,
a skoro człowiek w takim stosunku, w którym go Opatrzność umieściła,
dobrze i prawie się zachowuje, wypełnia swe przeznaczenie i dostępuje
prawdziwej godności” 15.
Przeciwstawienie się „ateizmowi prawa”, abstrakcjom prawnym,
było równoznaczne z potępieniem liberalizmu. Ani Helcel, ani Wielo
polski nie określali dokładnej treści potępianych poglądów i niechętnie
przypisywali je konkretnym ludziom czy ugrupowaniom. Tak też libe
ralizm będzie dla nich (jak i dla innych publicystów z „grona krakow
skiego”) raz filozofią społeczno-polityczną o mglistych konturach, kiedy
indziej politycznym stanowiskiem w bieżących sporach o kształt mo
narchii habsburgskiej. To drugie stanowisko będziemy określali jako
liberalizm polityczny. Sprzeciw wobec uniformizacji życia społecznego,
przeprowadzanej w imię uznania państwa za wartość naczelną, godził
zarówno w centralizm liberałów, jak i w próby rozbicia społeczności
lokalnych, podejmowane przez państwo absolutystyczne. Helcel i Wielo
polski bronili związku religii z życiem społecznym nie rozpatrując za
sadniczej wartości spójni między nimi, a wskazując tylko na szkodliwe
skutki społeczne wynikłe z jej braku. I ten wątek światopoglądu kon
serwatywnego świadczył o współwystępowaniu tendencji antyliberalnych i antyabsolutystycznych. W ówczesnej geografii politycznej ozna
czało to odrzucenie obu programów politycznych ścierających się
w monarchii austriackiej. Helcel i Wielopolski odżegnywali się od
formułowania politycznych poglądów. „Kwartalnik Naukowy” miał
być pismem otwartym, ale ściśle naukowym. Helcel wprawdzie pisał
o „ostatecznym przesileniu protestującego ducha, które w niweczenie
wszelkiej historii, wszelkiej powagi się przerodziło i rzeczników swoich
takich jak Rousseau, Helwecjusz, Diderot i La Mettrie miało”, ale
„nowe rozumne uznanie rzeczywistości” miało dla niego całkowicie
apolityczny charakter16. Twórcy „grona krakowskiego” unikali anga
żowania się w bieżącą politykę, nie wspominali o sprawie polskiej. Słowianofilskie sympatie ograniczały się w ich przypadku — inaczej niż
u innych autorów „Kwartalnika Naukowego”, a zwłaszcza u W. A. Ma
ciejowskiego — do powierzchownych postulatów współpracy opartej
na wspólnocie tradycji. Nie było mowy ani o respektowaniu plemien
nych i narodowych odrębności ani o słowianofilstwie jako o składniku
myśli konserwatywnej17. Były to wyłącznie pierwsze próby sformuło
15 Tamże, s. 41.

16 Rys systemu umiejętności prawa (ze względu na tegoczesne wykłady części
jego w Uniwersytecie), w: „Kwartalnik Naukowy”, 1835, t. I, z. 2, s. 296.
17 W rozumieniu przedstawionym w pracy A. -Walickiego, W kręgu konser
watywnej utopii, Warszawa 1964.
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wania światopoglądu, które zresztą wkrótce zostały zaniechane. „Kwar
talnik Naukowy” wychodził przez dwa tylko lata. Helcel, Wielopolski
a także Popiel odeszli od publicystyki i filozofii. Dalszy rozwój myśli
konserwatywnej w Galicji uzależniony był od zewnętrznych wydarzeń.
Konserwatyści galicyjscy nawiązywali wprawdzie w międzyczasie kon
takty ze Zgromadzeniem Zmartchwychstańców i z Hotelem Lambert, ale
nie włączali się w prace emigracyjne. Nie bez podstaw twierdzili bo
wiem, powtarzając pogląd Adama Potockiegols, że właśnie konserwa
tywna opinia może być skuteczna i związana z rzeczywistością społeczną
tylko jako opinia powstała w kraju. Obawiali się utraty kontaktu z ży
ciem kraju, obawiali się politycznych spekulacji i mesjanicznych ma
rzeń. Na emigracji istotnie trudno było zachować nieskażony świato
pogląd konserwatywny, skoro życie miało sens jedynie dzięki nadziei
na radykalne przemiany.
Polityczny zastój skończył się wraz z wybuchem powstania 1846
roku i tragicznymi wydarzeniami rzezi galicyjskiej.
*
Helcel i Wielopolski w 1846 roku niezależnie od siebie opublikowali
ostre ataki na rząd galicyjski, winny rzezi. Helcel zebrał swoje poglądy
najpierw w niedrukowanym oświadczeniu O stosunku większości oby
wateli miasta Krakowa do ostatniej rewolucji, potem wydał po nie
miecku List polskiego szlachcica do niemieckiego publicysty 19. Wielo
polski w sławnym anonimowo wydanym po francusku Liście polskiego
szlachcica do księcia Metternicha 20 zaznaczał, że wydarzenia 1846 roku
zostały rozpoczęte przez „frakcję społecznej anarchii, która mianuje się
demokratyczną partią emigracji” 21, ale List był poza tym poświęcony
opisowi austriackich okrucieństw i kończył się rozpaczliwym i poniża
jącym adresem do cara, któremu Wielopolski ofiarowywał bezapelacyj
ną wierność Polski w zamian za zemstę na Austrii. List Wielopolskiego
18 Por. M. Handelsmann, Adam Czartoryski, Warszawa 1950, t. III, cz. II,
s. 368.
19 O stosunku większości obywateli miasta Krakowa do ostatniej rewolucji
była to replika na oskarżenia w niemieckiej prasie. Fragmenty przedrukował
H. Lisicki w: Antoni Zygmunt Helcel, t. I, s. 132—150. Briefe eines polnischen
Edelmannes an einen deutschen Publicisten über die jüngsten Ereignisse in Polen
und die hauptsächlich bisher nur vom deutschen Standpunkte betrachtete pol
nische Frage, pierwsze wydanie w Hamburgu w 1846, przedruk w: H. Lisicki,
Antoni Zygmunt Helcel, t. II, s. 293—397.
20 Lettre d’un gentilhomme polonais sur les Massacres de Gallicie adressée
au Prince de Metternich. A l’occasion de sa dépêche du 7 mars 1846, Paris 1946.
21 Tamże, s. 3.
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miał niewiele wspólnego z poglądami „grona krakowskiego”, nie był
to też produkt konserwatywnej opinii.
Znacznie ciekawsze są oba pisma Helcia. Pisał je niemal jednocześ
nie i wyrażał w nich te same poglądy. List [...] do niemieckiego publi
cysty jest obszerniejszy i stanowi pierwszy wyczerpujący wykład po
glądów konserwatywnych Helcia. Już w polskim oświadczeniu Helcel
dowodził, że powstanie wywołała „partia demagogiczno-komunistyczna,
złożona częścią z młodych zapaleńców szlachty, częścią z osób z klas
niższych, częścią z łatwowiernych głupców” 22. Był to więc spisek, a nie
rewolucja narodowa. Powstańców bronił Helcel przed zarzutem sym
patii panslawistycznych, które jego zdaniem były niepopularne w Pol
sce 23, a także przed zarzutem ulegania wpływom ultramontańskim24.
Radykalizm był w Polsce odpowiedzią na sytuację w kraju i na emi
gracji 25. Powstanie było jednak niepopularne, bowiem było oparte na
„niepolskich i nienawistnych zasadach”. Skrajnym przeciwieństwem
radykalizmu jakobinów i demagogów w rodzaju Tyssowskiego i Dem
bowskiego była, według Helcia, chłopska kontrrewolucja26. Jedynym
powodem do nienawiści chłopów do panów była rozpowszechniana przez
austriackich urzędników pogłoska o tym, że powstanie robi szlachta, któ
ra chce bardziej jeszcze podporządkować sobie włościan. Właśnie całko
wita obojętność chłopów wobec rewolucyjnych idei dowodzi niesłusz
ności demagogii „jakobińskiej” oczekującej świadomego udziału ludu
w przemianach społecznych27. Ogromna większość społeczeństwa za
reagowała biernie na wezwanie do walki, a nieliczni, którzy jawnie
potępili austriackie machinacje, posunęli się czasem zbyt daleko, jak
na przykład autor Listu [...] do księcia Metternicha (Wielopolski), który
dał wyraz tendencjom podobnym do głoszonych przez renegata Gurowskiego2S. Polacy nie są więc w żadnym stopniu winni wydarzeń 1846
roku. Helcel usprawiedliwia nawet przywódców powstania tłumacząc,
że „anarchiczne” i „komunistyczne” tendencje w Polsce wynikają jedy
nie z tego, iż porywy serca zakłócają rozumowanie, a niewola czyni
niemożliwym uprawianie spokojnej polityki i literatury29. Niepod
ległość Polski leży więc w interesie państw zaborczych, jeżeli chcą one
22 O stosunku..., s. 132.
23 Briefe..., s. 296 Helcel pisał, że Polacy zniechęcili się nawet do Mickiewicza,
kiedy zaczął on głosić idee panslawistyczne.
24 Tamże, s. 297.
25 Tamże, s. 299.
26 Tamże, s. 304/305.
27 Tamże, s. 314.
28 Tamże, s. 353.
29 Tamże, s. 386.
1
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zlikwidować potencjalne ognisko anarchicznej zarazy. Czyż mogą one
mieć pretensje do Polski — tu Helcel powołuje się na autorytet fran
cuskich konserwatystów — skoro same sieją niestabilność, okrucieństwo,
anarchię i perfidię? Cudem jest, że cała Polska nie stanęła po stronie
rewolucji. Restauracja Polski dopiero przywróciłaby Europie równo
wagę nie siły, ale zasad moralnych, zakłóconą od czasu zgody na roz
biory 30. Wywody Helcia można podsumować przywołując zakończenie
jego polskiego oświadczenia: „Nie przypuszczają też i w ogóle Polacy,
do wypadków zaburzenia ostatniego, nazwy „rewolucji polskiej”, bo
w tych zaburzeniach żaden nie odezwał się element narodowości pol
skiej; bo do niej nie przyłączyło się ani jedno imię ze znanych od
dawna patriotów, bo w niej dominował szał niedorosłej młodzieży,
omamionej niepolskimi ideami komunizmu i demagogii: młodzieży
oskarżającej fałszywie klasy majętniejsze, a zwłaszcza właścicieli ziem
skich o ciemięstwo chłopów; nieufnej w chęci dobre niczyje, tylko
w swoje własne, i nie przypuszczającej w swej zarozumiałości, jakoby
właściciele ziemscy, tak dobrze jak oni, nie pojmowali zbawienności
zniesienia pańszczyzny” 31.
Helcel sięga teraz głębiej i określa wspólne zło liberalizmu i abso
lutyzmu: brak zasad moralnych, brak poszanowania moralności w ży
ciu politycznym. Jak się wydaje, Helcel, podobnie zresztą jak inni
konserwatyści krakowscy, równie niejasno jak liberalizm pojmuje inne
ideologie, bardziej „lewicowe” od jego poglądów. Stąd „komunizm”,
„socjalizm”, „demagogia”, „anarchia”, „jakobinizm” są w jego pismach
nieprecyzyjnymi określeniami, których zakresu nie można odtworzyć.
Występowały one zamiennie i nie zawsze wiemy, o kogo w poszczegól
nych przypadkach autorowi chodziło. Zresztą lewicowe ideologie uwa
żał za niepolskie, ponieważ w Polsce struktura społeczna nie sprzyjała
nigdy powstaniu takich tendencji. Światopogląd konserwatywny jest,
jego zdaniem, właściwy znacznej większości Polaków, którzy podzielają
niechęć do wszelkiego radykalizmu. Pojawia się znamienna dla kon
serwatystów polskich identyfikacja wierności zasadom moralnym
z restytuowaniem niepodległej Polski. Jeżeli rewolucjonistami w historiozofii nazwiemy tych myślicieli, którzy nie odrzucali idei „skoku
historycznego”, nagłego rewolucyjnego przekształcenia sytuacji poli
tycznej, to Helcel nie jest antyrewolucjonistą. Wśród „grona krakow
skiego” nie ma jeszcze nikogo, kto byłby przeciwny zasadniczo walce
zbrojnej o wolność. Poglądy takie pojawią się tam dopiero w trakcie
powstania styczniowego. Ale rewolucjonizm społeczny jest Helclowi obcy.
30 Tamże, s. 391/392.
31 Tamże, s. 149/150.
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Łatwo godzi odrzucenie rewolucyjnych ideologii społecznych z przy
jęciem zasady rewolucji w imię słusznej moralnie sprawy. „Jakobinizm”
jest więc potępiony jako filozofia społeczna. Argumenty przeciwko ta
kiej filozofii społecznej sprowadzają się do jednego: nie należy walczyć
dla ludu bez jego wiedzy, wbrew jego woli. Nie nadszedł jeszcze czas
radykalnych przemian społecznych, lud jest zbyt ciemny. „Anarchia”
spekuluje zatem, według Helcia, w społecznej próżni. To jest właśnie
niewybaczalny grzech.
Znakomitym uzupełnieniem poglądów Helcia jest niewielkie pismo
Aleksandra Fredry Uwagi nad stanem socjalnym w G alicji 32 Fredro,
zaprzyjaźniony z „gronem krakowskim”, napisał swój memoriał w 1846
roku na prośbę hrabiego Stadiona. Dopowiedział w nim to, czego Helcel
nie sformułował do końca. Mianowicie, zdaniem Fredry, rząd austriacki
dokonał prawdziwej rewolucji, całkowicie włączając Galicję do państwa
habsburskiego. Nastąpiły radykalne przemiany w życiu społecznym.
Tradycyjna hierarchia wartości została zniszczona. Destrukcję dalej
jeszcze posunęły rządy biurokracji niemieckiej, której nakazano tępić
przejawy świadomości narodowejS3. Ponieważ świadomość tę posiadała
przede wszystkim szlachta, niszczono szlachtę. W ten sposób rząd sam
ułatwił w ogromnej mierze wybuch powstania. Szlachta utraciwszy
wskutek polityki biurokratycznej więź z ludem była zdana na „wy
wrotowe ruchy” 34.
Okazuje się więc, że antyrewolucjonizm społeczny piętnuje nie tylko
lewicowe ideologie, ale także niewątpliwie reakcyjne posunięcia rządu
absolutystycznego. Konserwatyści krakowscy znaleźli się w trudnej
ideowo sytuacji, która miała okazać się politycznie nie do rozwiązania
w 1848 roku. Nienawistne im ideologie odpowiadały dwóm walczącym
ze sobą siłom politycznym. Obie ideologife były, w ich przekonaniu,
nowe w stosunku do europejskiej tradycji i skłonni byli uważać dzie
lące je różnice za pozorne. Po roku 1846, w każdym razie przez naj
bliższe lata, w Galicji lojalizm był dla przyzwoitych ludzi niedopusz
czalny, z drugiej strony akces do stronnictwa liberalnego ze względów
zasadniczych — niemożliwy. Wreszcie doceniając patriotyczny zapał
„emigracyjnych demokratów” konserwatyści próbowali im wyjaśnić, że
popierając w Austrii lewicowe stronnictwo niemieckie popierają pozor
nych tylko przeciwników cesarza, bo dualistów, czyli wrogów federalizmu, jedynego zbawiennego dla Galicji stanowiska. Przed 1860 rokiem
w Galicji myśl konserwatywna a zarazem patriotyczna uwikłana była
32 W: S. Schniirr-Pepłowski, Z papierów po Fredrze, wyd. II, Kraków 1900.
33 Tamże, s. 72.
31 Tamże, s. 90.
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w sytuację uniemożliwiającą sformułowanie wewnętrznie niesprzecznego stanowiska. Przeciwna bieżącej sytuacji, przeciwna także gwał
townym zmianom społecznym, antyabsolutystyczna i antyliberalna,
niechętna lojalizmowi i wroga w stosunku do anarchii poszukiwała
stanowiska, które uczyniłoby możliwym wyrażenie poglądu przezwycię
żającego te sprzeczności.
Rzeź galicyjska podważyła u niektórych (u Wielopolskiego) prze
świadczenie. o trwałości tradycyjnych więzi społecznych. Nie wystar
czało i nie uprawnione było już powoływanie się na tradycję wspólnej
ojczyzny szlachcica i chłopa, na „naturalną” czy „ograniczoną” łączność
między poszczególnymi warstwami społecznymi. Bez względu na to,
czy zerwanie owej łączności uważano za dzieło stronnictw rewolucyj
nych, czy za skutek jątrzenia austriackiej biurokracji było ono faktem
i konserwatyści nie mogli już, jeśli starali się w rzeczywistości znaleźć
oparcie dla swoich wywodów, ograniczać się do walki o zachowanie
dawnych wartości. Musieli zabiegać teraz o ich odtworzenie.
Wydarzenia 1846 roku, a potem także Wiosna Ludów odegrały
w pewnym stopniu taką rolę dla polskich konserwatystów, jak Rewo
lucja Francuska dla Burke’a i francuskich ideologów kontrrewolucji.
Szczególnie widoczne to było w rozwoju konserwatyzmu w trzech zabo
rach. Na emigracji, wobec istnienia Towarzystwa Demokratycznego Pol
skiego i bliskiego, naocznego często kontaktu z rewolucyjnymi ruchami
społecznymi, osiągnięcie świadomości ideowej było znacznie łatwiejsze.
*
W 1847 roku Wielopolski przedstawił deputowanym z Wielkiego
Księstwa Poznańskiego memoriał, w którym doradzał im, jak mają
wybrnąć z dwojakich obowiązków, raz jako Polacy, dwa jako deputo
wani do zgromadzenia stanów. Dla konserwatystów krakowskich cen
tralizm w Prusach był odpowiednikiem niemieckiego liberalizmu w mo
narchii austriackiej. Wielopolski polecał więc posłom, by angażowali
się po stronie wrogów centralizmu i liberalizmu, po stronie niemieckiej
szlachty35. Przestrzegał ich przed uleganiem liberałom jako zwolen
nikom zachodu, a więc przeciwnikom Rosji: „zbliżenie się do cywilizacji
zachodniej, a głębsze odstrychnienie od Rosji, to ma przeciwko sobie,
iż prowadząc do dążeń radykalnych, zmierza tym samym do większego
ujednostajnienia całości państwa i zatarcia różnic prowincjonalnych,
pomiędzy którymi jedynie jeszcze narodowość polska miejsce jakieś
zachować może” 3fi. Polacy powinni zachowywać zasadę złotego środka
35 H. Lisicki, jw., t. I, s. 175.
36 Tamże, s. 176.
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i pobudzając do postępu przeciwstawiać się radykalizmowi. Wielopolski
już wyraźnie decyduje się na rezygnację z naczelnego hasła polskiej
polityki X IX wieku, z bezwarunkowej opozycji wobec Rosji. W Liście
był to jeszcze tylko wybuch namiętności, teraz znajduje Wielopolski
konserwatywne racje dla tej rezygnacji. Z zachodu, jego zdaniem, wy
wodzą się równie zgubne tendencje liberalizmu politycznego i rewo
lucji społecznej. Tylko w ramach wspólnoty słowiańskiej więź orga
niczna może przetrwać, chociaż już została naruszona poważnie w Austrii
w rezultacie gwałtownej nienawiści Metternicha do Słowian. Tak prze
cież ostatecznie tłumaczy Wielopolski genezę rzezi galicyjskiej. Mar
grabia nie uczynił następnego kroku w rozumowaniu, nie przeciwstawił,
jak czynili to rosyjscy słowianofile, słowiańskiej wspólnoty zmierzchowi
zachodniego świata. Słowianofilstwo nie było dla niego filozofią ani
światopoglądem, było to tylko stanowisko polityczne konserwatywnie
usprawiedliwiane ze względu na ówczesną konfigurację ideową Europy.
Gdyby Wielopolski pisał w okresie restauracji we Francji i liberal
nych zakusów Aleksandra I, równie zasadnie mógłby odwrócić strony
świata i zwalczać Rosję jako zarzewie rewolucji.
Coraz wyraźniej oddalał się Wielopolski od „grona krakowskiego”;
przez krótki czas w 1848 roku czynnie współpracował z krakowskimi
konserwatystami, ale dzieliła ich poważna różnica. Wielopolski odrzuca
jedną z podstawowych idei „grona krakowskiego” i znacznej większości
polskich myślicieli konserwatywnych, a mianowicie przekonanie o waż
ności związku Polski ze światem zachodnim, z kulturą europejską czy,
jak to chętnie mówiono, łacińską. Nie znamy niestety dalszego ideo
wego rozwoju Wielopolskiego, on sam po 1848 roku wycofał się na
trzynaście lat z życia publicznego. Strata jest tym większa, że Wielo
polski jak nikt śmiało i stanowczo ingerował w kwestie polityczne
we wszystkich trzech zaborach i ewolucja jego poglądów jaskrawo
ukazywała kluczowe dylematy ówczesnej opinii konserwatywnej. Stąd
też Wielopolski-polityk był bardziej niż inni narażony na odchylenia
od konserwatywnej „ortodoksji”, której reprezentantów w Polsce zresz
tą niemal nie było. Inni przedstawiciele przyszłego „grona krakow
skiego” mniej byli konsekwentni i dlatego mogli uniknąć skrajności
i odchyleń margrabiego, nie uniknęli jednak podjęcia tych samych
kwestii.
W maju 1848 roku we Wrocławiu zebrał się tzw. „zjazd polski”.
Przedstawiciele umiarkowanych i konserwatywnych środowisk próbo
wali zorganizować wspólną akcję w trzech, a w każdym razie w dwóch
zaborach: w Poznańskiem i w Galicji. Do żadnego porozumienia nie
doszło. Chciano znaleźć pośrednią drogę między beznadziejną walką
zbrojną, która już się toczyła w Poznańskiem, a lojalizmem. Projekto
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wano stworzenie „ligi zbożowej” (zaczątku Ligi Polskiej), która pod
taką przykrywką miałaby zajmować się organizowaniem legalnej akcji
za niepodległością 37. Wielopolski, który był jednym z inicjatorów zjaz
du, nie uczestniczył w obradach. Helcel po krótkim czasie wycofał się,
zwracając przedtem uwagę zebranych na szkodliwość udziału przedsta
wicieli emigracji w przyszłej „lidze”. Emigracja — pisał Helcel38 —
jest, po pierwsze, wewnętrznie skłócona, a po drugie, zbyt odległa
od spraw krajowych, by skutecznie się o nich wypowiadać. Kiedy za
wiodła próba znalezienia wspólnej drogi pośredniej dla wszystkich trzech
zaborów, „grono krakowskie” zwróciło się ku sprawom Galicyjskim.
Jeszcze w czerwcu 1848 roku Helcel uczestniczy w Zjeździe Sło
wiańskim w Pradze. Nadzieje związane z tym zgromadzeniem Słowian
austriackich (i nie tylko austriackich) okazały się płonne, do jedności
było daleko i znowu nie potrafiono znaleźć pośredniego wyjścia między
programem demokratycznych reform, który oznaczał poparcie dla
liberalizmu Niemców i Węgrów, a stanowiskiem słowiańsko-federalistycznym, które było nie do przyjęcia, skoro trwały walki uliczne i za
którym cesarz nie chciał się jednoznacznie opowiedzieć.
W październiku rozpoczęły się krwawe wydarzenia w Wiedniu.
3 listopada ukazał się pierwszy numer „Czasu” pod redakcją Pawła
Popiela. Artykuł wstępny Popiela był wezwaniem do współpracy wszy
stkich stronnictw i kończył się określeniem celu pisma, którym było:
„pracowanie około odzyskania wolnej i niepodległej ojczyzny” 39. Sta
nowisko grupy założycieli wobec Wiosny Ludów dobrze oddawał w ko
respondencji z Wiednia ich polityczny przywódca — Adam Potocki40.
Obok budzącej się Słowiańszczyzny, zdaniem Potockiego, w wypadkach
wiedeńskich główną rolę odgrywał zachodni liberalizm, czyli „fran
cuskimi zasadami i pojęciami przekształcona i przenicowana niemczyz
na, [...] te części ludności,- które we wszystkich krajach jedne, zatraciły
piętno swe właściwe”. To miejska inteligencja. Dalej „element ma
dziarski [...] dziś liberalizmowi hołdująca kasta bez ludu” oraz „Polacy,
to jest ta część, która lub cała żyje dotychczas w marzeniach przysz
łości, lub ci, którzy bez względu na rodzime wyrobienie się ducha na
rodowego opuszczają własne stanowisko i chcą jednym zamachem prze
rzucić nasz kraj z dawnego organizmu, z dawnej swej składni, w orga
nizm i skład najdalej w liberalizmie zaszłych społeczeństw zachodnich;
jednym słowem ci, którzy wyrabiają historię w sobie, a nie w narodzie,
37 H. Meciszewski, Zjazd polski w Wrocławiu, Lwów 1849.
38 H. Lisicki, jw., t. I, s. 223.
39 „Czas” 3 listopada 1848.
10 „Czas”, 15 listopada 1848.
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którzy nieprzełamani w swym uporze, goniąc za własnymi marami,
odstąpili od ludu, stali się cudzymi, jemu obcymi, nie dzieląc już, nawet
dzielić nie chcąc jego uczuć, jego sympatii, jego nadziei, którzy zatem
są kastą także bez ludu, strupieszałym zabytkiem przeszłości, a przeto
gorącymi obrońcami teraźniejszości i zachodniego świata”. Potocki są
dzi, że nie można wiązać żadnych nadziei z chwilowym zwycięstwem
reakcji czy biurokracji, jest to tylko pierwszy akt długotrwałego star
cia. Wreszcie zadaje pytanie retoryczne: „jakie powinno być przez nas
obrane stanowisko, aby nie przestawać być Polakami, a zarazem nie
ugrzęznąć w przeszłości, lecz owszem, myśl naszą i ducha naszego
przenieść w nowy świat przyszły? [...]”.
Antyliberalizm nie jest więc już tylko stanowiskiem politycznym,
nabiera cech antyokcydentalizmu, staje się światopoglądem. Podda
nie się wpływom liberalizmu i poszukiwanie ideowych natchnień w Re
wolucji Francuskiej jest naganne nie tylko jako oddalenie się od właś
ciwej hierarchii wartości (religia, moralność), ale jako przejęcie z zew
nątrz filozofii, która będąc obca polskiej historii uniemożliwia „orga
niczne” porozumienie z ludem. Inteligencja jest liberalna, ale lud nigdy
nie podzieli tych zapatrywań. W ludzie, według Potockiego, tkwi „swojskość”, lud nieświadomie przechował historię swojej społeczności. Z te
go punktu widzenia reakcja biurokratyczna jest równie odległa od ludu,
jak jej liberalni, „sfrancuziali” antagoniści. Potocki nie chce zachowa
nia przeszłości, wie, że po wydarzeniach 1848 roku jest to niemożliwe,
pragnie jedynie, by przyszłość ewolucyjnie z przeszłości wynikała, czego
bez ścisłego związku z ludem, w jego przekonaniu, osiągnąć się nie da.
W ten sposób konserwatywny antyliberalizm zyskuje nowe uzasadnie
nie; prócz hierarchii wartości moralnych przeciw liberalizmowi prze
mawia wzgląd na ciągłość narodowej tradycji. Przy czym ciągłość ta
nie jest wartością jako taka, ale z racji praktycznych: zabiegi polityczne
realizowane w próżni społecznej są na dłuższą metę skazane na nie
powodzenie. Analiza Potockiego wzbogaca myśl „grona krakowskiego”,
ale nie prowadzi do wyjścia z politycznego i ideowego impasu.
W tym samym okresie na przełomie 1848 i 1849 roku nawiązuje się
korespondencyjna polemika między Sewerynem Smarzewskim a Leonem
Rzewuskim. Leon Rzewuski przeciwstawia się liberalizmowi jakoby
postulującemu bezpośrednie wybory powszechne, odwołując się do de
mokratycznych i gminowładczych idei bliskich myśli Lelewela. Smarzewski (zbliżony do „grona krakowskiego”) w swoich listach wykłada
antydemokratyczną filozofię działania politycznego41. Utożsamia rady
41 Fragmenty tej korespondencji są zamieszczone w: L. Dębicki, Portrety
i sylwetki, Seria II, t. II, Kraków 1907, rozdział: Z papierów i korespondencji
Seweryna Smarzewskiego.
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kalizm z racjonalizmem, a o propagowanie takich poglądów oskarża
filozofię niemiecką: „ów racjonalizm zaprzecza narodowości jakoby by
ła odrębnym i samoistnym żywiołem politycznym, zowie on ją drugą
potęgą egoizmu” 42. Natomiast w polityce „tylko rzeczywiste popłacają
pojęcia”. Z owych abstrakcyjnych idei zrodziło się przekonanie o nad
rzędności państwa, doprowadzające do zgubnej centralizacji; teraz we
Francji zdaniem Smarzewskiego — widać już powrót do decentrali
zacji życia społecznego. Odrzucić należy zarówno kosmopolityzm filo
zofii francuskiej, jak i liberalizm niemieckiej. „Widzę powrót do form
średniowiecznych, do stowarzyszeń, korporacji, jako dodatni obręb ży
cia społecznego” 43. W ten sposób tylko wiedzie droga do prawdziwego
socjalizmu. Demokracja na Zachodzie jest kulminacją błędnego, bo
abstrakcyjnego pojmowania społeczności. „Bezpośrednio z indywiduów
klecąc całość zbiorową, demokracja zniżyła człowieka do cyfry, a poli
tykę zredukowała na arytmetykę”. Natomiast „w Polsce, jak mnie się
zdaje, dotąd zachodnie pojęcie społeczności obcym zostało i życiu,
i myśli, i instynktowi narodowemu [...]” 44. „Tragiczność położenia”
konserwatystów dostrzega Smarzewski w tym, że lud, który powinien
tworzyć sieć wspomnianych wyżej stowarzyszeń i związków, śpi wsku
tek długoletniego panowania błędu i fałszu. Teraz zatem gwałtowne
działanie nic dać nie może, bierność równie niewiele, bo nie ma na
kogo liczyć, trzeba wskazywać drogę apostołom ludowym, ale nie moż
na ich stwarzać, pozostaje czekać z nadzieją, że sami się wyłonią43.
Smarzewski wyciągnął konsekwencje z rozumowania Adama Po
tockiego. Pomyślność polskiej sytuacji polega na tym, że idee zachod
nie, że racjonalizm filozofii politycznej i „antynarodowa” myśl demo
kratyczna nie upowszechniły się w świadomości potocznej. Zarzut „niepolskości” nabiera konkretnego znaczenia. „Polskość” nie zachowuje się
samoistnie, bo przecież tylko dzięki rozmaitym okolicznościom histo
rycznym zachodnie idee nie znalazły przystępu do ogromnej większości
społeczeństwa. Dla „grona krakowskiego” jest to fakt pozytywny, ale
negatywna jest bierność i ciemnota ludu, której, jak to konserwatyści
krakowscy rozumieją, ową oporność na obce wpływy należy zawdzię
czać. Pojawia się tu kolejny dylemat myślenia konserwatywnego, które
chciało w Galicji aktywnie towarzyszyć wydarzeniom politycznym. Od
rzucając idęalizację dawnego stanu, idealizację ciemnoty społeczeństwa
niewrażliwego na rozwój kultury europejskiej, nie decydują się kon
serwatyści krakowscy na podjęcie drogi, jaką posuwała się myśl Hen
42 Tamże,
43 Tamże,
44 Tamże,
45 Tamże,
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ryka Rzewuskiego. Przetrwanie w Polsce „naturalnego składu spo
łecznego” nie jest, ich zdaniem, zasługą społeczeństwa, a dziełem przy
padkowych okoliczności historycznych. Nie mogą zatem ograniczać się
do wiary w dalszy ewolucyjny rozwój organicznej więzi społecznej, bo
dotychczas takiego rozwoju w Polsce nie było. Bronią się z drugiej
strony przed „abstrakcyjnym”, w ich przekonaniu, wyborem rzeczy
wistych wartości społecznych, przed narzuceniem ich społeczeństwu,
które jest nieświadome tego, że jest ich nosicielem. Paradoks myślenia
„grona krakowskiego” w 1848 roku sprowadza się do tego, jak powie
dzieć panu Jourdain, że mówi prozą tak, by uświadomiony nie zechciał
zmienić swych obyczajów. Wartości przetrwały dzięki stagnacji, ale
stagnacja nie jest wartością. W wypowiedziach Adama Potockiego
i Seweryna Smarzewskiego widoczna jest chęć uniknięcia skrajnych
konsekwencji antyokcydentalizmu, wciąż powracają i z czasem nasilą
się nadzieje na odrodzenie „organicznej” więzi społecznej na Zachodzie.
Takie oczekiwania wiązać będą krakowscy konserwatyści z wstąpieniem
na tron Ludwika Bonaparte.
Jednocześnie spójność ich rozumowania jest nieustannie podważana
przez rozpatrywanie kwestii niepodległości Polski. W tym zakresie nie
potrafią sformułować żadnego wyraźnego stanowiska, chcą niepodleg
łości i zupełnie nie wiedzą, jakie przyjąć formy starania się o nią.
Lojalizm oznacza rezygnację z niepodległości, przeciwne stanowisko
oznacza akceptację rewolucjonizmu historiozoficznego.
Wielopolski komentując w „Czasie” wybór Helcia na posła wzywa
do pojednania społecznego „na drodze prawdy pochwyconej w rzeczy
wistości”, a nie na drodze ulegania obcym ideom46. Helcel w głosie
do wyborców pisał, że zbawieniem Polski może być nie „sztuczna tylko
i konspiracyjna centralizacja indywiduów jednych z drugimi”, lecz
„centralizacja naszego narodu z narodami współplemiennymi” i spo
dziewał się, że Galicja będzie mogła „urządzić się na podstawie naro
dowej obszernej, a tym samym stanąć jak wzór i ognisko dla innych
części naszego kraju” 47. Wreszcie Wielopolski komentował wydarzenia
1848 roku48 dostrzegając błąd w tym, że ludzie czynni politycznie
„chwilę obecną uważali jako chwilę rewolucyjną, kiedy ona dla nas
była tylko organiczną”. Rewolucję społeczną przeprowadziła właściwie
już dawniej biurokracja austriacka. Polacy powinni zatem byli korzy
stając z okazji „pracować co prędzej, aby przejść do instytucji orga
nicznych”. Było zaś inaczej. „Posłowie służyli może sprawie ludzkości,
40 „Czas”, 20 listopada 1848.
47 H. Lisicki, jw., t. I, s. 357.
48 „Czas”, 28 listopada 1848.
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sprawie postępu, sprawie lewicy niemieckiej, ale zaiste nie narodowej
sprawie. Polityka narodowa wedle nas jest ta, która prowadzi do celu
obecnego, a przygotowywa ostateczny. Celem naszym obecnym jest
i być powinno zapewnić sobie wolność rzetelną, za pośrednictwem pa
nowania prawa i instytucji; przejść do organizacji politycznej i mo
ralnej; zlać z nami lud nie pochlebstwem, ale sercem i podniesieniem
go stopniowym do wyższej wartości, używając do tego żywiołów z nim
spowinowaconych”.
Oto pierwsze w myśli „grona krakowskiego” zarysy programu ugody
i pracy organicznej. Znowu zapadnie w tych sprawach kilkunastoletnie
milczenie. „Grono krakowskie” zaniecha rozważań nad kwestią nie
podległości. Lata 1846— 1848 przyniosły jednak wyraźną ewolucję myśli
krakowskich konserwatystów. Zdecydowanie odcięli się od filozofii
heglowskiej. Helcel, także Smarzewski i Wielopolski, wskazywali na
abstrakcyjność tej filozofii, na narzucanie przez nią wyspekulowanych
kategorii na rzeczywistość społeczną. Filozofia heglowskiej lewicy była
dla nich ujawnieniem prawdziwego oblicza idealistycznej filozofii nie
mieckiej. Przeszli kolejne etapy rozumowania prowadzące od zasad
niczej, ale powierzchownej negacji zastanego świata, przez rozmaite
próby znalezienia pośredniej drogi między dwiema skrajnymi formami
radykalizmu (konserwatyści krakowscy używali zamiennie wielu ter
minów jak np.: „racjonalizm”, „abstrakcja”, „demagogia”, „anarchizm”,
„rewolucjonizm”) ideowego, do uświadomienia sobie wewnętrznej
sprzeczności własnego stanowiska. Przypomnijmy, w myśli „grona
krakowskiego” współwystępowały: antyliberalizm i antyabsolutyzm,
antyrewolucjonizm społeczny i nadzieja na zwycięskie odzyskanie nie
podległości, antydemokratyzm i wiara w postęp społeczny, antyokcydentalizm, czyli potępienie ówczesnych ideologii społecznych powstałych
na Zachodzie i przekonanie o zasadniczej wyższości kultury zachodniej,
lud jako nosiciel tradycji i lud jako motłoch pozbawiony politycznego
rozeznania, „polskość” jako zaskorupiała przeszłość i „polskość” jako
nadzieja na przetrwanie więzi organicznej, wreszcie odrzucenie filozofii
jako podstawy konserwatywnej polityki i poczucie braku jakiejkolwiek
innej podstawy. Były to elementy konserwatywnego światopoglądu,
ale nie było zorganizowanej całości. Ci, którzy opowiadali się za nie
podległością Polski, byli nieuchronnie narażeni na podobne dylematy.
Konsekwentne stanowisko konserwatywne było w tym rozumieniu nie
do utrzymania. Nie można było — nie wdając się w szczegółowsze roz
ważania — głosić poglądów konserwatywnych, nie akceptując bez resz
ty żadnego elementu rzeczywistości społecznej, pragnąc zmienić i struk
turę społeczną, i świadomość, i funkcję religii, i — jak się okaże —
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zasady moralne tkwiące u podstaw przemian ekonomicznych i wreszcie
odrzucając stanowisko władzy politycznej. Toteż „grono krakowskie”
zaczęło się skłaniać do koncepcji ugody.
*
Ugodowe nastawienie konserwatystów krakowskich znalazło wyraz
w słowach Adama Potockiego, który po wysłuchaniu surowego wyroku
sądowego zawołał „Es lebe der Kaiser” 49. Jedyne dokumenty z tego
okresu to „Czas” i bardzo interesujący „Dodatek miesięczny do „Czasu”
wydawany w latach 1856— 1860. Główni publicyści to Lucjan Siemieński i Maurycy Mann. Kształtują oni konsekwentny już i niesprzeczny
program konserwatywnej filozofii społecznej, ale też odbiegają znacz
nie od uporczywych starań „grona krakowskiego” o zachowanie otwar
tej postawy ideowej.
Pojawia się nowy wątek, antyindustrializm, sztucznie stosowany do
zacofanej gospodarczo Galicji. Wincenty Kirchmajer, krakowski ban
kier, w artykule Przemysł krajów monarchii austriackiej na wystawie
paryskiej r. 1855 50 dostrzegał „wielkie rezultaty społeczne” myśli de
mokratycznej, ale sądził, że przeważają negatywne skutki przemysłu
gwałtownie pobudzanego przez tę myśl do rozwoju. „Widzimy wzma
gające się zarówno zbytek i proletariat, zaparcie przeszłości bez wido
ków na przyszłość, chęć dostatków bez pracy, bez względu na środki
i na moralność” 51.
Michał Słomczewski52 twierdził, że „cywilizacja przemysłowa po
sunięta do ostateczności tworzy z ludzi i narodów chciwych samolubów
pragnących zysku i wyłącznego panowania” S3. Ubolewał nad tym, że
„dzisiaj narody nie są połączone boskim promieniem idei ani samym
złotym łańcuchem handlu, lecz papierowym sznurem weksli” 54. Ne
gacja „postępu i cywilizacji” miała nie tylko antyindustrialną postać.
„Grono krakowskie” razem ze zmaterializowaniem świata opanowanego
przez przemysł odrzucało burżuazyjną moralność społeczną. Maurycy
49 P. Popiel, Pamiętniki, s. 124. W załączonym do Pamiętników krótkim Lettre
adressé à Sa Majesté l’Empereur d’Autriche par un gentilhomme polonais (wyd. I,
Berlin 1852).
50 „Czas”, dodatek miesięczny, 1856 styczeń, t. I.
51 Tamże, s. 10.
52 Więcej wiadomości o tej postaci w: B. Skarga, Narodziny pozytywizmu
polskiego 1831— 1864, Warszawa 1964, s. 135/136.
53 Charakter i niebezpieczeństwa cywilizacji przemysłowej, w: „Czas”. Dodatek
miesięczny, 1857 wrzesień, t. VII, s. 668.
54 Tamże, s. 589.
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Mann w artykule Ruch społeczny w polityce55 zwiększającą się indy
widualizację życia społecznego, którą, jego zdaniem, demokraci uważali
za swe osiągnięcia, oceniał bardzo sceptycznie: „im dalej postępuje
społeczność, tam mniej widać indywiduów. Indywidua giną, masy tylko
zajmują” 5G. Zozumiałe jest wobec tego rozpowszechnienie kosmopoli
tyzmu, albowiem interes powszechny bierze górę nad interesem pry
watnym. Stąd też, zdaniem Manna, wywodzi się wzrost siły państwa,
jako wyraziciela woli ogółu. Narody są już tylko indywiduami, państwa
razem wzięte stanowią ogół. Bożyszczem tego europejskiego kosmopo
lityzmu jest pieniądz. W innym artykule57 Mann dodaje, że „postęp
i cywilizacja” pojmowane w materialnym duchu doprowadziły do rzą
dów siły. Równowaga polityczna jest równowagą siły, polityka odcięła
się od moralności i państwa zachodnie w imię równowagi sprzymierzyły
się nawet z Turkiem 5S.
Cywilizacja i postęp są nieuniknione. Mann rozumie, że śmieszne by
łoby walczyć o to, by rozwój przemysłowy ominął Galicję. Ale pragnie,
by postępowi materialnemu odebrano rangę wartości, by wartościami
uczyniono na powrót moralność i sprawiedliwość. Komentując ideologię
wojny krymskiej głoszącą walkę z Rosją w imię obrony cywilizacji
Mann pisał: „Jedni, i słusznie, widzą cywilizację w postępie moralności
i rozwoju uczucia sprawiedliwości na tle niezmiennej podstawy Chrystianizmu i dla tych jedna tylko może być cywilizacja prawdziwa, to
jest chrześcijańska; dla drugich zaś, i niestety dla większej nierównie
liczby, postęp jest twierdzeniem ciągłego powszechnego ruchu, zaprze
czeniem wszelkiej niezmiennej podstawy [...] Ci chcą uszanowania dla
praw tradycji, historycznych, tamci w prawach takich widzą tylko przy
wileje; dla pierwszych istnieją społeczność, naród, rodzina, dla drugich
nie ma nic prócz indywiduów i ludzkości; u tych postęp cywilizacji
ma swoje granice, bo jest coś nad nią wyższego, dla tamtych postęp
jest nieskończony, bo nic nad cywilizację...” 59.
Antyindustrializm „grona krakowskiego” nie jest tradycjonalistycznym (czy konserwatywno-romantycznym) sprzeciwem wobec nowego
świata. Potępienie „cywilizacji i postępu” nie jest odrzuceniem tej
drogi rozwoju świata zachodniego. Konserwatyści krakowscy zbyt silnie
są przekonani o słuszności nakazu nieodbiegania od rzeczywistości spo
55 „Czas”. Dodatek miesięczny, 1858 maj, t. X.
56 Tamże, s. 406.
57 Polityka i dialektyka, w: „Czas”. Dodatek miesięczny, 1858 wrzesień, t. XI,
s. 630.
58 Tamże, s. 638.
59 Podpisanie pokoju, w: „Czas”. Dodatek miesięczny, 1856 kwiecień, t. II,
s. 228/229.
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łecznej, od faktów, by przeciwstawić zmaterializowanej kulturze za
chodniej konserwatywną utopię. Antyindustrializm jest w ich myśli
tylko uszczegółowieniem antyliberalizmu i antyrewolucjonizmu. Od
rzucają nie fakty, ale ideologię przemysłowej rewolucji, chcą zastąpić
ją przywróceniem znaczenia moralności opartej na chrześcijańskiej
tradycji.
Stanowisko to zostaje sformułowane w sporze o celowość budowy
kolei w Rosji60. Państwa zachodnie atakują Rosję za to, że chce postępu
cywilizacji. Nie mają do tego żadnego prawa, bo chociaż budowa kolei
istotnie wyprzedza w Rosji postęp w innych dziedzinach, można mieć
nadzieję, że właśnie tam rozwojowi cywilizacji nie będzie towarzyszyć
upowszechnienie społecznej „demagogii”. Mann przedrukowuje w „Do
datku miesięcznym” dwa obszerne fragmenty memoriału de Maistre’a
przedłożonego Aleksandrowi I w 1811 roku. Sądzi, że istnieją analogie
między tym memoriałem a reformami Aleksandra II. Mann — wielbi
ciel de Maistre’a — dostrzega w Rosji możliwość skanalizowania rewo
lucji przemysłowej. De Maistre, jego zdaniem, rozumiał niebezpieczeń
stwa, jakie towarzyszią ekonomicznemu rozwojowi, rozumiał też, że
w Rosji, dzięki przechowaniu tradycji i organicznej więzi społecznej,
istnieje szansa na uniknięcie tych niebezpieczeństw. Obawiał się jed
nak, że Rosja pójdzie inną drogą, że państwo rozbije społeczności lo
kalne 61. Aleksander II w porę jednak zawrócił z tej drogi i teraz „znie
sieniem niewoli rząd rosyjski odbierał główne hasło rewolucji, która
mu zawsze w imię «uciemiężonego ludu» zagrażała” ®2.
Konserwatyści krakowscy dopatrywali się w Rosji ostoi tradycji
i moralności. Wynikało to z ich poglądu na genezę rozpadu więzi orga
nicznej w Europie Zachodniej. W Rosji tradycja była „nietknięta pro
testantyzmem i rewolucją” 63. W 1848 roku głos reformy zatrzymał się
na granicy Rosji. Reforma ta nie miała na celu wolności, ale równość.
Odrzucono „przywileje i wiekowe tradycje”, postulowano parlamen
taryzm i wybory powszechne. Wszelako „rozczłonkowana społeczność
nie może istnieć bez węzła. Skoro społeczność odrzuciła węzeł naturalny,
czyli hierarchię, zwierzchność całą hierarchią w sobie skoncentrować
musiała” 64. Skorzystała na tym władza państwa, dla niego socjalizm
60 M. Mann, Zmiany konieczne, w: „Czas”. Dodatek miesięczny 1857 maj,
t. VI, s. 475—480.
61 Ukaz Cesarski Aleksandra II z dnia 2 grudnia 1857 i memoriał hr. de Maistre’a
z d. 28 grudnia 1811 r. przedłożony Cesarzowi Aleksandrowi I, w: „Czas”. Dodatek
miesięczny, 1858 styczeń, t. IX, s. 169/170.
02 Tamże, s. 180.
68 M. Mann, Luty 1858, w: „Czas”. Dodatek miesięczny, 1858 luty, t. IX , s. 432.
64 Tamże, s. 430.
13
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okazał się naturalną zasadą, utworzył się „kosmopolityczny systemat
państw”. W ten sposób socjalizm ujęty w karby idei państwa zmienił
swoją naturę i stał się scentralizowaną administracją. I dlatego, chociaż
konserwatyści krakowscy zgadzają się z tym, że Rosja tylko przypad
kowo i mimowolnie z punktu widzenia ich filozofii uniknęła owego
„państwowego socjalizmu”, chociaż powtarzają krytyczne uwagi de
Maistre’a, to chętnie widzieliby w reformach Aleksandra II argument
przemawiający za możliwością połączenia tradycyjnej hierarchii war
tości z przemysłowym rozwojem.
Pogląd taki jest, jak się wydaje, konsekwentny tylko dzięki rezyg
nacji „grona krakowskiego” z podejmowania sprawy polskiej. Bo też
przez cały okres lat pięćdziesiątych sprawa ta nie pojawia się w ich
publicystyce. Rezygnują nawet z walki ze schizmą prawosławną. Pro
testantyzm, zgodnie z ich filozofią społeczną, okazuje się najpoważniej
szym wrogiem katolicyzmu. Lucjan Siemieński w swojej stałej rubryce
w „Dodatku miesięcznym”, w Przeglądzie piśmiennictwa wyjaśniał ge
nezę kryzysu kultury europejskiej 65. Pierwszymi odstępcami w filozofii
byli Bacon i Kartezjusz. Filozofia i nauka porzuciły syntezę i ograniczyły
się do analizy, która prowadzi jedynie do „systematyzowania, ale nie
do odkrywania prawdy”. Dawniej filozofia stosowała intuicję i w ten
sposób odkryte prawdy sprawdzano później drogą analizy.
Zwątpienie, które ogarnęło filozofię wkradło się do religii w formie
protestantyzmu. Racjonalizm, który opanował filozofię i religię, jest,
zdaniem Siemieńskiego, ojcem utopii socjalizmu, utopii „opartych na
samych abstrakcjach i wywracanych lada malutkim doświadczeniem” 68.
Jest jednak nadzieja, bowiem „dzisiejsze plemię zmęczone nadaremnymi
wysileniami rozmaitych szkół filozoficznych [...] zwraca na koniec
myśli i uczucia do katolickiego kościoła, stojącego nienaruszenie i na
silnym fundamencie pośród tysięcznych przewrotów dokonywających się
w koło niego”. Dzięki temu „średnie wieki zaczynają znowu odkrywać
się w całej swej doskonałej harmonii; porwane tradycje odszukują
się, lecz nie na to, aby wracać do tych samych form, jakie wyrobiły
sobie w innym stanie cywilizacji, bo to jest niepodobieństwem, ale do
ducha, który przenikając społeczność dziś rozbitą, nada jej nowy po
rządek trwały, bo oparty na wiekuistej prawdzie, nową siłę, bo idącą
z wysoka, głębszą jedność, bo nie na widokach ziemskich opartą” 67.
Siemieński z takiego punktu widzenia potępiał nie tylko radykalizm
65 p rzegiąd piśmiennictwa, w: „Czas”. Dodatek miesięczny, 1858 marzec, t. IX.
86 Tamże, s. 647.
*7 Tamże, s. 649/650.
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demokratów, ale i „reakcyjne” — jak pisał68 — poglądy Henryka Rze
wuskiego. Apostazja narodowa Rzewuskiego była dlań dowodem utraty
wiary w twórczą siłę tradycji, takim samym sceptycyzmem jak zwąt
pienie racjonalistów. Powtarzał więc, że „les extrêmes se touchent”.
Publicyści „Czasu” znaleźli wyjście z wewnętrznie sprzecznej sy
tuacji konserwatystów krakowskich z 1848 roku. Pogodzili się z fak
tycznym stanem rzeczy i, co było takiej akceptacji nieuchronną kon
sekwencją, zrezygnowali z wszelkich, tak nawet skromnych jak w 1848
roku, ambicji politycznych. Mann był wyśmienitym komentatorem po
lityki europejskiej, ale był to komentarz formułowany z pozycji prak
tycznego niezaangażowania. Dewizą „grona krakowskiego” stała się
ucieczka od rzeczywistości politycznej połączona z akceptacją politycz
nego status quo. Dopiero w tym okresie konserwatyści z „grona kra
kowskiego” podjęli klasyczne -wątki: krytyki racjonalizmu w filozofii,
krytyki materializmu w moralności oraz apoteozy upatrywania pod
staw życia duchowego w katolickiej ortodoksji. Łączyli oni elementy
typowe dla rozmaitych wersji światopoglądu konserwatywnego pierw
szej połowy X IX wieku w całość zorganizowaną wokół dawnych opo
zycji. Przezwyciężyli opozycję antyokcydentalizmu i kultu świata za
chodniego, dostrzegając owo rozdwojenie w samej ówczesnej kulturze
europejskiej. Utożsamili swoiście pojmowany socjalizm i liberalizm
z dominacją idei państwa a nie narodu. Dostrzegli możliwość pogodze
nia: cywilizacji z wiernością tradycji, przez całkowite oddzielenie du
chowej sfery życia społecznego, której ciągłość miał gwarantować Koś
ciół od zewnętrznego życia materialnego. Nie- podjęli kwestii ludu jako
potencjalnego nosiciela tradycji i jako gwaranta skuteczności zabiegów
politycznych. Inaczej bowiem sformułowali swoje zadania. Nie było
miejsca dla takiej problematyki w rozważaniach poświęconych analizie
kryzysu kultury zachodniej.
Spójność tych poglądów konserwatystów krakowskich była, w po
równaniu z tematyką obejmowaną przez nich poprzednio i z tą, jaką
mieli zainteresować się na początku lat sześćdziesiątych, w gruncie
rzeczy krokiem wstecz. Mogli osiągnąć tę koherencję tylko dzięki zamk
nięciu oczu na konkretną problematykę życia społecznego i narodowego
w Galicji, dzięki milczącemu przyjęciu koncepcji ugody. Nie walczyli
z władzą zaborczą, ale nić w zamian za to nie otrzymali, niczego też
się w ówczesnej sytuacji politycznej nie spodziewali i spodziewać nie
mogli. Wyciągnęli wnioski z dylematów lat 1846— 1848 i osiągnęli wy
jątkową w polskiej myśli społecznej X IX wieku „czystość” i jednóznacz68
Przegląd piémiennictiva, w: „Czas”. Dodatek miesięczny, 1857 październik,
t. V III, s. 179—208.
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ność ideową. Przykład ten dowodzi, jak się wydaje, że taka jedno
znaczność była możliwa jedynie w połączeniu z pominięciem zasad
niczych pytań, wciąż powracających u ogromnej większości polskich
publicystów i filozofów. Konserwatyści krakowscy, osiągając ten re
zultat, nieświadomie poddali w wątpliwość konsekwencję własnego
rozumowania. Ujawnił się osobliwy paradoks takiej wersji konserwa
tywnego światopoglądu. Oto głosząc wartość więzi organicznej łączą
cej społeczności lokalne, niezatomizowane grupy społeczne od rodziny
do narodu, przyznając tradycji funkcję zabezpieczenia ciągłości prze
mian duchowych, publicyści „Czasu” rozumowali w całkowitym oder
waniu od tradycji własnej społeczności, od tradycji narodowej. Ata
kując kosmopolityzm filozofii zachodnioeuropejskiej byli skrajnymi
kosmopolitami w filozofii społecznej. Oburzając się na spekulację „socja
listów” nie baczących na realia otaczającego ich życia społecznego,
sami w większej jeszcze mierze oddalali się od życia swojej społecz
ności galicyjskiej. Przezwyciężenie dylematów z okresu Wiosny Ludów
okazało się więc sukcesem pozornym. Doprowadziło bowiem do ujaw
nienia dylematu znacznie poważniejszego, a zawartego w próbie sfor
mułowania konserwatyzmu dogmatycznego. Taki dogmatyczny kon
serwatyzm niewiele miał wspólnego z poglądami „reakcyjnymi”, albo
wiem zasadniczo nie zajmował stanowiska w konkretnych sporach po
litycznych. Był przeciwieństwem dynamicznego (nowoczesnego69) kon
serwatyzmu stańczyków. Publicyści „Czasu” dzielili z innymi wersjami
polskiej myśli konserwatywnej podstawowe elementy diagnozy kryzysu
kultury zachodniej i krytyki społecznej, ale nie odnieśli swych speku
lacji pozytywnych do żadnej siły społecznej, nie próbowali nawet od
naleźć dla nich odpowiedników w społecznej rzeczywistości. Przekona
nie o słuszności kilku zasad moralnych i dogmatów filozoficznych za
stąpiło poszukiwania twórczego rozwiązania pytań owego czasu.
*

W 1860 roku sytuacja polityczna w Galicji i w zaborze rosyjskim
zapowiadała istotne zmiany. W końcu roku nadany został dyplom „paź
dziernikowy” głoszący przekształcenie Austrii w państwo federacyjne,
stwarzający nadzieję na znaczny zakres autonomii. Działalność Towa
rzystwa Rolniczego w Warszawie i ożywienie opinii publicznej w za
69
W artykule Stańczycy — Polska, rozum polityczny, konserwatyzm (w druku)
starałem się pokazać, że konserwatyzm stańczyków był dynamiczny, bowiem starali
się oni nadać mu wartość dydaktyczną, poszukiwali „warstwy historycznej”, to
znaczy społecznej siły nadającej się na stronnictwo konserwatywne, i nie unikali
rzeczywistej walki ideologicznej.
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borze rosyjskim pobudziło także opinię w Galicji. „Grono krakowskie”
było niezadowolone z „Czasu” 70, coraz bardziej oddalonego od spraw
krajowych, i z ewolucji poglądów jego publicystów. Kiedy „Czas” wdaje
się w spory między Wielopolskim o Towarzystwem Rolniczym, jego
redaktor, Maurycy Mann, protestuje i podaje się do dym isji71. Jed
nocześnie w „gronie krakowskim” powstaje myśl założenia nowego
dziennika. Nikt wprawdzie nie polemizuje bezpośrednio z poglądami
„Czasu”, ale program nowego dziennika wyraźnie odbiega od konser
watyzmu dogmatycznego publicystów „Czasu”.
Seweryn Smarzewski, który pierwszy poddał projekt założenia
dziennika, ustalał następującą hierarchię jego zadań. Pismo powinno
przede wsyzstkim poświęcić się obronie wiary i Kościoła, a zwłaszcza
katolicyzmu prześladowanego w innych częściach Polski72. Następnie
powinno strzec „tego, co od Boga nam dane, narodowości”. Tu Smarzew
ski w sposób znamienny określa powody zerwania z tradycją, jakiego
dopuściła się nawet szlachta: „na nasze dzieje spoglądaliśmy ze stano
wiska niemieckiego, francuskiego, słowiańskiego, monarchicznego, re
publikańskiego, a najrzadziej z narodowego” 73. Trzeba z przeszłości
wybrać to, co godne jest kontynuowania, trzeba też wskazać na błędy,
a to „zmonopolizowanie władzy w stanie szlacheckim”. Trzeba jedno
cześnie odrzucić demokratyczne ideały równości, a zachować postu
laty wolności i ładu oraz „popierać każdą ku temu dążność, byle zasady
takiej organizacji nie przeciwiły się naczelnej zasadzie bytu narodo
wego” 74. W aktualnej sytuacji program taki miał oznaczać opowie
dzenie się za monarchią federalną z maksymalnym zasięgiem autonomii.
Kazimierz Wodzicki odpowiadając na apel Smarzewskiego podkreślał
znaczenie tolerancji religijnej i respektowania podstawowych zasad
demokracji, „bo Europa jest demokratyczna” 75. Zwracał też uwagę na
konieczność polubownego rozwiązania „problemu narodowości ruskiej”.
Przypomniał winy Polaków i nawoływał do „odpokutowania grzechów
przodków i naprawienia złego”, Kazimierz Grocholski z kolei70 sądził,
,0 Pisze o tym nawet konserwatywny publicysta L. Dębicki w obszernym
wspomnieniu: Z pięćdziesięcioletnich roczników „Czasu” zamieszczonym w: tegoż,
Z historii X IX wieku. Wspomnienia dziennikarza, Kraków 1903.
71 Tamże, s. 229/230.
72 L. Dębicki, Z papierów i korespondencji Seweryna Smarzewskiego, list
do L. Skrzyńskiego, s. 155.
73 Tamże, s. 156.
74 Tamże, s. 157. Smarzewski wyprzedzał tu krytykę krakowskiej szkoły
historycznej.
75 K. Wodzicki do S. Smarzewskiego, jw., s. 162.
76 K. Grocholski do S. Smarzewskiego, jw., s. 164.
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że należy zaniechać gołosłownych ataków publicystycznych na stron
nictwa rewolucyjne, a odpowiadać „czynami, kierując opinię ku1naro
dowym celom, popierając wszystkie w tym względzie usiłowania,: po
tępiając wszelką prywatę, wzywając do ofiar, gdzie dobro kraju- tego
wymaga”.
Konserwatyści z „grona krakowskiego” oddalili się — jak widać —
w tych propozycjach znacznie od programu „Czasu” z lat pięćdziesią
tych. Powrócili do ścisłego wiązania idei konserwatywnych ze sprawą
polską. Natychmiast też musieli, jak w 1848 roku, uczynić swój świato
pogląd bardziej otwartym. Decydujący krok w tym kierunku należał
do Antoniego Zygmunta Helcia, który w liście do Smarzewskiego5i w
odrębnym, wówczas niedrukowanym, artykule Aforyzmy o prawdzi
wym i fałszywym konserwatyzmie'7'1 wykładał obszernie swoje stano
wisko.
W założeniu dziennika Helcel widział cel „trzeźwego, rozumnego,
polsko-patriotycznego konserwatyzmu”. Naczelnym jego zadaniem mia
ło być powstrzymanie samobójczych sporów wewnętrznych, a nade
wszystko stworzenie przeciwwagi dla dwu skrajnych stanowisk. Jedno,
to było stanowisko radykalnej lewicy (Mierosławskiego z Katechizmu
demokratycznego), która domagała się, zdaniem Helcia, całkowitego
zrównania wszystkich stanów, zniszczenia szlachty i odcięcia Polski
od korzeni zachodnioeuropejskiej kultury. Drugie kształtowali „adepci
Hallerowsko-Demaistrowscy”, którzy władzę państwową wywodzili bez
pośrednio od Opatrzności i narodowi nie dawali żadnych praw do decy
dowania o jego politycznym bycie (odnosiło się to do Henryka Rze
wuskiego i skrajnego legalisty oraz monarchisty, Antoniego Walew
skiego). „Jak jedni tak drudzy nie uznają polskiego narodu za ,jedną
plemienną rodzinę za równie drogich ojczyźnie synów; jak jedni tak
i drudzy tylko pierwszeństwa swego i przewodnictwa nad drugimi
szukają; jak jedni tak i drudzy grają w kozerę rożbiorców Polski..:” 78.
Nie należy walczyć jednak z poszczególnymi ludźmi, a z ideami, nie
wolno biernie wytykać błędów skrajnym stronnictwom, jeżeli samemu
nie proponuje się pozytywnych rozwiązań. Naprzód należy uzasadnić
rolę szlachty w nowożytnym społeczeństwie, albowiem argument gło
szący jej faktyczny związek z przeszłością nie wystarcza. Nie wystar
cza bowiem proste powoływanie się na przeszłość, nie wszystko, co
minione, jest koniecznie właściwe79. Pochodzenie od historycznych
77 Tamże, s. 164— 173. List do S. Smarzewskiego jest przedrukowany niestety
tylko w obszernych fragmentach. Aforyzmy o prawdziwym i fałszywym konser
watyzmie, w: H. Lisicki, jw., t. II, s. 32—37.
78 List do Smarzewskiego, s. 165/166.
7* Aforyzmy..., s. 33.
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rodów samo w sobie nie jest tytułem uprawniającym do zajmowania
wyróżnionego miejsca w społeczeństwie. W tym rozumieniu na szla
chectwo trzeba: dopiero samemu zasłużyć. Wszelako historyczne naz
wiska przypominają świetność społeczeństwu, którego historia została
zahamowana. Społeczeństwo dzięki nim dysponuje tradycją, która „rze
czywistą posiada wartość”. Korzyść jest tym większa, zdaniem Helcia,
skoro szlachectwo wobec prawa żadnych prerogatyw nie daje. Jest to
zatem dokument minionej świetności narodu i namacalna podstawa do
nawiązywania do tej świetności w przyszłych działaniach80. „Otóż te
i takie przymioty szlachty, szlachty organizmu, a nie szlachty przy
wileju, szlachty siłę narodową państwa przysparzającej, a nie absorbu
jącej samolubnie [...] uważam za stosowne i wchodzące w cele rozum
nego patriotycznego konserwatyzmu” 81. Zasady owego konserwatyzmu
opierają się na uznaniu pierwotnych, przedpaństwowych stosunków
społecznych: rodziny i własności, „życia fizycznego i wolności osoby
każdej, wiedzy i geniuszu indywidualnego, religijnej wiary i Kościoła” 82.
Tu wprowadza Helcel ważne odróżnienie prawdziwego i fałszywego
konserwatyzmu. Przykłada do niego tym większe znaczenie, że, jak
uważa, dwa stronnictwa konserwatywne łączy tylko negacja trzeciego —
rewolucyjnego83, a nie mają one żadnego wspólnego pozytywnego pro
gramu i mieć go nie mogą. Otóż „konserwatora nie stanowi bynajmniej
sam czyn i sama zasada konserwowania bezwzględnego”, bo w ten spo
sób i zwolennicy trwałości rewolucji mogli by mianować się konser
watystami 84. Odmienność poglądów między konserwatystami nie ogra
nicza się także do wyboru innych zasad, które miałyby być „konser
wowane”. Fałszywi konserwatyści „chcą konserwować dla konserwo
wania tylko, chcą konserwować wszystko, co jest, i co było”, natomiast
prawdziwi „mają wzgląd na to, co chcą konserwować, jak na coś świę
tego, najważniejszego...” Tych pierwszych nie należy opatrywać mianem
konserwatystów, „lecz ich słuszniej stacjonariuszami, pozostalcami lub
zagrzęźlakami nazywać się godzi” 85. Są to także radykałowie, fanatycy,
a przy tym dbają tylko o własne dobro, a więc są do tego egoistami.
Prawdziwy konserwatyzm dba o zachowanie wyższych celów. Sfor
mułowanie tych celów nie jest, zdaniem Helcia, zbyt trudne, bowiem
przez długie wieki przyświecały one życiu społeczeństw i dopiero świeżo
powstałe błędne opinie doprowadziły do zamieszania w tym zakresie.
80 List do Smarzev)Skiego, s. 169—171.
81 Tamże, s. 172.
82 Tamże, s. 167.
83 "Aforyzmy..., s. 32.
84 Tamże, s. 33.
85 Tamże, s. 33.
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Zachowywać należy wspomniane pierwotne stosunki społeczne. Logicz
nie i historycznie wyprzedzają one powstanie „organizmu państwo
wego” 86. W tej sferze bezpośrednio dają się odczuć rządy Opatrzności.
Wszelako państwo jest także dziełem Bożym, skoro bowiem Bóg stwo
rzył człowieka, istotę społeczną, to muszą istnieć środki utrzymania
społecznych więzów. Państwo jest właśnie takim środkiem, ale tylko
tym, i tylko jako środek do celu przybiera tego celu naturę i jest po
średnio „nieludzkiego wynalazku dziełem” 87. Wobec tego „nie jest
państwo wynikiem, jak chce Rousseau, dowolnej prostej umowy ludz
kiej, nie jest żadnym absolutum, jak chce Hegel [...] Naród i rząd winny
być dwoma wzajem dopełniającymi się wynikami państwowej jed
ności” 88. Stąd wynika, że władza nie powinna należeć ani do ludu, ani
do rządu, ale do prawa. Wreszcie kończył Helcel wykład „prawdziwego
konserwatyzmu” formułując nakazy praktycznej polityki dziennika
i stronnictwa konserwatywnego. Postulował autonomię czyli federalizm
w monarchii austriackiej. Zalecał także „podnoszenie krzywd narodu
polskiego w trzech zaborach” oraz obronę religii katolickiej. Proponował
uelastycznienie bieżącego stanowiska wobec Rosji, ale na dłuższą metę
spodziewał się wyparcia Rosji z dawnych granic Rzeczypospolitej, prze
strzegał przed1 uleganiem wpływom tych, którzy opowiadają się za
ugodą z Rosją a przeciwko' Zachodowi. Zapowiadał wreszcie odrodzenie
niepodległego państwa polskiego 89.
Tak więc w 1860 roku „grono krakowskie” w obliczu zapowiadają
cych się zmian w polityce polskiej państw rozbiorowych dokonało próby
sformułowania programu konserwatyzmu otwartego i patriotycznego.
Na zasady wyliczone przez Helcia zgodzić się mogli przedstawiciele
wszystkich umiarkowanych stronnictw. W wypowiedzi Ludwika Skrzyń
skiego 90 widać nawet nadzieję na pozyskanie dążeń „narodowo-liberalnych”. Helcel wiele uwagi poświęca odróżnieniu własnych propozycji od
opinii tradycjonalistów i legalistów. Konserwatyzm w tej wersji spro
wadza się do respektowania wartości tradycji (chociaż nie jest już tra
dycja jedynym gwarantem ciągłości więzi organicznej), podstaw kato
licyzmu i ograniczonego legalizmu wreszcie do jednoczesnej dbałości
o życie narodowe i odzyskanie niepodległości oraz o zachowanie więzi
organicznej. Nauczeni doświadczeniem 1848 roku91 konserwatyści kra
86 Tamże, s. 35.
87 Tamże, s. 36.
88 List do Smarzewskiego, s. 167.
88 Tamże, s. 173/174.
110 Tamże, s. 158.
81
Helcel w liście do Smarzewskiego (zob. Lisicki, jw., s. 165), wspominał że
w 1848 roku konserwatyści nie potrafili zdobyć politycznie ważnego stanowiska.
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kowscy chcą uniknąć dylematów wynikłych z ówczesnej sytuacji a unie
możliwiających stworzenie politycznego programu. Jednocześnie odrzu
cają dogmatyczny konserwatyzm „Czasu” z lat pięćdziesiątych. Nie
atakują innych stanowisk, ograniczają się do potępienia szkodliwych,
w ich przekonaniu, poglądów radykalnych. Gotowi są przystać na każdą
propozycję polityczną, byle u jej podstaw tkwiło przestrzeganie konser
watywnego kanonu. Wszelako krótki i marny żywot „Głosu”, dziennika,
który powstał w wyniku omawianych dysput, ukazał jałowość tej próby.
Konserwatyzm otwarty różnił się wprawdzie od obu poprzednich etapów
w ewolucji poglądów „grona krakowskiego”, ale nie unikał w istocie
podstawowych dylematów z poprzednich okresów. Wciąż nierozwiązana
była kwestia ludu i opozycji między umiarkowanym nawet, ale bezspor
nym legalizmem, a postulatem czynienia wysiłków na rzecz wywal
czenia niepodległości, czyli między legalizmem a rewolucjonizmem his
toriozoficznym. Wciąż także pozorne było przezwyciężenie sporu z libe
ralizmem nie ograniczonym do politycznego stanowiska w monarchii
habsburskiej, skoro problematyka społeczna nie została podjęta, a idea
państwa sformułowana zgodnie z poglądami liberalnymi (przekonanie
0 nadrzędności prawa) z dodatkiem sprawczego działania Opatrzności.
Opowiedzenie się za okcydentalizmem, za przeświadczeniem o trwałości
1 ważności związku Polski z kulturą zachodnią nie miało większego
znaczenia w tej myśli wobec rezygnacji ze sformułowania kryzysu tej
kultury. Nie wyciągnęli też konserwatyści krakowscy wniosków z do
strzeganego przez nich przecież zagubienia publicystyki „Czasu”. De
klarowali wprawdzie pragnienie walki o kwestię narodową ale nie
podjęli konkretnych pytań społecznych i politycznych. Odrzucając
dogmatyzm zamienili go na brak rozwiniętego stanowiska. Konser
watyzm otwarty był w gruncie rzeczy konserwatyzmem eklektycznym,
a być może w ogóle nie zasługiwał na miano konserwatyzmu, wbrew
poglądom Helcia. Toteż właśnie eklektyzm tego stanowiska uniemożliwił
konserwatystom krakowskim dotarcie do rzeczywistości społecznej i w
ten sposób także podważył skuteczność ich poglądów. Chcieli być kon
serwatystami na wzór Anglii. Gdy jednak w wolnym społeczeństwie
o konserwatywnych tradycjach światopogląd konserwatyzmu otwartego
nadawał się do kierowania działaniami politycznymi, to w Galicji była
to tylko jedna jeszcze spekulacja, konsekwentna dzięki oderwaniu od
rzeczywistości historycznej.

Aforyzmy [...] Helcia były w okresie międzypowstaniowym najpo
ważniejszą w Galicji próbą sformułowania światopoglądu konserwatyw
nego. Paradoksalność sytuacji konserwatysty-działacza politycznego
okazała się nie do pokonania w owym czasie. Na przykładzie myśli
Helcia jest ona tym lepiej widoczna, że rozważania jego były wywa
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żone, a postulaty umiarkowane. O ile można było konsekwentnie bro
nić konserwatywnej wizji przemian historycznych, konserwatywnej
historiozofii (tej zaś w poglądach „grona krakowskiego” właściwie
zabrakło), o tyle konserwatywny program polityczny był skazany na
nieuchronne wewnętrzne rozdarcie, jeśli miał ambicje narodowe. Jeżeli
Więc uporczywego pojawiania się takiego stanowiska nie będziemy
sprowadzali wyłącznie do świadomości klasowej szlachty i arystokracji,
to jak inaczej rozumieć istnienie światopoglądu konserwatywnego,
a zwłaszcza światopoglądu konserwatywno-patriotycznego w X IX wieku
w Polsce? Odkładając pełniejszą odpowiedź do dalszych rozważań,
ograniczmy się do wskazania na dwa pytania pojawiające się w polskiej
myśli konserwatywnej w X IX wieku. Jedno dotyczyło stosunku do
przeszłości, do tradycji. Konserwatyści zastanawiali się nad tym, co
należy zachowywać, jak należy zachowywać i dlaczego należy zacho
wywać? Drugie odnosiło się do kwestii niepodległości; pytano się o racje
walki o niepodległość, sposoby, które miały przynieść jej odzyskanie
I o celowość starań o częściową autonomię narodową. Zależnie od od
powiedzi na te pytania kształtowały się poglądy konserwatystów na
problem zmiany w życiu społecznym. Tu również skala była szeroka:
od obrony status quo, przez rozmaicie rozumianą ewolucję do konser
watyzmu sprzężonego z historiozoficznym rewolucjonizmem. Wszelako,
jak się wydaje, decydująca była odpowiedź na owe dwie centralne
grupy zagadnień. Pominięcie jednej z nich było oczywiście także formą
odpowiedzi. Natomiast rozwiązania podejmowane w obrębie pierwszej
oraz drugiej nie były dla ówczesnej świadomości ściśle ze sobą zwią
zane wskutek braku rzeczywistego życia politycznego. Stąd można było
być w filozofii społecznej antyrewolucyjnym konserwatystą, a w pro
gramie politycznym — historiozoficznym rewolucjonistą. Sprzeczność
wychodziła na jaw dopiero wtedy, kiedy chciano formułować dyrektywy
praktycznego działania politycznego.
*
W przeddzień powstania styczniowego i w trakcie pierwszych mie
sięcy walk powstańczych „grono krakowskie” milczy. „Czas” bez Manna
i Siemieńskiego sprzyja powstaniu, młodzi konserwatyści, przyszli stań
czycy, włączają się w pracę Hotelu Lambert.
W Galicji nadzieje na autonomię zostały spełnione dopiero w 1866
roku. Pod koniec powstania Popiel, a w rok po jego upadku Helcel for
mułują nowe i ostatnie już wersje programu „grona krakowskiego”.
Popiel wprawdzie pisywał jeszcze przez wiele lat, ale jego publicystyka
towarzyszyła działalności stańczyków, do których zbliżał się coraz bar
dziej.
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Kilka słów z powodu odezwy X. Adama Sapiehy 92 napisał Popiel
25 lipca 1864 roku, odpowiadając na rzucone przez Sapiehę wezwanie
do uczestnictwa w powstaniu styczniowym. Powstanie było, jego zda
niem, dziełem anarchii i rewolucyjnej partii europejskiej. Nie był to
czyn narodowy, a wprost przeciwnie, wrogi interesom Polski93. „Dać
się durzyć szarlatanom politycznym albo stawać narzędziem obcych
rewolucyjnych widoków, rzecz niegodna; można ją wybaczyć młodym
niedoświadczonym ludziom, nigdy narodowi” 94. Wielopolski i Zamoyski,
mimo tragicznych nieporozumień, byli przeciwni „zasadom tzw. rewo
lucyjnym”, rozumieli sprawę pojmowaną przez lud „instyktowo, więk
szą własność rozumowo”, mianowicie, że kraj chce Polski, ale nie chce
wywalczyć jej w taki sposób. Nie wolno więc sztucznie, zdaniem
Popiela, znosić pańszczyzny, nie wolno odłączać sprawy polskiej od
sprawy Kościoła. Polska stała się oparciem dla rewolucji europejskiej,
ale z natury jest „biała”, tylko pod takim płaszczem kryje się „upiór
czerwony” 95. Nie jest Polską „ten wulkan buchający lawą i płomie
niem”, a zatem obowiązkiem ludzi myślących jest jak najrychlejsze
wycofanie się z powstania. W rok późniejszym Liście do Księcia Jerzego
Lubomirskiego96 mówił Popiel już wprost o konieczności „wyparcia
się ostatniego ruchu” i odtrącenia ludzi, którzy w nim uczestniczyli.
Wzywał do zaprzestania walki o cele ogólnonarodowe i do ograniczenia
się do „małej polityki” 97. Na tym tle powstał spór z Józefem Szujskim,
który w imieniu organizującego się stronnictwa stańczyków sprzeciwiał
się potępianiu ludzi, a zalecał poprzestanie na wykazaniu fałszywości
idei.
Jesienią 1865 roku Helcel wystosował memoriał do hr. Belcrediego 9S.
Obok ataków na destrukcyjną działalność austriackiej biurokracji Helcel
pomieścił w nim ocenę politycznych usposobień poszczególnych warstw
społecznych, ich lojalności wobec rządu oraz wskazówki, których prze
strzeganie miało przynieść Galicji pewną autonomię i zabezpieczyć ją
przed rozpowszechnianiem się rewolucyjnych nastrojów. Idee „prze
wrotowe” panują, jego- zdaniem, tylko u dołu drabiny społecznej, wśród
niższego mieszczaństwa, i Żydów, którym z tego względu oraz z racji
92 W: P. Popiel, Pisma, Kraków 1893, t. I.
93 Tamże, s. 27.
94 Tamże, s. 18.
95 Tamże, s. 65.
!l6 W: Popiel, jw., t. I, s. 72.
97 Tamże, s. 75.
98 Przekład z niedrukowanego niemieckiego oryginału w: H. Lisicki, jw., t. II,
s. 191— 243.
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odrębności wiary wrogiej katolicyzmowi nie należy przyznawać rów
nych praw z resztą społeczeństw aSzlachta przeżywa upadek eko
nomiczny, ale mimo doświadczeń ostatnich lat (chodzi o powstanie
styczniowe) wciąż nie rezygnuje z „abstrakcji niepodległego państwa
polskiego”. Nadzieje takie podsycają dla własnych celów rządy mocarstw
zachodnich i europejskie partie rewolucyjne 10°. Ogółem rzecz biorąc,
mimo pozorów nieprzyjaznego stosunku do rządu, przy zachowaniu
jedynie pewnej „względności” z jego strony dałoby się społeczeństwo
zjednać „dla ojcowskich zamiarów monarchy” 1#1. Gdyby rząd poparł
partię umiarkowaną i konserwatywną, wówczas udałoby się poskromić
partie opozycyjne „seperatystyczno-narodowej abstrakcji i socjalno-demokratycznej rewolucji”. Wszelako jeżeli rząd chce pozyskać opinię
konserwatywną, musi, w przekonaniu Helcia, dopełnić jednego wa
runku, musi mianowicie zapewnić „rozsądną” swobodę rozwoju naro
dowości polskiej 102. Wówczas Galicja włączy się w pełni w skład
monarchii, a konserwatyści będą mogli wykorzystywać tradycję polską
dla doskonalenia form współżycia z innymi narodowościami w obrębie
cesarstwa. Przypomina Helcel, że dynastia habsbursko-lotaryńska bliska
jest Polsce, bowiem w jej żyłach płynie krew Jagiellonów, cesarze
austriaccy należą do rzymskiego Kościoła katolickiego, a „dziewięć
arcyksiężniczek austriackich na polskim tronie zasiadło” 103. Stąd w Ga
licji wiele jest życzliwości dla cesarza i rządu, a niezadowolenie wynika
z nieufności austriackiej biurokracji do galicyjskich obywateli. Spośród
konkretnych zaleceń dla rządu na pierwszym miejscu stawia Helcel
postulat „ażeby rząd dopomógł lojalnej partii konserwatywnej w Ga
licji do ścisłego skupienia się” 1W. Dotąd bowiem, jego zdaniem, skła
dała się ona tylko z pojedynczych, rozproszonych jednostek, a poparcie,
jakiego mogłaby udzielić, zadecydowałoby o przychylniejszym nasta
wieniu opinii galicyjskiej do rządu.
Oto wreszcie „grono krakowskie” stworzyło program wewnętrznie
spójny, bez dylematów i paradoksów. Był to program polityczny, który
mógł dać podstawy do konkretnego działania. Ani Popiel, ani Helcel nie
wspominali o konserwatyzmie patriotycznym, idee rewolucyjne i demo
kratyczne uznali już nie tylko za „niepolskie”, ale za antynarodowe.
Zapewniając o tym, że naród jest „biały”, rozwiązali negatywnie

99 Tamże,
J«» Tamże,
101 Tamże,
102 Tamże,
103 Tamże,
104 Tamże,

is. 200.
s. 203.
s. 207.
s. 212.
s. 231/232.
s. 240.
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kwestię niepodległości. „Wywrotowymi” okazały się zarówno dążenia
„anarchiczne” jak i „abstrakcje patriotyczne”. Nie znamy konserwa
tywnej historiozofii, która tkwiła poza takimi poglądami. Jak się jednak
wydaje, historiozofia ta ograniczała się do kilku ogólnikowych zasad.
Tak sformułowana koncepcja ugody nie wymagała filozoficznego zaple
cza. Konserwatyści krakowscy nie stosowali przecież nawet zwykłych
w tego rodzaju przypadkach zastrzeżeń, że ugoda jest niezbędna dla ze
brania sił, dla wzmocnienia ducha narodowego, czy dla podniesienia po
ziomu życia gospodarczego, a potem w bardziej odległej przyszłości
przyjdzie walczyć o niepodległość.
Ewolucja myśli „grona krakowskiego” wiodła od stworzenia pierw
szych zarysów konserwatywnego światopoglądu, przez kolejne próby
(konserwatyzm „ludowy” i „słowianofilski” lat 1846— 1848, konser
watyzm dogmatyczny „Czasu” z lat pięćdziesiątych i konserwatyzm
otwarty z roku 1860) sformułowania politycznie skutecznego i koherent
nego programu konserwatyzmu patriotycznego, do koncepcji ugody
politycznej z Austrią i rezygnacji ze znacznej części treści zawartych
w określeniu „patriotyczny”. Konserwatyści krakowscy pisali w okre
sie nie sprzyjającym zawarciu obustronnie korzystnej ugody z zaborcą.
Wszelako niemożność wyrobienia sobie politycznego stanowiska jako
rezultatu pracy umysłowej nad programem ideowym oraz doświadczenia
powstania styczniowego, interpretowane odpowiednio do świadomości
własnej bezsiły, skierowały ich ku koncepcji ugody biernej, ku lojalizmowi tak dawniej im dalekiemu. Przy czym, co osobliwe, nie poparli
tego zwrotu argumentami z zakresu filozofii społecznej. Tym, między
innymi, różnili się zasadniczo od następnego pokolenia konserwatystów
galicyjskich, od stańczyków. Bo też koncepcja ugody, grona krakow
skiego” nie była w istocie wypływem światopoglądu konserwatywnego
a polityczną ofertą ludzi rozczarowanych niepowodzeniem swej ideo
logii. Konserwatyzm ten był też ułomny, światopogląd „grona kra
kowskiego” obejmował wąski zakres problemów spośród tych, które
podejmowała polska myśl konserwatywna w X IX wieku. Było tak,
bowiem przedstawiciele „grona krakowskiego”, z jednej strony, nie
potrafili i zapewne nie mogli włączyć się aktywnie w życie polityczne,
a z drugiej strony, nie zdecydowali się na zorganizowanie swych wy
siłków umysłowych wokół duchowej problematyki pozbawionego po
litycznej niezależności narodu, a tym samym na wyrobienie sobie
filozoficznego i politycznego stanowiska w owym „duchownym parla
mencie”. Brak w ich myśli także wnikliwego rozpatrzenia tradycji pol
skiej przeszłości narodowej. Dlatego, między innymi, nie znajdowali
argumentów na rzecz patriotycznego konserwatyzmu. Ich następcy,
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stańczycy, działali w korzystniejszym okresie politycznym, podjęli też
te decyzje, a ponadto mieli za sobą doświadczenie wielu wersji polskiego
konserwatyzmu sprzed powstania styczniowego. Dzięki temu ich świato
pogląd był o wiele bogatszy i bardziej twórczy.

Martin Krôl
LES CONSER’VATISTES DE ORA.COVIE, 1831—1865
Résumé
Dans cet article l ’auteur soumet à une analyse historique et philosophique
un milieu de conservatistes cracoviens qui, bien que liés par des attitudes
communes, ne constituaient pourtant pas un parti politique organisé sous forme
institutionnel. Les trois représentants éminents de ce milieu — Antonï Zygmunt
Helcel, Aleksander Wielopolski et Pawel Popiel — ont exprimé leurs idées con
servatrices au lendemain de la débâcle de l’insurrection. de Novembre 1(1831): Au
début, ils se laissaient influencer essentiellement par la philosophie hégélienne
et les idées des contre-révolutionnistes français. En 1846 cependant, en Résultat
des expériences d’une nouvelle insurrection et du „masacre de Galicie”, ils' se
trouvèrent en face d’une difficulté doctrinale toute nouvelle et qui se définissait
par incompatibilité essentielle du conservatisme de la pensée philosophique sociale
et du révolutionnisme historiosophique de la pensée politique. Or, ce révolutionnisme résultait de l’acceptation même de l’idée de la lutte pour l’indépendance
de là Pologne. Au cours du „Printemps des Peuples”, les conservatistes cracoviens
visaient à une entente générale de tous les groupes patriotique en Pologne, mais
ces tentatives ont échoué: ils n’ont pas réussi à transformer leur version du
conservatisme en une idéologie dynamique sociale et politique. Après avoir ainsi,
essayé en vain de formuler une doctrine de conservatisme „populaire” ou „slave”,
ils ne portaient plus aucun intérêt à la cause polonaise; dans les années cin
quante, leur organe — le journal „Czas” („Le Temps”) — ne s’occupait guère
de là vie du pays: à cette époque il représentait un conservatisme dogmatique,
spéculatif, isolé, sans références quelconques aux réalités sociales.
En 1860 cependant —- face aux espérances éveillées par les possibilités d’un
changement dans les tendances politiques du gouvernement autrichien — les
conservatistes ciracoviens procèdent à une dernière tentative de formuler la
doctrine d’un conservatisme „ouvert”, patriotique. Mais, pour une fois encore,
il ne réussissent pas à résoudre l ’ancienne difficulté doctrinale: la coexistence du
conservatisme social et l’idée même de l’indépendance du pays. Aussi, leurs appels
patriotiques s’avèrent superficiels, et leurs idées conservatrices — entièrement
abstraites. Finalement, après la débâcle de l’insurrection de 1863, une chance
unique apparaît devant les conservatistes cracoviens, la chance de supprimer
définitivement le dilemme ancien qui les angoissait: ils renoncent à l ’idée de
l’indépendance nationale au profit d’un compromis conçu de façon radicale, et
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qui permet, par là-même, de reconcilier les deux tendances jusqu’ici incompatibles:
le conservatisme en philosophie sociale et le révolutionnisme historiosophique.
De façon générale, la pensée conservatrice polonaise au X IX e siècle semble
avoir osciller continuellement entre ses deux extrémités. L ’évolution des idées
des conservatistes cracoviens avant 1866 se caractérise par une suite de diverses
solutions de ce dilemme sur le plan doctrinal: elle témoigne de l ’impossibilité
essentielle de formuler une réponse satisfaisante sans recours à la tradition
conçue comme argument soutenant un conservatisme patriotique.

