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M ałgorzata Kozik

PR ZEM IA N Y G A LICY JSK IEJ M YŚLI KONSERW ATY W NEJ
POD W PŁYW EM PO LEM IK I Z N A RO DO W Ą DEM O K R A C JĄ

Uważna lektura dość licznych w ostatnim okresie prac poświęconych
polskiemu konserwatyzmowi > nasuwa pewne refleksje. Zainteresowania ba
daczy koncentrują się mianowicie wokół historii i doktryny zachowawczej
bądź to XIX w., bądź okresu międzywojennego obecnego stulecia. Zupełny
brak natom iast studiów nad tym nurtem ideowym w pierwszym ćwierć
wieczu XX w. Dla prób systematyzacji głównych wartości polskiego wariantu
tej doktryny był to okres szczególnie ważny. Pojawiają się wówczas prace
przezentujące stosunkowo pełny i usystematyzowany wykład pryncypiów
doktryny (A. Chołoniewski, Słowo i treść, Warszawa 1914; W. Kosiakiewicz, Idea konserw atyw na—próba doktryny, W arszawa 1913; tegoż D e
mokracja, demagogią, demofilia — spór o terminy polityczne, W arszawa 1914.;
tegoż Co demokracja dała Polsce, W arszawa 1914; tegoż K atolicyzm a konser
watyzm , W arszawa 1914; tegoż przekład doktryny H. Cecila Konserwa
tyzm , W arszawa 1915; S. Estreicher, Konserwatyzm, K raków 1928). K on
serwatywnych dogm atów nie trzeba już odczytywać między wierszami
dyskusji dotyczących aktualiów politycznych; dygresje ideologiczne zastę
puje zwarty wywód, konserwatywna etykietka pojawia się w tytułach
1 S. Kieniewicz, M iędzy ugodą a rewolucją, W arszawa 1962; Z. Stankiewicz, D zieje
wielkości i upadku A. W ielopolskiego, W arszawa 1967; R. Czepulius, M y śl społeczna twórców
T owarzystwa Rolniczego, W rocław 1964; S. G rodziski, H istoria ustroju społeczno-politycznego
Galicji 1772— 1848 oraz W K rólestwie Galicji i Lodom erii, K raków 1976; K . Grzybowski,
Galicja 1848 — 1914. H istoria ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii, Wrocław
1959; M. K ról, Idea narodu w polskiej m yśli konserwatywnej X IX wieku p rzed powstaniem
styczniow ym , w: Idee i koncepcje narodu w m yśli politycznej czasów porozbiorowych, W ar
szawa 1977; R. R. Ludwikowski, Konserwatyzm Królestwa Polskiego w okresie m iędzypowstaniowym, K raków 1976; tenże, M iędzy rom antycznym pow stańczym entuzjazmem a pracą orga
niczną. Z rozważań nad podstaw am i galicyjskich konserwatystów w okresie powstania styczniowego,
„K w artalnik H istoryczny”, 1976, z _ J i n.
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serii wydawniczych („Biblioteka Konserwatysty”). Nie sposób w tak krót
kim opracowaniu wskazać na wszystkie determinanty, dlatego ograniczam
się do zaprezentowania wpływu, jaki wywarł spór ideologiczny między N a
rodową Dem okracją a obozem zachowawczym. M ożna postawić tezę, iż
krytyka endeków zmobilizowała konserwatystów, skłoniła ich do podjęcia
prób integracji rozproszonego ruchu, a szczególnie zmusiła do pełniejszego
i bardziej koherentnego wykładu dogm atów doktryny.
Analiza głównych wątków tego dyskursu oraz podstawowych kanonów
konserwatywnej wiary stanowi główny cel niniejszych r.ozważań.
U schyłku XIX w. ludzie o orientacji romantycznej, epigoni powstania
styczniowego, zwolennicy walki czynnej znaleźli się w próżni organizacyj
nej. Klęska pozytywizmu sprawiła, że te środowiska inteligencji i mieszczań
stwa, które nie chciały przyjąć ideologii socjalistycznej czy konserwatywnej,
zostały skazane na bierność polityczną. Dlatego rzucone przez Ligę Polską
hasło działań niepodległościowych trafiło na niezwykle podatny grunt. Program
Ligi był sensu stricto powstańczy. Jednak już od 1893 r., w którym do
konał się wyraźny zwrot w kierunku nacjonalizmu, będziemy obserwować
powolne rezygnowanie z haseł niepodległościowych. Jeszcze w pierwszej de
klaracji programowej - z 1897 r. postawiono jako główny cel stronnictwa
odbudowę państwa polskiego: „Stronnictwo szczerze narodowe i rozumiejące,
co stanowi istotę narodowego życia, nie tylko nie może zrzekać się dążenia
do niepodległości politycznej, ale uważając ją za warunek, którym jest jedynie
możliwe rozwinięcie życia narodowego w całej pełni, musi osiągnięcie jej
postawić jako główny cel swoich usiłowań. Z naszego stanowiska wszystko,
co zbliża nas do tego celu, do politycznej niezależności, jest dobrem,
a wszystko, co nas otacza, jest złem” 3. Jednak już w drugim, rozszerzo
nym program ie partii, ogłoszonym na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego”,
N arodow a Dem okracja „bierze za punkt wyjścia swojej, działalności istniejące
stosunki i układ prawnopaństwowy i stawia sobie za cel zdobycie w każdym
z trzech zaborów stanowiska zapewniającego żywiołowi polskiemu możliwie
największą samodzielność narodow ą, odpowiadającą jego przyrodzonej i histo
rycznej odrębności, jak najszerszy rozwój sił narodowych i wszechstronny
postęp ekonomiczny, cywilizacyjny i polityczny” 4. W porównaniu z poprzed
nią deklaracją różnica jest bardzo widoczna. Tu N arodow a Dem okracja
zajęła stanowisko um iarkowane, a nawet ugodowe (co szczególnie uwidocz
niło się w kom entarzu). W zaborze rosyjskim stawia sobie stronnictwo cele
następujące: niedopuszczenie do dalszego wprowadzania języka rosyjskiego,
wypieranie go stopniowo, zdobywanie praw dla języka polskiego, chronie- Narodowa D em okracja, „Przegląd W szechpolski" (dalej: „Przegląd"), nr 11 z 1 VI 1897.
' Ibidem, s. 244.
4 Program Stronnictwa Narodowo-D em okratycznego, „Przegląd”. 1903, nr 10.
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nie resztek odrębności prawnopolitycznej Królestwa itp. Wskazywałoby to
na fakt, iż po załamaniu się wpływu ugodowców w Królestwie przywódcy
endeccy pragnęli zagarnąć pod swój wpływ rozczarowanych zwolenników trójlojalizm u: dotychczas odwołując się do dynamizmu młodego pokolenia nawoływa
no do ataku, preferując politykę czynnego działania, oceniając politykę ugodo
wą bardzo krytycznie. W okresie popowstaniowym dominujące było wśród zwo
lenników obozu zachowawczego przekonanie, że walka narodowowyzwoleńcza
po pierwsze jest nieskuteczna, po drugie — okupiona zbyt dużymi stratami
narodu, a wreszcie niebezpieczna z punktu widzenia klasowych interesów
ziemiaństwa. Jedynie legalna akcja polityczna, gospodarcza i socjalna mogła
rokować nadzieje na odzyskanie niezależnego bytu państwowego, a równo
cześnie była zgodna z dogm atami „ewolucyjnego konserwatyzmu” . Program
ten miał ukształtować odpowiedni typ mentalności w społeczeństwie, odporny
na rewolucję i socjalistyczną propagandę, miał przywrócić społeczeństwu wia
rę narodową. Jego zadaniem było też zapewnić podstawy ekonomicznej
i kulturalnej siły narodow i: ten rodzaj potęgi miał w przyszłości w sposób
znacznie pewniejszy niż oręż i poświęcenie stworzyć możliwość wykorzystania
każdej szansy odzyskania niepodległości. Konserwatyści zdawali sobie sprawę,
że ich program u nie da się zrealizować w konspiracji czy wbrew legal
nej władzy; rząd należało przekonać o korzyściach płynących z poparcia
akcji pracy organicznej. Stąd program ugody politycznej.
„Przegląd Wszechpolski” pisząc o ugodowcach szermował głównie argu
mentem, że każda ugoda jest wzajemną wymianą usług, a w przypadku
konserwatystów m ożna tylko mówić o narzucaniu porozum ienia bez posta
wienia pytania, czy strona przeciwna takiej propozycji oczekuje: „otóż nie
ma ani potrzeby, ani chęci po stronie przeciwnej” 5. Zdaniem R. Dmow
skiego to zjawisko społeczne polega na tym, iż „szlachta m ająca wyłączny
przywilej rządów, wolna od współzawodnictwa z innymi żywiołami zwyrod
niała psychicznie, zatraciła poczucie interesu społecznego” 6. Diagnoza ta
wsparta była koncepcją konfliktu interesów i antagonizmu między partiam i
jako czynniku postępotwórczym w sferze życia państwowego 7. W praktyce
jednak Dmowski unikał polemik z konserwatystami, szukał z nimi porozu
mienia, dowodził, iż stronnictwa konserwatywne rozumiejące „tradycyjną
wadliwość życia politycznego polskiego, polegającą na braku silnej idei
państwowej, mogą być partnerem. Przeszkodą jest tylko krótkowzroczność,
głównie szkoły krakowskiej, nakazująca szukać oparcia w rządzie aktualnym,
aby zachować dotychczasowe przywileje stanowe” x.

5 M istyfikacje polityczne, ibidem , 1896, nr 2; Złudzenia i rzeęzyw istość, ibidem, nr 3.
g R. Dmowski, M yśli nowoczesnego Polaka, wyd. IV, Warszawa 1933, s. 163.
1 Ibidem, s. 176.
8 Ibidem, s. 187.
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Propagowany przez Wszechpolaków ideał Polski niepodległej wymagał
stworzenia laboratorium przedpaństwowego g. Z wielorakich względów wybór
padł na Galicję. Zastano jednak społeczeństwo galicyjskie pod względem
politycznym zupełnie zorganizowane. Władze krajowe i przedstawiciele w Wied
niu były w rękach konserwatystów, obok istniało stronnictwo demokratyczne,
socjaliści i kilka stronnictw ludowych. Jako narodowcy pisali i mówili
endecy o wzmocnieniu uczuć narodowych, o demokratyzacji społeczeństwa,
ale czynili to w sposób ogólnikowy. Dlatego z tą frazeologią mogli się w gruncie
rzeczy zgodzić ludzie rozmaitych poglądów. „Nie łudźmy się — pisał w tym
czasie E. Piltz — zwolenników temu ruchowi nie zabraknie. Trzeba pamiętać,
w jakiej atmosferze politycznej wychowało się społeczeństwo galicyjskie, trzeba
pamiętać, że inteligencja tamtejsza zrosła się z tradycją wielkich słów i szum
nych haseł, że ze wszystkich dzielnic polskich Galicja jedna wydała ten
szczególny rodzaj patriotyzm u, który sami tamtejsi działacze nazywają »patrioctwem«, trzeba pamiętać to wszystko, żeby zrozumieć, że w szerokiej
masie inteligencji i półinteligencji takie stronnictwo, które gra na czulej
strunie szowinizmu i nacjonalizmu, nie może nie znaleźć oddźwięku” 10.
Jedynym stronnictwem w Galicji, z którym N arodow a Dem okracja chcia
łaby współdziałać, byli konserwatyści. W ielokrotnie to podkreślano 11. Jednak
pom im o pewnych zdobyczy politycznych endecji stańczycy, jako najsilniejsze
ugrupowanie na tym terenie, nie zdołali się pozbyć rezerwy, jaką żywili dla
Wszechpolaków. Nic nie pomogły umizgi „Słowa Polskiego” do krakowskiego
„Czasu” . „Organ wszechpolski — odnotowała o „Słowie” „Nowa Refor
m a” — wraz ze swoimi więzami stanu, od dłuższego czasu urządza ruch
koncentracyjny na prawo, w kierunku rządowokonserwatywnym” . „Tylko
sfery konserwatywne — pisało „Słowo Polskie” — mogą nadać dotychczasowej
polityce galicyjskiej charakter polski, mogą ją z prowincjonalnej przeobrazić
w narodow ą” . Sytuacja była przez pewien czas taka, iż zdawało się, że
lada chwila ogłosi się formalne przymierze konserwatywnonarodowe. W yraź
nie projekt takiego związku, na razie tylko na gruncie wschodniogalicyjskim,
sformułowało „Słowo Polskie” 12. W tym czasie stronnictwo konserwatywne

9
„Przegląd”. 1904. nr 4. s. 253. tak formułował tę ideę: „Chodzi o to, abyśmy
w Galicji mieli szkołę życia państwowego, szkołę doświadczalną państwowości polskiej [...]
powinniśmy stworzyć cały ap arat państwowości, poczynając od ministrów, a kończąc na
żandarm ach i strażnikach skarbowych”.
111 Z. Wasilewski, C zasy lwowskie, „K urier Lwowski”, 1932, nr 1.
u Pisano: „Najlepsze pierwiastki konserwatyzmu, które uczciwemu konserwatyście winny
być najdroższe, nie w liberalnych, kosmopolitycznych prądach znajdą podtrzym anie, ale jedynie
w silnym prądzie narodowym, opartym na przywiązaniu do przeszłości i stawiającym sobie
za cel wzmocnienie więzów budowy społecznej narodu oraz walkę z prądam i rozkładowym i”
(R. Dmowski, Pism a , t. IV, Warszawa 1938, s. 80).
i- W. Studnicki, „Słowo Polskie” , 1902, nr 551.
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było podzielone na dwa zantagonizowane odłamy: konserwatystów krakow 
skich i Podolaków — najbardziej reakcyjną grupę wielkich ziemian w G a
licji wschodniej. Dla tych drugich istotny był tylko ich interes gospodarczy.
Wszelka myśl o jakiejkolwiek zmianie była nie do przyjęcia. Narodowi
demokraci szybko zorientowali się, że właśnie z Podolakami mogą zrobić
„wielki interes polityczny” . Głosząc ideę wyodrębnienia Galicji (powielenie
planu Smolki z 1868 r.), zwracali uwagę na korzyści jakie przyniesie
dla rozwoju rolnictwa i przemysłu wschodniej Galicji, uzyskanie samodziel
ności. Ale ta koncepcja pozostała tylko na papierze.
Takie właśnie okoliczności towarzyszyły powstaniu książki Erazma Piltza
N asze stronnictwa skrajne. A utor tej książki reprezentował wprawdzie obóz
ugodowy zaboru rosyjskiego, poruszał jednak sprawę stosunku do Narodowej
Demokracji we wszystkich zaborach, dowodząc, że współpraca z nią w żadnym
z nich nie jest dla ugodowców rzeczą możliwą. Ograniczając się jedynie
do dokum entów i materiałów publicystycznych, przeprowadził wnikliwą i kry
tyczną analizę doktryny i polityki Narodowej Demokracji, solidnie gruntując
swoje stanowisko cytatami z „Przeglądu Wszechpolskiego” i nie bez racji
wytykając swym adwersarzom szereg niekonsekwencji i 3. Zamierzenia partii
określał mianem „nowych majaczeń powstańczych” . „Jesteśmy — pisał —
świadkami, jak garść niepoprawnych fanatyków, okrytych m aską tajemni
czości, usiłuje narzucić się społeczeństwu i sterroryzować opinię narodow ą
[...] przez dziwne skojarzenia, które tylko w chorej wyobraźni lub w zaciet
rzewionym umyśle dokonać się może. „Przegląd W szechpolski” potrafi
dowodzić, że powstanie jest niemożliwe i skończyć się musi, a jednocześnie
przekonywać, że dążyć doń, że przygotowywać je nakazuje miłość Ojczyzny” >4.
Po tak krytycznej wypowiedzi Rom an Dmowski nie mógł już liczyć
na jakąkolwiek możliwość współpracy z ugodowcami. U pust swym zawie
dzionym nadziejom dał w publikacji N iem cy, Rosja i kwestia polska,
szczególnie w części V. Atak swój skoncentrował na polityce ugodowości
i lojalizmu. W idać tu jednak już pewien dystans, wyrażający się w uznaniu
13 Ilustracją może być stanowisko „Przeglądu” na sprawę powstań i walki czynnej.
Rozprawy na ten tem at byłyby, zdaniem cytowanej gazety, „niewinną igraszką, gdyby nie
były szkodliwym bałamuceniem umysłów, oddalaniem ich od realnego pojm owania sprawy,
a nawet przygotowywaniem niewczesnych, nieobhczalnych czynów” („Przegląd”, 1900, nr 10,
s. 564). „Przypom inanie przy każdej sposobności, że do niepodległości Polski dążymy, ciągłe
wywoływanie powstania i pospolitowanie go jest nie tylko rzeczą niepotrzebną, ale nawet
szkodliwą, a nieraz i w strętną” ( ibidem , 1901, nr 5). Jednocześnie to samo ugrupowanie
bardzo wyraźnie opow iada się za pow staniem , i to już w niedalekiej przyszłości. R. Dmowski
postuluje, że „Polskę bez względu na okoliczności, w jakich powstanie, musimy zdobyć
krwią i żelazem [...] innych dróg i sposobów nie podaje ani doświadczanie, ani rozum owa
nie trzeźwe i logiczne, liczące się z wymogami rzeczywistości" (R. Dmowski, Pism a, t. IV,
s. 254).
14 E. Piltz, N asze stronnictw a skrajne, K raków 1903, s. 165.

250

M a łg o rza ta K ozik

pewnych korzyści płynących z tego typu działania. Co praw da priorytetową
rolę w ulgach czynionych przez rząd autor upatruje w splocie warunków
zewnętrznych (przekształcenia w Cesarstwie po 1866, zmiana polityki zagra
nicznej skierowana na zbliżenie z Prusami) i wewnętrznych (zacofanie eko
nomiczne i kulturalne umożliwiło stworzenie polityki par excellence ary
stokratycznej), nie ujmuje tego natom iast jako wyniku polityki ugodowej
szkoły krakowskiej. Stosunek między rządem austriackim a stańczykami określa
jako oparty na wzajemnej wymianie usług. Takie ujęcie sprawy jest już
znane z wcześniejszych, cytowanych, wypowiedzi „Przeglądu Wszechpolskiego”
i samego Dmowskiego, zmiana spojrzenia wyraża się tu w stwierdzeniu, że
ten właśnie etap
polityka ugodowa jako reakcja na klęskę powstania
— jest zrozumiały: „Ani stan społeczny narodu, w którym dopiero się
organizowały nowe siły, ani jego stan psychiczny, w którym dominowało
przygnębienie i apatia [...] nie sprzyjały zrodzeniu się od razu polityki
żywotnej, na silnych opartej podstawach [...] D o takiej polityki dopiero
narastały siły w narodzie” 15.
Wszystkie te dość chaotyczne ataki i głosy polemiczne znalazły pod
sumowanie w nowym dziele przywódcy Narodowej Demokracji Upadek m yśli
konserwatywnej , wydanym w 1914 r. W odróżnieniu od innych publikacji
Dmowskiego książka ta zmierzała w kierunku krytyki ideologii, a nie tylko
polityki konserwatystów. N a wstępie dowiadujemy się, co to jest „konser
watyzm” , jaka jest jego geneza. Konserwatyzm, zdaniem cytowanego autora,
to podstawa charakteryzująca się „wstrętem” do zmian, dążeniem do oparcia
się n a doświadczeniu, rzeczach sp raw d z o n y c h , a nie n a teo rety c zn y ch d y w a
gacjach politycznych. Ruch konserwatywny zrodził się po rewolucji francu
skiej, jako wynik ambicji i aspiracji klas zdegradowanych, dążących do odzy
skania swojej pozycji.
vV Europie Zachodniej ruch konserwatywny łatwo mógł nawiązać do
dawnej tradycji arystokratycznej i szlacheckiej i tym samym rozwijać swą
ideologię, będącą przeciwstawieniem się radykalnym hasłom rewolucyjnym.
N atom iast specyfika losów narodowych w nawiązaniu do konserwatywnego
postulatu zachowania „ciągłości dziejów” wykluczała, zdaniem v R. Dm ow
skiego, istnienie konserwatyzmu, gdyż — jak t w ie r d z iłw o b e c upadku pań
stwowości polskiej ciągłość ta została zerwana, a poza tym brak tradycji
którą można by kontynuować. Ta krytyka miała wykazać, że główną cechą
polskiego dziedzictwa jest jego rozbiorowe obciążenie, którego nie zamierzaia
kontynuować sami konserwatyści. Z kolei szukając w dalszej przeszłości
wzorów do naśladownictwa, znajdujemy historię państwa zanarchizowanego,
o słabej władzy monarszej i rozbudowanych „złotych wolnościach szlachec
kich” . Główny nurt swojego ataku skierował autor na obóz galicyjski, jako
15 R. Dmowski, N iem cy, Rosja i kw estia polska, wyd. II, Częstochowa 1938, s. 205.
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na najsilniejszy wśród ugrupowań konserwatywnych. Przyczynę „zwyrodnienia”
stańczyków dostrzegł w braku elementu współzawodnictwa w polityce Galicji.
„Współzawodnictwo — pisał — zmusza partię do ciągłej rewizji swego prog
ram u, do rewizji zarówno moralnej, jak i politycznej, zmusza ją do starania
się o to, aby stanowiła jak największą wartość dla narodu” 16. Brak kon
kurencji politycznej wyrabia złudne poczucie bezpieczeństwa i partia staje
się celem samym w sobie, a wszystkie działania pojmowane są jako środki
do umocnienia swojej władzy. Argumentację swą oparł przywódca endecji
na przykładzie relacji: stronnictwo konserwatywne—Kościół. Pisał o tym:
„Jednym z kanonów konserwatyzmu, od którego odstąpić nie wolno, jest
obrona religii i powagi Kościoła [...] bardzo prędko pokazuje się jednak,
że Kościół w pojęciu polityków krakowskich to tylko narzędzie do służenia
pewnym interesom, nic wspólnego z życiem religijnym nie mającym. Dawano
duchowieństwu piękny frazes, okazywano hołd zewnętrzny, ale jednocześnie
krępowano go w wykonywaniu obowiązków kapłańskich tam, gdzie to szko
dziło pewnym, aż zanadto świeckim interesom, i zmuszano go do wystąpień,
które podrywały powagę i wpływ Kościoła, ale miały ratować interesy partii” 11.
W Upadku myśli konserwatywnej Dmowski prezentuje takie dość ambiwa
lentne spojrzenie na politykę ugodową, uznaje ją za nieomal użyteczną
ze względu na zawarte w niej akcenty antypowstańcze, czyni jednakże za
strzeżenie: „Trzeba przede wszystkim stwierdzić, że program ten przyszedł
za późno o kilka dobrych lat. Byłby on zbawiennym, gdyby był wystąpił
z całą siłą w dobie, kiedy przygotowywało się ostatnie powstanie, bo
może wtedy uchroniłoby się kraj od klęski” 18. N atom iast po 1864 r. w na
rodzie zapanował duch zniechęcenia i „wielkie tedy arm aty, wytoczone przez
stańczyków, strzelały w znacznej mierze w próżnię, broniły Ojczyzny od
urojonego niebezpieczeństwa” 19. Argumenty zebrane przez Dmowskiego były
w zasadzie powtórzeniem zarzutów, przed którymi konserwatyści bronili się
od co najmniej pól wieku. Teoretycy obozu zachowawczego wskazywali na
wiele uproszczeń takiego rozumowania. Dowodzili przede wszystkim, że kon
serwatywne pojęcie „ciągłości” nie zakłada koniecznej kontynuacji w równyrtf
stopniu wszystkich wartości życia narodowego. Zerwanie jednego wątka „nici
dziejowej” czy dewaluacja pewnych wartości nie oznacza zerwania ciągłości.
W przypadku utraty niepodległości zachować tę ciągłość można chroniąc
pewne cenne wartości: „religię”, „pozycję Kościoła” , „strukturę społeczną”,
„pozycję rodziny” itp. Już J. Szujski w polemice z L. Wolskim na pytanie
„co mamy konserwować?” — odpowiada: „Samych siebie, nasz kapitał naro16 R. Dmowski, Upadek m yśli konserwatywnej u- Polsce, wyd. II, Częstochowa 1938, s.
18— 19.
17 Ibidem, s. 19.
i® Ibidem, s. 25.
>g Ibidem, s. 23— 24.
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dowy i materialny, naszą przyszłość w ludzie, aby się stal narodem , naszą
przyszłość, aby iść wedle słów prawd jej i upomnień, i znów nasz rozum,
aby go wykształcić nauką, a nie marnić na bezdrożach, naszą wolę, aby
jej nie puszczać na fale fatalizmu, naszą siłę zapału i natchnienia, aby ją
zwracać ku temu. co ma niespożyty i zapewniony sk utek! Czy to nie kon
serw atyzm — przeciw niewoli, przeciw ciemnocie, przeciw niemowlęctwu!
Czy to nie postęp, czy stanie w miejscu” 20. M im o błędów popełnianych
w przeszłości w historii narodu nie brak wzorów, do którym można nawiązywać.
Najczęściej wskazywano przykłady postępowych ugrupowań XVIII w.,
szczególnie w okresie Sejmu Czteroletniego, zaprzeczając oczywiście, aby re
formy i konstytucja miały charakter rewolucyjny, czy nawet demokratyczny - 1.
Po ukazaniu się publikacji Dmowskiego na lamach gazet pojawiły się
liczne głosy polemiczne, które bardzo skrupulatnie przedrukowywał krakowski
„Czas” 22. Ton tych wszystkich wypowiedzi był wspólny i m ożna jako cha
rakterystyczny przytoczyć cytat następujący: „Pan Dmowski wie, że bez
konserwatystów, ich przymiotów i siły nie będzie miała powodzenia jego
polityka, wie bowiem, że to »coś«, co wnoszą konserwatyści w życie polityczne,
nie jest jego udziałem. P. Dmowski nie uważa za korzystne złączyć się
otwarcie i jawnie z konserwatystami, których przedtem wszelkimi siłami dyskre
dytował. Wybrał więc inną drogę: wmawia w społeczeństwo, że stronnictwo
konserwatywne »zwyrodniało« i upadło. Chce przez to wprowadzić osłabienie
stronnictwa konserwatywnego na zewnątrz, wewnątrz zaś jego dezorganizację;
wreszcie, gdy to osiągnie, pragnie włączyć do swoich szeregów rozbite i znie
chęcone jednostki” 2-?.
Bezpośredniej odpowiedzi na atak Dmowskiego udzielił czołowy krakowski
konserwatysta W. L. Jaw orski24. Głównym zarzutem wysuniętym pod adresem
omawianej publikacji są błędy metodologiczne popełnione przez Dmowskiego.
Chodzi o zrównanie w zakresie przedmiotowym takich pojęć, j a k : „kon
serwatyzm”, „stronnictwo konserwatywne” , „szlachta” . Jaworski wyjaśnia te
terminy następująco: konserwatyzm to m etoda myślenia; stronnictwo konser
watywne to polityczna organizacja ludzi myślących m etodą konserwatywną;

2<) J. Szujski, K ilka praw d z dziejów naszych ku rozważeniu w chwili obecnej, w: Pisma
polityczne J. Szujskiego, seria III, K raków 1885, s. 453— 454.
21 M. Bobrzyński, W. L. Jaworski, J. Milewski, Z dziejów odrodzenia politycznego Galicji,
W arszawa 1905, s. 283; S. Tarnowski, P róby rozstroju, K raków 1889 oraz Z dziejów
odrodzenia, K raków 1889.
22 Przykładem m ogą być, opublikowane w „Czasie” w 1914 r., artykuły: O historię
konserwatyzm u, nr 136 z 1 0 IV, oraz cykl pod wspólnym tytułem N arodowa Dem okracja
p rzed sądem , nr 106 z 30 III, nr 141 z 21 IV, nr 159 z 1 V, nr 161 z 2 V, nr 163 z 4 V,
nr 165 z 5 V.
23 Ibidem , nr 106 z 30 III 1914.
24 W. L. Jaworski, Pan Dm owski o konserwatystach, K raków 1914.
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szlachta jako warstwa nie musi myśleć konserwatywnie i należeć do konser
watywnego ugrupowania. Nie można tu mówić o związku przyczynowym.
Określenie „upadek myśli konserwatywnej” też nie jest właściwe, albowiem
w każdym społeczeństwie zawsze istnieje grupa ludzi myślących według
tego klucza, ponieważ myśl czy m etoda myślenia nie może zniknąć, o upadku
czy regresie można mówić tylko w odniesieniu do stronnictwa. N a poparcie
tezy o nieadekwatności tytułu Jaworski przytacza jeszcze jeden argument,
wskazując, iż atak adwersarza jest skierowany personalnie na pewną grupę
ludzi skupionych w ugrupowaniu krakowskim i na ich działalność, a nie na
światopogląd. D o głównego zarzutu przywódcy endecji o braku wartości
w historii Polski, które należałoby konserwować, i o niedoktrynalności
polskiego konserwatyzmu W. L. Jaworski bezpośrednio się nie ustosunkował;
wskazał słusznie na błędy metodologiczne, ale całą koncepcję pracy oparł
na mętnym tłumaczeniu doniosłości polityki prowadzonej przez konserwatystów
w Galicji.
Pomimo tych wad książeczka spełniła swoje zadanie, gdyż uświadomiła
wyznawcom idei konserwatywnej niemożność odparcia ataków skierowanych
na ideologię, gdy takiej nie ma. „Nasze żywioły konserwatywne — pisał
w kilka lat później W. Kosiakiewicz — instynktownie nimi były tylko. Ani
Krasiński, ani A. Zamojski, ani L. Górski, wielcy konserwatyści, nie zdołali
u nas stworzyć szkoły konserwatywnej” 25. Taki stan rzeczy był związany
z przyswojeniem sobie modnej na Zachodzie tezy, że konserwatyzm nie
potrzebuje ideologii, dopóki pewne nawyki myślowe nie są kwestionowane,
natom iast „konserwatyzm ideologiczny” pojawia się w przypadku zagrożenia
rewolucyjnego 26. Co praw da już w 1913 r. ukazała ię pozycja W. Kosiakiewicza
Idea konserwatywna — próba doktryny 27, ale dopiero te trzy pozycje: R. Dm ow
skiego, W. L. Jaworskiego i W. Kosiakiewicza zapoczątkowały ożywioną
dyskusję w publicystyce i prasie.
Badania nad polskim konserwatyzmem utrudnia niechęć do samej nazwy
„konserwatyzm” . Tak charakteryzował sytuację w 1914 r. W. Kosiakiewicz:
„Konserwatywne partie w Polsce nazywają się jedna kołem krakowskim
druga autonom istami, trzecia realistami, czwarta centrum obywatelskim, inna
grupą Kasina, inna krajowcami. Sześć grup konserwatywnych i ani jednego
ostrzeżenia o konserwatyzmie” . Szukając przyczyn tego zjawiska należy
sięgnąć do polemiki między konserwatystami „prawdziwymi” i „fałszywymi”'.
Najpełniej wypowiedzieli się na ten tem at A. Z. Helcel i P. Popiel. Helcel,
konstatując rozłam ideologiczny i polityczny w obozie antyrewolucyjnym,

-5 W. Kosiakiewicz, K atolicyzm a konserw atyzm , W arszawa 1914, s. 20.
26 Obszernie o tym problemie pisał J. Szacki: Kontrrewolucyjne paradoksy, W arszawa
1965, s. 22 i n .; tenże, T radycja— przegląd problem atyki, W arszawa 1971, s. 41, 210.
21 W. Kosiakiewicz, Idea konserwatywna — próba doktryny, W arszawa 1913.
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obawiał się go nie mniej niż rewolucji. Według niego, konserwatyzm praw
dziwy uznaje pewne wartości i stosunki; uważa je za istotne i dlatego
propaguje je i broni. Tak rozumiany konserwatyzm jest konsekwencją
akceptowania pewnych zasad filozoficznych, stanowiących punkt odniesienia
dla hierarchii celów i wartości istotnych. N atom iast „konserwatyzm fałszywy”,
odnoszący się bezkrytycznie do przeszłości, negujący dopuszczalność jakich
kolwiek zmian, zaliczył Helcel do reakcji. Konserwatyzm prawdziwy powinien
zmierzać do wyodrębnienia ponadhistorycznych wartości wymagających konser
wacji i umieć odróżnić te aspekty przeszłości, które podlegać winny eliminacji.
Odpowiadało to konstrukcji „ewolucyjnego konserwatyzmu” Burke’a 28.
O
próbach zdefiniowania „prawdziwego” konserwatyzmu Helcel pisał:
„Konserw atora nie stanowi bynajmniej sam czyn, sama zasada konserwo
wania bezwzględnego, bo tym sposobem i zwolennik rewolucji, dążący do
zakonserwowania rewolucji i jej skutków, mógłby nazwę konserw atora nosić.
Lecz główny charakter konserwatorstwa upatrywanym być winien w oznaczeniu
tego, co zachowaniem być powinno, a więc w pojęciu o tym, co prawdziwe
za stałe, nietykalne i fundam entalne w danych stosunkach uważać należy” 29.
Drugi kierunek, którego przedstawicielem był P. Popiel, wychodził z za
łożenia, iż dotychczas rozwijał się konserwatyzm fałszywy i aby uwolnić się
od wszystkich jego błędów należy sformułować nową doktrynę pod inną
nazwą. „Konserwatyzm — pisał Popiel — to ogólnik wszędzie, cóż dopiero
u nas, którzy przez lat sto-osiemdziesiąt w ciągłej zawsze byliśmy opozycji.
Co tu zachowywać, czego bronić, gdzie wszystko narzucono, a do niczego
nie było wolności i siły. Stąd pojęcie konserwatyzmu u nas zachwiane, a nie '
tylko u nas [...]. Musimy przeto napisać na sztandarze naszym coć wyraź
niejszego, czego przywódcy nasi dotychczas nie powiedzieli” 30. Nie będzie
większych różnic między prawdziwym konserwatyzmem Helcia a nową doktry
ną Popiela, który pisał: „Konserwatywna polityka nie będzie czepianiem się
form przeżytych, ratowaniem przywilejów albo uprzedzeń, ale zdrowym po
jęciem tego, co obok zmiennych kształtów jest niepożyte, absolutne w roz
woju ludzkości” 31.
Rozpoczynając edycję „Biblioteki Konserwatysty” W. Kosiakiewicz wyszedł
z założenia, że schyłek. XIX w. charakteryzuje się upadkiem wszelkich
ideologii, tak konserwatywnej, jak i demokratycznej. Żadna partia ani grupa
polityczna nie ma swoim zwolennikom nic do zaoferowania oprócz banalSzerzej na ten tem at R. R. Ludwikowski, Z rozważań nad modelem polskiego kon
serwatyzm u drugiej potow y X IX wieku. „Czasopismo Praw no-H istoryczne” , t. X XV III: 1976,

s. 184.
20

A. Z. Helcel, A foryzm y o praw dziw ym i fa łszyw ym konserw atyzm ie, w:
A. Z . Helcel, t. II, Lwów 1937, s. 35,
•10 P. Popiel, L ist do Koźm iana, w: Pisma, t. I, K raków 1893, s. 131.
P. Popiel, A. Z . H elcel, ibidem, s. 163.
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nych i pustych frazesów. Dlatego — konkludował — istnieje społeczne zapo
trzebowanie na dokładne sprecyzowanie treści kryjących się pod nazwą
konserwatyzmu, którego daje dość precyzyjną definicję; „Konserwatyzm przed
stawiam sobie, zgodnie z potocznym rozumieniem tego pojęcia, jako konser
wowanie, zachowanie tych instytucji, które wypracowały wieki w długich,
historycznych trudach, nieraz męczarniach, a których wartość i pożytek
wychodzi na jaw przy każdej próbie zburzenia lub obniżenia ich” 32. Jak
widać, związki z poglądami P. Popiela i A. Z. Helcia są niewątpliwe.
Oczywiście, trudno zaprezentować tę dyskusję w całości ani przeanalizować
wszystkie problemy w niej poruszone; dlatego ograniczono się w niniejszym
artykule do spraw zdaniem autorki, najważniejszych.
Ponieważ próba odczytania wartości ideologicznych z prac konserwatystów
końca XIX w. nie wykazała większych różnic między pracami pierwszych
trzydziestu lat XX w., dlatego też potraktow ano je łącznie. Wyjściową
bazą źródłową będą pozycje „Biblioteki Konserwatysty” wydawane w la
tach 1913— 1915.
W historii myśli politycznej termin „konserwatyzm” rozumiany jest dwo
jako. Oznacza albo dążenie do utrzymania status quo , czyli przeciwstawianie
się wszelkim zmianom, albo określoną doktrynę polityczną, będącą podstawą
bardziej lub mniej skonkretyzowanego program u i działalności politycznej33.
W tym drugim znaczeniu twórcą filozofii konserwatywnej jest E. Burkę,
którego poglądy nie zostały wyłożone w postaci zwartego wykładu, gdyż
— jak twierdził — dla działalności politycznej szkodliwa jest każda teoria,
ponieważ nagina rzeczywistość do wydumanych założeń. Poglądy te można
wyczytać z ataków krytycznych skierowanych na ideologię oświecenia.
Dyskusję nad problemem postęjMt w doktrynie konserwatywnej zapoczątko
wała właśnie teza Burke'a o ewolucyjnym konserwatyzmie: „nie wykluczać
zmian, ale je zabezpieczać” -'4. A utor ten uważał, że zmiany w każdym
społeczeństwie są nieuniknione, jednak umiejętne działania mogą nie tylko
zapobiec rewolucji, ale pozwolą zachować wartości godne ochrony. Dopuszczał
więc jedynie powolne, stopniowe zmiany, najczęściej nieznaczne, traktując
je raczej jako proces przystosowywania się do zmienionych warunków niż
organiczny rozwój społeczeństwa. Uważał, iż ciągłość historyczna i tradycja
są najważniejszymi argum entam i w sprawach ustrojowych. Tak rozumiany
postęp był wynikiem kom prom isu; konserwatyzm zdając sobie sprawę z nie
uchronności pewnych procesów społecznych, chciał ocalić ważne dla siebie
wartości. Chodziło tu nie tyle o elementy mogące być przydatne w te-

-,2 W. Kosiakiewicz, Idea konserwatywna..., s. 13.
Za G. L. Seidlerem, Przedm arksowska m yśl polityczna, K raków 1974, s. 583.
,4 E. Burkę, Reflections on the Revolution in. France and other Writhings, London 1958,
s. 13.
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raźniejszości czy przyszłości, ale o sprawdzone w przeszłości zasadnicze części
konstrukcji społecznej. Zmiany dopuszczane przez Burke’a miały nie naruszać
tego zweryfikowanego przez wieki dziedzictwa.
W Polsce te poglądy były znane i stałv się przyczyną twierdzenia,
że właśnie ewolucjonizm powinien być priorytetową cechą konserwatyzmu.
Jednak recepcja wyżej podanćj cechy poglądów Burke’a dokonała się z pew
nymi modyfikacjami. Postęp — twierdzono — to proces moralnych i m aterial
nych zmian, których nie m ożna zahamować ani przyspieszyć. Dlatego kon
serwatysta będzie wykluczał wszelkie inicjowane zmiany, „nie może myśleć
0 zbudzeniu zasadniczych instytucji każdego zbiorowiska, bo wie, że to burzy
1 samo zbiorowisko w niezawodny i prawdziwie fatalny sposób; jeżeli
zechce on ulepszyć naród czy państwo, to wie, że do tego droga jedyna
prowadzi przez ulepszenie zasadniczych jego składników, tak aby one dzia
łały harmonijnie w zetknięciu ze sobą dla dobra całości” 35. W nawiązaniu
do tego poglądu jeden z adwersarzy Kosiakiewicza pisał w „Czasie” : „K on
serwatystą nazwiemy tego, kto koniecznie przeobrażenia dnia dziesiejszego
chce i umie wplatać w odziedziczony po przeszłości spadek dziejowy. K on
serwatystą nazywalibyśmy zatem każdego, który nie przeczy konieczności
zmian, ale wie, że m ogą być one dokonywane w ram ach panującego stanu
rzeczy. Konserwatysta więc uwzględnia potrzeby teraźniejszości, starając się
usuwać jak najmniej z przeszłości” 3fr. Konserwatyzm będzie bronił pozycji
„instytucji zasadniczych”, takich jak rodzina, Kościół, prawo własności,
albowiem — jak pisał W. Kosiakiewicz — „jednostka będzie czuć się tym
bezpieczniej, tym lepiej, gdy zostanie osadzona m ocno, a bez przymusu
w szeregu autonomicznych i lokalnych instytucji, z wyrobioną przez wieki
dyscypliną [...] wszczepiona w taki system jednostka nigdy nie będzie wykole
jeńcem ” ,7. Stąd termin „postęp” nie będzie odnosił się do „naturalnych
zasadniczych instytucji społecznych”, które jako niezmienne i fundam entalne
m ogą dać rękojmię bezpieczeństwa jednostce, ale do dopełniających strukturę
społeczną „sztucznych organów [...] jakie istota ludzka ma przywilej wyrabia
nia sobie [sfera kultury, ekonomiki i inne — M . K.]. Są one bardziej zmienne
i doskonalące się z większym udziałem świadomości człowieka. N a nich
prawo postępu daje się przestrzegać w wyraźniejszy i prędszy sposób” 38.
Zadaniem konserwatyzmu będzie więc w myśl przytoczonych sformułowań
zachowanie z dorobku ludzkości tego wszystkiego, co jest użyteczne, co „jest
zdobyczą istotną i tylko to, co nie unieruchamia ludzkości, nie stawia
tam w jej locie naprzód, nie broni jej przed zdobyczami rzetelnymi przy-

W. Kosiakiewicz, Idea konserwatywna..., s. 20.
„Czas”, nr 362 z 7 VIII 1913.
37 W. Kosiakiewicz, Idea konserwatywna..., s. 33— 34.
JS Ibidem, s. 35.
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szłości, wprost przeciwnie nawet, ostrzega przed zbyt kosztownym ryzykiem,
zbyt pociągającym błędem, zbyt lekkomyślnym uniesieniem”
N a tych to
instynktach „trzymały się niby na wiązadłach organizmy społeczne, rozrywane
przez szalone nauki, rozniecane szalonymi ambicjami [...] trzymały się wbrew
tym ambicjom, naukom i nienawiściom” 40. Sam konserwatyzm nie jest co
prawda twórcą postępu, tworzy go geniusz wybitnych jednostek, ale konser
watyzm sprawia, że „jednostki te nie giną przed wydaniem owocu i że
owoc ten nie gnije, ale dostarcza ludzkości pożywienia i ziarna” 41. Zadaniem
obozu konserwatywnego musi być więc uświadomienie tego stanu rzeczy
klasom i grupom społecznym.
Krokiem naprzód w rozumieniu pojęcia postępu była próba dokonana
przez S. Estreichera, który zwrócił uwagę, iż teoria rozwoju społecznego
nie może być obca żadnemu człowiekowi. W związku z tym konserwatyzm
musi uznawać zmiany w życiu społecznym nie tylko za pożądane, ale
konieczne. Dążyć się powinno „do reform, których zadaniem jest usunąć
wszystko, co rozwojowi ludzkiemu przeszkadza się doskonalić, co jest niezgodne
z etyką, poczuciem niesprawiedliwości i równości wszystkich członków spo
łeczeństwa w obliczu celu ostatecznego” 42. Ale aby te reformy były skuteczne,
m uszą mieć charakter ewolucyjny. Tu S. Estreicher ostro odcina się od
postulowanych przez W. Kosiakiewicza eksperymentów politycznych 43, pisząc:
„Właściwością konserwatyzmu jest obawa przed skokiem w próżnię dla nie
pewnego eksperymentu” 44. Rozwój powinien być ciągiem doświadczeń: stare
zjawiska winny rodzić nowe. Wszelkie przeskoki są zaliczane do radykalnych,
rewolucyjnych, czyli nie właściwych dla konserwatyzmu. Zdaniem cytowanego
autora jest oczywiste, że nie należy bezkrytycznie bronić starych wzorów,
ale zużytkować je, tworząc nowe formy życia połecznego. Zawsze istnieje
pewna ilość czynników niezmiennych albo bardzo trudno ulegających zmianie,
z czego wynika, że wszelkie przemiany m ają być dokonywane z poszano
waniem istniejącego dotychczas stanu rzeczy.
„Tego rodzaju powracanie częściowe jest zasadniczą cechą umysłu ludz
kiego — pisała na łamach „Dnia Polskiego” w kilka lat 'później Zofia
Narutowicz-Krassowska — nie umie on chodzić prostymi drogam i, potrzebuje
dowodzenia ad absurdum i musi wpierw coś odrzucić, aby móc zrozumieć
istotną jego wartość i powrócić z innej strony na mocy odmiennych da
nych" 4?.
W. Kosiakiewiez. K atolicyzm a konserw atyzm , s. II.
4,1 Ibidem, s. 19 20.
41 W. Kosiakiewiez, D em okracja, demagogia, tlemofilia - spór o terminy polityczne, W ar
szawa 1914. s. 23.
4- S. Estreicher, K onserwatyzm , Kraków 1928. s. 15.
4; W. Kosiakiewiez. Idea konserwatywna.... s. 28.
4 S. Estreicher, op. cii., s !(>.
Z. Narutow icz-Krassow ska, Konserwatyzm a postęp, ..Dzień Polski”, nr 718 z 8 I 1928.
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Podsumowując dotychczasowe wywody podkreślić należy jeszcze raz, że
konserwatyzm* jest zachowaniem sprawdzonych instytucji, będących częścią
składową społeczeństwa, państwa i narodu. „Nie wolno ich [powyższych
elementów — M . K.] bez zniszczenia samej zbiorowości zniszczyć ani zmieniać
podstawowych instytucji, albowiem są to instytucje naturalne, wyrosłe z na
tury społecznej ludzkości” 46.
Konserwatyści tą koncepcją społeczeństwa-organizmu, w którym jednostka
zastaje gotowy zespół czynników będących wynikiem działania tradycji hi
storycznej, chcą udowodnić, że jakakolwiek ingerencja w życie społeczne
skazana jest na niepowodzenie. „Stosunki społeczne są w ogóle dane — pisał
P. Popiel — wypływają z natury ludzkiej, a wykształcają się stosownie do
elementów składowych, wpływów geograficznych, wpływów moralnych, wypad
ków historycznych, a nawet po części etnograficznego położenia” 47. K on
cepcja organicznej budowy społeczeństwa wraz z zasadą jego „naturalnego
zhierarchizowania” miały uzasadniać potrzebę pozostawienia spraw społecz
nych w rękach szlachty lub arystokracji.
Zastanawiano się: kto stoi na czele drabiny społecznej? Rozważano, czy
chodzi o stan szlachecki jako całość, czy tylko o elitę, tzn. arystokrację.
J. Szujski opowiada się za pierwszą te z ą 48, natom iast autor Idei konser
watywnej wyraźnie gloryfikuje arystokrację. Odpowiadając na pytanie: co krę
puje energię wielu arystokratów w dążeniu całej klasy do zabezpieczenia
sobie dawnych i pozyskania nowych praw i przywilejów — pisze: „Skrupuły,
azali nie byłoby to prostym, nagim i bezczelnym egoizmem. Skrupuły są
szlachetne, ale m ylne” 49. Sama zasada hierarchii jest wynikiem naturalnych
nierówności społecznych. Konserwatyści, uznając użyteczność wszystkich klas,
te wyższe faworyzują, twierdząc, że m ają one więcej obowiązków i środków
do ich wypełnienia, dlatego istnienie tych klas może do pewnego stopnia
stanowić cel wysiłków wybitnych jednostek sfer niższych. Każdy człon spo
łeczeństwa jest dla istnienia całości ważny, ale nie każdy jest ważny na równi.
Dlatego należy szanować i rozwijać indywidualność podziałów klasowych.
Nie znaczy to, że jedna klasa powinna być hermetycznie zamknięta, ale
zadania i przymioty każdej są inne, „niższe mają dodawać ducha arystokracji” 50.
Hierarchia więc jest czynnikiem twórczym i konstruktywnym w każdej zbio
rowości. Oczywiście w tak zbudowanej konstrukcji społecznej musi wystę
pować poczucie solidarności sankcjonującej istniejące nierówności. O tej świa
domości wspólnoty celów i interesów całego organizmu tak pisał niegdyś
A. Wielopolski: „Zadaniem ludzkości jest, ażeby każdy powołanie swoje
4(’
47
-w
49
50

P. Popiel, D o moich wyborców , w: Pisma, t. I, s. 120.
Ibidem, s. 121.
J. Szujski, Szlachta i inteligencja, w: Pisma polityczne, seria 111, t. 1, s. 13.
W. Kosiakiewicz, Idea konserwatywna..., s. 39.
Ibidem , s. 63.
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rozwinął i do zupełności doprowadził, nie zaś ażeby każdy dostąpił najwyż
szego szczytu i w oderwanym od niego dążeniu opuszczał stały grunt rze
czywistego położenia i powołania swojego” 51 . D oktryna konserwatywna
w p a trz o n a w d o b r o całości m u si p rz e n ik n ą ć d o w szy stk ich klas, musi je
oświecić. Dążenie do zniesienia klas jest działaniem destruktywnym, jego
odwrotnością jest [...] spojenie klas społecznych w jedno uczucie miłości
i zaufania” 52. S. Estreicher formułując swoją definicję społeczeństwa zwraca
uwagę, iż jest ono w stosunku do jednostki czymś pierwotnym, ma bowiem
swoje własne cele, raczej wyczuwalne niż dające się przeniknąć rozumem
jednostki. A utor przywiązuje największą wagę do tych celów, twierdząc, że
polegają one na doskonaleniu się na miarę Boga. Dawniej uznawano za
obywatela tylko szlachcica; teraz — pisze Estreicher — podstawowym zada
niem szlachty jest wdrożyć do zadań obywatelskich jak najliczniejszą część
społeczeństwa5-3. Czyli obywatelem można zostać, jeśli przyswoi się sobie
m oralne wartości, uznając jednocześnie, że w przypadku szlachty posiadanie
tych wartości przez urodzenie predestynuje tę klasę do przewodnictwa narodu.
Konsekwencją zasadniczego poglądu na istotę społeczeństwa „rosnącego i ży
jącego organicznie” 54 jest stosunek do ogniw pośrednich między „państwem,
najobszerniejszą ze znanych nam form życia społecznego, a starszymi od
dzisiejszego prawa i głębiej zakorzenionymi sposobami zrzeszania się ludowego,
przede wszystkim zaś rodziną!” 55 Społeczeństwo jest jedną wielką kom órką
w ciele ludzkości, jak rodzina w ciele społeczeństwa.
„Rodzina jest faktem biologicznym i nie m a ani jednego człowieka,
który by nie powstał w rodzinie” 56. W każdym związku rodzinnym jest
hierarchia: na czele stoi ojciec — głowa rodziny, do niego należą rządy.
M atka jest koniecznym doradcą. Nie powinno się 'podjąć żadnej decyzji
bez zasięgnięcia jej zdania. Dzieci muszą być posłuszne rodzicom, „cześć
winne są one zwłaszcza aż do śmierci rodziców, stosunek posłuszeństwa
ustępuje bowiem na drugi plan tam, gdzie syn staje się z kolei głową
rodziny — odpowiedzialnym za całą nową grupę ludzką przed Bogiem i na
rodem ” 57. Wyższym stopniem rodziny jest ród. Instytucja ta, zdaniem K osia
kiewicza, wykształciła się wyłącznie w sferze arystokratycznej i znalazła
swoją formę praw ną w związkach rodowych. Najważniejsza jest tu głowa
rodu, zdanie jego „ma moralnie więcej powagi niż zdanie pojedynczych
członków rodziny” 5*. Rodzina taka spełnia bardzo ważną rolę wychowaw
51
52
53
54
55
56
57
58

A. Wielopolski, M yśli i uwagi, K raków 1878, s. 25.
W. Kosiakiewicz, Idea konserwatywna..., s. 67.
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czą, wskazując godne wzory do naśladowania. Oczywiście, twierdzi Kosiakiewicz, „tworzenie takich rodów z najlepszych rodzin nie jest wcale przy
wilejem arystokracji. Każdy dzisiejszy przemysłowiec, każdy wielki uczony,
każdy prawdziwie wyższy człowiek z niepospolitym umysłem i mężną duszą
jest zadatkiem na taki ród”
Ponieważ rodzina jest najdonioślejszym
elementem narodu, dlatego nie można jej traktować jak zbioru jednostek,
lecz jako całość organiczną. Głowa rodziny powinna mieć więcej praw
i szacunku niż syn, a poszczególne części związku rodzinnego m ają okreś
lone funkcje.
Te poglądy, będące apoteozą rodziny, można odnieść do każdego nieomal
kierunku politycznego. Świadczy o tym np. wypowiedź Chołoniewskiego, który
pisze, że mówiąc o demokracji mieszczańskiej zwracamy uwagę na element
przywiązania do rodziny. Jak już podkreślano, koncepcja organizacyjnej
budowy społeczeństwa wraz z zasadą zhierarchizowania miały uzasadnić
potrzebę pozostawienia steru spraw narodowych w rękach szlachty. Jednak
dla konserwatystów było jasne, że tylko surowo przestrzegany porządek
układu sił społecznych może ochronić istniejącą strukturę przed próbą
gwałtownej zmiany, a gwarancją porządku mogła być tylko silna władza.
Omawiając poglądy konserwatystów na istotę postępu, zwracałam uwagę
na ich kompromisowość i ewolucjonizfli. Dążąc do znalezienia dla siebie
miejsca w otaczającej rzeczywistości konserwatyści godzili się na pewne zmia
ny, jeżeli były one już „oczywistością” . Dlatego też proces demokratyzacji
społeczeństwa traktowali na ogół jako nieunikniony, aczkolwiek demokrację
rozumieli niejak o egalitaryzm społeczny, lecz jedynie jako równą swobodę wy
korzystania nierównych warunków. „Jeżeli postęp ma oznaczać i wolność,
i rzeczyw istą reprezentację społeczeństwa w rządzie, jeżeli do nich chce
naprawdę dążyć, to przede wszystkim to wiedzieć powinien, że zasada
jest fałszywa, bo pod pozorami równości przynosi albo despotyzm od razu,
albo despotyzm pośrednio po anarchii-” — przestrzegał S. Tarnowski w).
Bardzo ostre ataki na dem okratów i ich działalność znajdujemy w twór
czości W. Kosiakiewicza. Poglądy tego autora przeszły swoistą ewolucję.
W próbie syntezy doktryny konserwatywnej wyszedł on z założenia, że XX w.
to era upadku wszelkich idei politycznych. Ten regres, jego zdaniem,', był
szczególnie widoczny u demokratów. Hasłami demokracji były: wolność, rów
ność i braterstwo, z tym iż tego ostatniego hasła nie próbow ano nigdy
wcielać w życie. „Wolność prędko się skończyła; dla jakobinów, twórców
doktryny, była to zawsze tylko wolność myślenia jak oni. W Deklaracji
Praw Człowieka i Obywatela za przedmiot wolności uznano człowieka,
jednostkę społeczną [...] ale jednocześnie niszczono całą masę instytucji.
l.tll. cit.

"" S. Tarnowski, o/>. cit.. s. 467.
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jak Kościół, korporacje zawodowe; przez przystąpienie do nich albo ich
opuszczenie wolny człowiek mógłby z wolności korzystać [...] ale równość
pogrzebała wolność. Pokazało się po głębszym zastanowieniu, że nie ma
sposobu zaprowadzenia równości, jeżeli pozostawi się ludziom wolność. 1 na
grobie wolności pozostała tylko samotna równość jako ideał polityczny
i hasło, i cel nowej ewangelii"
W toku dyskusji jeden z jej uczestników, W. Jaworski, wskazał, że już
sama publikacja takiego dzieła przeczy tej tezie: „W. Kosiakiewicz byłby
spełnił swoje zadanie, gdyby zamiast stwierdzić, że hasła wielkiej rewolucji
uległy ruinie, wskazał, że powołane w ich imieniu do życia instytucje,
urządzenia i prawa chybiły celu właśnie dlatego, że konstruow ano je nie
metodą pozytywistyczną, antyracjonalistyczną, ale rewolucyjną, racjonali
styczną i a p r i o r y c z n ą ” 62 . { właśnie po linii rozumowania Jaworskiego po
szedł W. Kosiakiewicz w swojej następnej broszurze Co demokracja dala
Polsce. Udowadnia w niej że jakkolwiek mówić o demokracji jest bardzo
trudno z powodu braku opracowań ogólnych u samych demokratów, to jednak
należy stwierdzić, że „demokracja nie zgadza się zarówno z naturą jednostkową
człowieka, jak i społeczeństwa”
Zdaniem autora, idea konserwatywna zo
stała przeszczepiona „dosłownie” z Francji na grunt polski, jakkolwiek — jak
podkreśla — historia narodu wykształca zawsze coś swoistego i nie można
naśladować bezkrytycznie pewnych wzorów. Ilustracją tej tezy m ają być
wypadki 1794 r., gdy głoszono hasła rewolucji francuskiej: „Zawołano, iż
król jest jeneralnym zdrajcą ojczyzny, że senatorowie są sprzedawczykami
kraju, że szachta zbyt długo żyła na koszt ludu, że stan trzeci powinien
być wszystkim” '’4. Niestety, nie dysponowano w tym czasie dostatecznym
poparciem zbrojnym i efektem tej działalności był rozbiór Polski, czyli
konkluduje Kosiakiewicz — ..najpiękniejsze hasła nie mogą wiązać sił tam,
gdzie sił nie ma wcale” '’5. Ta sytuacja była związana ze spuścizną histo
ryczną, tradycją złotej wolności szlacheckiej, w myśl zasady: „szlachcic
na zagrodzie równy wojewodzie” . Układ sił społecznych przedstawiał się
następująco: z jednej trony szlachta — zrównana w prawach i przywilejach,
a z drugiej lud — zepchnięty do roli wyrobników. Mieszczaństwo, pozbawione
jakichkolwiek przywilejów, zajmowało stanowisko pośrednie. To rozumowanie
W. Kosiakiewicza zmierzało do wykazania, że w Polsce nie było do kogo
adresować haseł demokratycznych, gdyż mieszczaństwo i chłopstwo były zbyt
słabe, aby przewodzić narodowi.

01 W. Kosiakiewicz. Idea konserw atyw na.... s. 10.
W. L. Jaworski. Idea konserwatywna. „Słowo" z 25 VII 1913.
W. Kosiakiewicz. Co dem okracja dala P olsce ?. W arszawa 1914. s. 10.
1,4 Ibidem, s. 14.
ii.' Ibidem. v 15.
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Analizując historię Polski od 1794 do 1865 r. Kosiakiewicz przyjmuje
założenie, że „Polska robiła jakiś stały powtarzający się błąd, który ją przez
cały czas podległości politycznej prowadził od klęski do klęski; spychał
ze stopnia na stopień upadku” 66. Tym błędem była działalność demo
kratów. „Jest to błąd, który upatruje w ludziach coś więcej niż samą
możliwość nagrom adzenia sił, który mniema, że te siły zawsze istnieją
potencjalnie i że można je obudzić jednym krzykiem do aktualności, jak
budzi się uśpionego olbrzyma; błąd, który zapoznaje prawdę socjologiczną
i doświadczalną, że naród stać się może silnym tylko w długiej ewolucji
różnorodnych klas społecznych i że sam lud musi się zróżnicować na szereg
warstw, stopniowo i hierarchicznie dochodząc do ideału i urobienia cha
rakteru, aby uczyniły ze społeczeństwa jedność świadomą siebie i zdolną
do poddania się k o m e n d z i e ” 6 7 . w kolejnej swojej pracy: Demokracja,
demagogia i demofilia znowu powraca do myśli, że przyczyną niedomagania
demokracji jest brak doktryny. Jest możliwa sytuacja, gdy będzie się mówić
o radykalnych socjalistach, dem okratach socjalistach, liberalnych socjalistach,
czy nawet dem okratach konserwatystach. Dem okracja w ścisłym znaczeniu
tego słowa („rządy ludu”) jest „chim erą” . Nigdy lud nie rządzi. Rządzi
się zawsze ludem. Rządzi arystokracja. „Tylko jedni z arystokratów są od
powiedzialni m oralnie za swe rządy przez cały szereg pokoleń; inni nabiwszy
sobie kabzę chowają się w tłum bezpiecznie i bezimiennie, kwitując ze sławy,
poprzestając skromnie na korzyści” 68.
Wykształcenie narodu inspirowane przez arystokrację jest możliwe, ale nigdy
nie powinno doprowadzić do rządów. N arodem bowiem zawsze powinny
rządzić „rozum i inteligencja [...] jakkolwiek dużo byłoby w narodzie tego
rozum u i światła, zawsze rozłożony on będzie w kształcie stożka” 69.
Oponent Kosiakiewicza, Chołoniewski, zwraca uwagę, że demokracja
w rozważanym okresie „wykonała już znaczną część swojej pracy dziejo
wej [!]” 70, tzn. wywalczyła zniesienie przywileju urodzenia. Ale twierdzenie,
że wszelkie pojęcia i instytucje tworzone na bazie ideologii przeżywają się,
można odnieść też do konserwatystów. Czyli „konserwatyzm i demokracja,
spełniwszy znaczną część swojego zadania, stały się zgoła czymś innym [...]
etykiety, które m ają oddawać sens wewnętrzny, wytarły się” 71. Obecnie
demokracja rozum iana jest jako zasada, która dopuszcza i wciąga do udziału
w życiu publicznym i władzy najszersze koła, przy zrównaniu ich w pra
wach i obowiązkach; m ożna to osiągnąć tylko na podstawie odpowiedniego
66 Ibidem, s. 55.
67 „Czas” , nr 414 z 2 IX 1913.
h8 W. Kosiakiewicz, D em okracja..., s. 19.
M Ibidem, s. 56.
7<> A. Chołoniewski, Słowo i treść, Warszawa 1914, s. 36.
7i Loc. cit.

P rzem iany galicyjskiej myśli konserw atyw nej

263

przygotowania. Ten ewolucyjny charakter określano mianem demokratyzacji.
Omawiając krytyczne artykuły W. Kosiakiewicza o demokracji, Chołoniewski
zwraca uwagę na istotne uproszczenie w przyjętych założeniach wyjściowych.
Kosiakiewicz przyjął mianowicie, że demokracja jest przeciwieństwem konser
watyzmu i wszystko, co głoszą demokraci, musi być negowane przez kon
serwatystów i odwrotnie. Ale przecież wiele elementów konserwatyzmu prze
niknęło do pojęć życia społecznego i są to składniki wielu postaw etyczno-moralnych.
Klęski polityczne, o których pisał W. Kosiakiewicz w Co demokracja
dala Polsce , płynęły nie z demokratyzm u. ale z błędnego zastosowania tego
pojęcia. Założenie, że masy m ogą zdziałać więcej niż jednostki, niezależnie
od partyjnej stronniczości — pisze Chołoniewski — jest słuszne, ale „przyjęto
je z przekonaniem, że wystarczy jeden manifest [...] aby wyczarować zastępy
liczniejsze od połączonych arm ii wszystkich państw zaborczych” 72. Nie
chodzi tu o masy jako liczbę, ale o wybitne jednostki pozbawione moż
liwości wykazania swojej indywidualności. A przecież taką teorię lansują
też konserwatyści. Stąd wniosek, że różnice w metodzie i działaniu są istotne
[...] są to różnice, które zachodzą nie między dwiema wrogimi sobie zasa
dami, lecz między skrajnym a umiarkowanym pojmowaniem zasady mniej
lub bardziej wspólnej” 73.
Sprzeciwia się tej tezie Kosiakiewicz, który w odpowiedzi na artykuł
Chołoniewskiego pisze, że dem okracja systemem nie jest, ponieważ nikt nie
może podać jasnej jej definicji. A przecież Chołoniewski podaje ją, i to
dość precyzyjnie. W konkluzji stwierdzić m ożna, iż krytyka przeprowadzona
przez Kosiakiewicza koncentrowała się przede wszystkim na uwypukleniu
słabości doktrynalnych krytykowanych koncepcji, na braku konsekwentnego
systemu pojęciowego dotyczącego ideologii i założeń społecznych. Równo
cześnie wypada stwierdzić — niezależnie od partyjnej stronniczości — że była
to krytyka, która nie uwzględniała złożoności życia społecznego znajdującego
odbicie w program ach różnych nurtów politycznych i ideologicznych.
Mówiąc o formie rządów konserwatyści podkreślali element ładu, trwałości
i zabezpieczenia od anarchii: „Jeśli bowiem społeczeństwo ma być tworem
ciągłym, pokolenia całe ogarniającym, musi być silną władzą związane i przed
nagłym wypadkiem i rozkładem zabezpieczone” 74. Przyszłość m ogą mieć
tylko te społeczności, które mają wielkość duchową, rozum, jedność i bogactwo.
D o takiego stanu nie dochodzi się bez porozum ienia z władzą, albowiem
to właśnie ona jest organicznym narzędziem w społeczeństwie, „gdy władza
nie daje się szanować, konserwatysta cierpi nad tym boleśniej aniżeli demo
1- Ibidem , s. 42.
73 Ibidem , s. 45.
74 P. Popiel, L ist do księcia Lubom irskiego , w: Pisma, seria III, t. I, s. 71.
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krata, albowiem nie ma złudzeń, że obalenie władzy jest lekarstwem na
chorobę władzy” 75.'
Najważniejszą jednak sprawą jest idea narodu. W. L. Jaworski pytał:
„A te ideały, których sługą jest konserwatyzm? — to naród, jego istnienie,
zachowanie i rozwój. N aród zaś to już w pojęciu swym suma tradycji,
żyjąca historia, niewygasające i ciągle odnawiające się ognisko wierzeń
i umiłowań. Tym bardziej w pochodzie do narodowego ideału zwycięską
być może tylko ta m etoda, która — jak twierdzi Kosiakiewicz — jest pozy
tywistyczną, antyracjonalną. eksperym entalną” 7(1. A utor Idei konserwatywnej
twierdzi, że naród jest wytworem hierarchii; „podporządkowując grupy spo
łeczne jedne drugim dla dobra zbiorowości, prawa społeczne osiągają jedność,
która nazywa się narodem . Potrzeba znacznego stopnia organizacji społecznej,
a więc udoskonalenia się hierarchii, aby ta całość poczuła się jednością,
aby zrozumiała, iż jest narodem . Dlatego to pojęcie zjawia się tak późno
w historii” 77.
W swoich rozważaniach o konserwatyzmie narodowi demokraci często pod
nosili, że ich adwersarze posługują się frazeologią katolicką do celów jak
najbardziej świeckich. Ataki były dość ostre, stąd problem ten zajął dużo
miejsca w omawianej przeze mnie dyskusji ideologicznej, każda religia jest
w swoich założeniach konserwatywna w znaczeniu „zachowania z dorobku
ludzkości wszystkiego, co jest użytecznością” 78. Każdy członek społeczeństwa
bez względu na sympatie religijne musi odnosić się z podziwem do nie
porównywalnej organizacji kościelnej, do niesłychanej karności duchowień
stwa i posłuszeństwa wiernych. Kościół, jako od wieków oparty na zasa
dzie hierarchicznego podporządkow ania wszystkich szczebli ostatecznym de
cyzjom jednego człowieka, jest nie tylko naturalnym sojusznikiem kon
serwatyzmu, ale życiowym przykładem stałości konstrukcji społecznej, opartej
na zasadach ideologii konserwatywnej. „Polityka konserwatywna — pisał
S. Estreicher — broni od dawna istniejących historycznie wyrobionych podstaw
życia społecznego; że więc naprzód uznaje za najważniejszą taką podstawę,
etykę religijną, której piastunami są panujące w pewnym narodzie organi
zacje religijno-kościelne, dlatego stara się zapewnić im silne stanowisko”
„Konserwatyzm Kościoła — pisze Kosiakiewicz — to konserwatyzm leżący
w równej odległości od wstecznictwa i od rewolucji, konserwatyzm będący
zachowaniem elementów dobrobytu i warunkiem ich rozrostu, i niczemu
godnemu w przyszłości się nie przeciwstawia” 8(). Przyjmując podobne zało15
76
77
7*

W. Kosiakiewicz, Co dem okracja data P o lsce/, s. 46.
W. L. Jaworski, „Czas”, nr 340 z 25 VII 1913.
W. Kosiakiewicz, Idea konserwatywna..., s. 69.
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żenią M. Popiel stwierdza, że sprawa religii dzieli naród na dwie części;
podział ten zaznacza się również w układzie sił politycznych, gdyż w Polsce
w imię katolicyzmu zwalczają się dwa stronnictwa: konserwatywne i na
rodowe, Ambicją konserwatysty jest „służyć sprawie Kościoła i nie pozwolić
się prześcignąć na tym polu nikom u” 81. Konserwatyzm narodził się z religii
katolickiej, nie m a wszakże w sobie „świętości”, nieodłącznego atrybutu
Kościoła, dlatego obóz konserwatywny może działać na polu politycznym
i występować tam, gdzie nie m ogą tego czynić kapłani. S. Tarnowski
określa tę różnicę następująco: „Konserwatyzm jest instytucją ludzką, nie
boską, i swym programem może obejmować tylko życie doczesne. Związek
ten leży w samej naturze konserwatyzmu, w przeciwnym razie stałby kon
serwatyzm na gruncie obrony jednostki, jej egoizmu i naturalnego bytu,
zatracając koncepcję struktury świata, opartej na prawie przyrodzonym ” 8 2 .
Sami konserwatyści przyznają jednak, że ich kontakty z Kościołem nie
zawsze były harmonijne. W ytykając te błędy, W. Kosiakiewiez podkreśla
m.in. brak zainteresowania szkołą wyznaniową, widząc w tym jedną z przy
czyn osłabienia społecznego swojej partii. Jest to związane z tym, iż ugru
powania zachowawcze są nie tylko sojusznikami katolicyzmu, ale „są wyko
nawcami umowy [...] zrodzony z katolicyzmu i wychowany przez doświad
czenia Kościoła konserwatyzm jest rycerzem ideałów katolickich” 83. Takie
górnolotne sformułowania były zawsze dom eną konserwatystów.
Jako podsumowanie wywodów na temat relacji katolicyzm—konserwatyzm
chciałabym przytoczyć poglądy S. Estreichera. „Celem każdego człowieka
jest — pisał — doskonalić się na miarę Boga. N ie jest to równoznaczne
z tym, że religia jest 'narzędziem władzy, ale winna być instrumentem
doskonalenia duszy indywidualnej; wszyscy powinni zdać sobie z tego sprawę.
Stosunek między społeczeństwem a interpretatorem praw boskich winien
być następujący: słuchanie, gdy się jest laikiem, rozkazywanie, gdy się jest
kapłanem. Człowiek odkrywał praw a ustalone przez Boga dzięki rozumowi
[...] człowiek bez religii to zwierz uczony, społeczeństwo bez religii to dzikie
stado” 84. Dlatego też sfery życia politycznego i religijnego winny być po
wiązane nierozerwalnie: państwo to element cielesny, a Kościół to dusza
narodu. Definiując funkcję religii konserwatyści twierdzili, iż miała ona,
głosząc zasady solidaryzmu społecznego, wskazując człowiekowi miejsce wyz
naczone mu przez Boga w hierarchii, nie dopuścić do jakichkolwiek za
burzeń naruszających status quo. Ale każdy konserwatysta, podkreślając, że
religia jest dobrem samym w sobie, odżegnuje się od zaliczenia jej do
katalogu środków oddziaływania na społeczeństwo. Zdawano sobie sprawę,
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iż zakwalifikowanie religii do elementów nacisku politycznego przeczyłoby
jej naturalnym wartościom. Przyznawano więc religii rolę kom plem entarną;
chodziło o dostarczenie sankcji moralnej aktualnej strukturze społecznej.
Sankcja m oralna oznaczała tu możliwość zastąpienia (w sytuacji krytycznej)
racjonalnej motywacji ideologii konserwatywnej — wiarą. Nie m ożna jednak
wyraźnie postawić tezy, że w ten sposób sprawa była postawiona przez
wszystkich teoretyków. Wyraźnie klerykalne były np. poglądy P. Popiela
czy S. Estreichera, a antyklerykalne A. Wielopolskiego i A. Zamojskiego.
Pisząc o krakowskich konserwatystach należy zwrócić uwagę, iż byli oni
świadomi politycznej funkcji Kościoła i religii oraz że umieli tę wiedzę
wykorzystać.
Trudno mówić o jakiejkolwiek szkole polskiego konserwatyzmu; zasad
nicze zasady ideologii są recypowane. Indywidualne -akcenty pojawiają się
dopiero, gdy pisze się o przeszłości narodowej lub szuka dróg wyjścia
z aktualnej sytuacji politycznej.
N a początku XX wieku grupy konserwatywne w Polsce przekształciły
się w partie. W 1904 r. powstało Stronnictwo Polityki Realnej, w 1907
w Galicji — Stronnictwo Prawicy Narodowej. Poza tym działało po wojnie
kilka partii uznawanych przez współczesnych za konserwatywne; stańczycy
występowali pod nazwą Związek Budowy Zjednoczonej Polski, na kresach
powstało Stronnictwo Pracy Narodowej na Rusi i Stronnictwo Narodowe
Zachowawcze na Litwie, a z połączenia tych ugrupowań zawiązało się
Stronnictwo Pracy Konstytucyjnej. W 1920 r. doszło do rozłamu i utwo
rzono Stronnictwo Realnej Pracy Narodowej. W Poznańskiem po 1918 r., czyli
po rozwiązaniu Stronnictwa Pracy Narodowej i Centrum Obywatelskiego, nie
było żadnej partii konserwatywnej. Od 1920 r. działało Stronnictwo Chrześcijańsko-Rolnicze (od 1922 Naródowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Rolnicze). W G a
licji w 1922 r. podjęło działalność Stronnictwo Zachowawcze.
Przyznać trzeba jednak, że wskazane wyżej próby sformalizowania więzów
organizacyjnych ruchu nie przyniosły poważniejszych rezultatów, nie były to
partie nowoczesne i masowe. Tradycyjnie opierały się na kontaktach towa
rzyskich i rodzinnych.
Liczono w tej sytuacji na rezultaty ideologicznej integracji pierwszych dzie
sięcioleci XX w. I te rachuby zawiodły przedstawicieli obozu zachowawcze
go; konserwatyzm w okresie międzywojennym nie odegrał większej roli na
arenie politycznej.
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LES M ETAM ORPHO SES D E LA PEN SEE PO LITIQ U E
EN G A LIC JE SOUS L IN F L U E N C E DES PO LEM IQU ES
AVEC LE PA RTI N A TIO N A L-D E M O C R A T E
R esu m e
Selon 1’auteur de cet article, le conservatisme polonais aux confins du X IX e et du
XX e siecles se definit par la preponderance de son program m e purem ent politique et la
pauvrete de son ideologie. Vers 1913 cependant, cette situation comm enęait a changer
avec 1’apparition de l’ouvrage de R om an Dmowski, intitule Declin de la pensee conserrntrice en Pologne (U padek m yśli konserwatywnej w P olsce), et qui presentait un aperęu
synthetique des attaques de la p art des democrates nationaux contrę le milieu conservateur.
La presente etude m ontre d ’abord que c’est precisement sous 1’influence de ces attaques,
visant a devoiler les deficiences de la pensee conservatrice theorique, que celle-ci devint
plus animee. Eri p artant de cette these, 1’auteur presente les principes de la doctrine
conservatrice, qui s’elaboraient aux cours de ces propos polemiques, ainsi que son essor
ulterieur.
La notion meme de conservatisme, appliquee a ce mouvem ent en Galicie, est difficile
a preciser a cause de la naturę specifique des traditions historiques polonaises et de
cette longue absence de considerations theoriques au sein du mouvement. A l’epoque analysee, ses representants s’opposaient a des changements radicaux, on tentaient de les retarder,
car la m oderation favorisait. a leur avis, le succes du programme. Le contenu positif de
celui-ci accentuait to u t particuiierem ent l’exigence du travail organique dans une societe
hierarchisee et defendait les valeurs inherentes de la religion, to u t en s’opposant vigoureusement a toute tentative d ’utiliser 1’Eglise comme moyen de pression politique.

