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„Bez jego pracy nie sposób wyobraziæ sobie znacz¹cego – nie mó-
wi¹c ju¿ o nadziei na jego dominuj¹c¹ pozycjê – ruchu konserwa-
tywnego w Ameryce”.

„Nada³ on imiê amerykañskiemu ruchowi konserwatywne-
mu”.

„W tych spolaryzowanych i pe³nych emocji czasach, potrze-
bujemy wiêcej myœlicieli wysokiej próby po obu stronach, tak aby
podejmowaæ sprawiedliwe decyzje dotycz¹ce przysz³oœci. Russell
Kirk jest w³aœnie takim wspania³ym myœlicielem”1.

„Ma³o kto spodziewa³ siê w 1953 roku, gdy nak³adem H. Regne-
ry ukaza³ siê The Conservative Mind, ¿e ksi¹¿ka ta stanie siê zwiastu-
nem najwa¿niejszych zmian politycznych w dwudziestym wieku”2.

„Jego dzie³o jawi siê jako jedno z wielkich intelektualnych
osi¹gniêæ naszych czasów, skutecznie rzuci³ on wyzwanie panu-
j¹cej liberalnej ortodoksji”3.

1 Przytoczone cytaty pochodz¹ odpowiednio od Williama F. Buckleya,
Williama Rushera oraz Raya Bradbury’ego. Cyt. za J. E. Person, Rus-
sell Kirk. A Critical Biography of a Conservative Mind, Lanham/Oxford
1999, s. 54, 70, 218.
2 S. Tonsor, Russell Kirk 1918-1994, „Modern Age”, Winter 1995, s. 99.
3 H. Regnery, Russell Kirk – An Appraisal, w: „The unbought grace of life”.
Essays in Honor of Russell Kirk, ed. J. E. Person, Peru (Illinois) 1994, s. 30.
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Wstêp

Przytoczone wypowiedzi, pochodz¹ce od twórców i sympa-
tyków dwudziestowiecznego amerykañskiego konserwatyzmu,
dokumentuj¹ powszechnie panuj¹c¹ opiniê w tym œrodowisku
o niepoœledniej (a zdaniem niektórych, kluczowej) roli Russella
Kirka (1918-1994) nie tyle w ukszta³towaniu siê, co w powstaniu,
nowoczesnego amerykañskiego konserwatyzmu po II wojnie œwia-
towej. W tym ostatnim kontekœcie zazwyczaj wymieniane jest opus
magnum Kirka, The Conservative Mind, opublikowane w 1953 roku
– synteza dziejów myœli konserwatywnej za Oceanem oraz jej eu-
ropejskich antecedencji (Burke, Tocqueville).

W literaturze amerykañskiej nie brakuje opracowañ dotycz¹-
cych dziejów konserwatyzmu w Stanach Zjednoczonych po II woj-
nie œwiatowej4.  Na tym tle ubogo przedstawia siê dorobek amery-
kañskich badaczy w zakresie analizy myœli politycznej (i refleksji
kulturowej) R. Kirka, postaci, która wywar³a niebagatelny wp³yw
na ten nurt amerykañskiej myœli politycznej5. Na gruncie polskiej
historiografii niniejsza monografia jest pierwszym tego typu opra-
cowaniem.

Przystêpuj¹c do pracy nad myœl¹ polityczn¹ Russella Kir-
ka stawia³em sobie dwa podstawowe cele. Po pierwsze, doko-

nanie analizy najwa¿niejszych elementów sk³adaj¹cych siê na
kszta³t konserwatywnej refleksji autora Konserwatywnego umy-
s³u. Chodzi³o wiêc o prezentowan¹ przez niego definicjê kon-
serwatyzmu, analizê diagnozowanej przez niego kulturowej
degrengolady wspó³czesnego œwiata oraz jego spojrzenie na
wspó³czesn¹ mu rzeczywistoœæ spo³eczn¹, kulturow¹ (zw³asz-
cza w kontekœcie edukacji) i polityczn¹ Stanów Zjednoczonych.
Po drugie, zale¿a³o mi na skonfrontowaniu pogl¹dów i reflek-
sji Kirka w tych dziedzinach z innymi reprezentantami amery-
kañskiego „nowego konserwatyzmu” kszta³tuj¹cego siê po 1945
roku. W tym œrodowisku najbardziej interesowa³y mnie pogl¹-
dy tych myœlicieli i pisarzy politycznych zaliczanych, podob-
nie jak Kirk, do tzw. kulturowych konserwatystów czy te¿ kul-
turowych tradycjonalistów (lub wprost: tradycjonalistów)6. Nie
bez znaczenia by³o równie¿ ukazanie stanowiska Kirka w to-
cz¹cych siê wewn¹trz amerykañskiego konserwatyzmu dysku-
sjach intelektualnych, np. wobec kwestii „fuzjonizmu” czy re-
lacji wobec œrodowisk ultraliberalnych do niedawna, a zra¿o-
nych do „polityki postêpu” i przyjmuj¹cych miano „neokon-
serwatystów”.

W ten sposób myœl Kirka jest ukazana na szerszym tle po-
równawczym, czemu s³u¿y równie¿ rozdzia³ drugi prezentowa-
nej monografii, przedstawiaj¹cy g³ówne nurty amerykañskiej myœli
konserwatywnej w XX wieku. Na potrzeby tego rozdzia³u ramy
chronologiczne s¹ szersze ani¿eli tylko okres po 1945 roku i s¹
zestawione z okresem ¿ycia bohatera niniejszej pracy (a wiêc od-
nosz¹ siê równie¿ do okresu przedwojennego).

Praca ma charakter Ÿród³owy, bowiem – jak dla ka¿dego opra-
cowania, bêd¹cego analiz¹ myœli politycznej – podstawowym
materia³em poznawczym by³a twórczoœæ (pisarska i publicystycz-

4 Por. m. in. P. Allitt, The Conservatives. Ideas and Personalities Thro-
ughout American History, New Haven 2009; A. Crawford, Thunder on
the Wright. The „New Right“ and the politics of resentment, New York
1980; J. P. East, The American Conservative Movement. The Philosophical
Founders, Chicago 1986; P. E. Gottfried, T. Fleming, The Conservative
Movement, Boston 1988; J. D. Hoeveler, Watch on the Right. Conservati-
ve Intellectuals in the Reagan Era, Wisconsin 1991; G. H. Nash, The Con-
servative Intellectual Movement in America Since 1945, Wilmington 2006;
M. Thorne, American Conservative Thought, New York 1990. Warto
zwróciæ uwagê na opracowania o charakterze s³ownikowym lub en-
cyklopedycznym. M. in. L. Filler, Dictionary of American Conservative
Thought, New York 1987; American Conservatism. An Encyclopedia, ed.
B. Frohnen, J. Beer, J. O. Nelson, Wilmington 2006.
5 Oprócz wymienionej w przypisie pierwszym monografii J. E. Persona
nale¿y wspomnieæ o opracowaniu autorstwa W. W. McDonalda, Russell
Kirk and the Age of Ideology, Columbia/London 2004.

6 Niekiedy nurt ten nazywany jest równie¿ „paleokonserwatystami”
w odró¿nieniu od tzw. neokonserwatystów, którzy dzisiaj (na pocz¹tku
XXI wieku) w³aœciwie zmonopolizowali – czy te¿, jak chc¹ niektórzy,
uzurpowali sobie – nazwê „amerykañski konserwatyzm”.
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Russell Amos Kirk urodzi³ siê 19 paŸdziernika 1918 roku w Ply-
mouth (Michigan). Rodzice przysz³ego autora Konserwatywnego
umys³u byli zawodowo zwi¹zani z kolejnictwem. Ojciec (Russell
Andrew Kirk) by³ operatorem silników kolejowych, matka (Mar-
jorie Pierce) przed wyjœciem za m¹¿ pracowa³a w przydworcowej
restauracji prowadzonej przez jej ojca. Do 1935 roku edukacja na
poziomie podstawowym, a nastêpnie œrednim R. Kirka odbywa³a
siê w jego rodzinnym mieœcie. Jednak w tym czasie najbardziej
formacyjny wp³yw na przysz³ego konserwatywnego myœliciela nie
mia³a szko³a. W tym kontekœcie najwa¿niejszy by³ wp³yw rodzi-
ny oraz lektur.

W jednej ze swoich ksi¹¿ek nasz bohater stwierdzi³: „od
godziny kiedy zacz¹³em rozumowaæ, a mo¿liwe nawet, ¿e od
godziny, gdy zacz¹³em czuæ – by³em konserwatyst¹”1. Na kar-
tach innej jego publikacji odnajdujemy opiniê, ¿e „wspania³e
ksi¹¿ki oddzia³ywaj¹ w sposób pozytywny na spo³eczeñstwa,
z³e ksi¹¿ki obni¿aj¹ ogólny poziom osobistego i spo³ecznego pro-
wadzenia siê”2. Konserwatyzm a ksi¹¿ki – to nieustannie powta-
rzaj¹cy siê temat nie tylko w myœli politycznej, ale i w biografii

Rozdzia³ I

Russell Kirk – biografia
„konserwatywnego umys³u”.

1 R. Kirk, Confessions of a Bohemian Tory, New York 1963, s. 304.
2 R. Kirk, Reclaiming a Patrimony, Washington 1982, cyt. za: The Essential Rus-
sell Kirk, ed. G. Panichas, Wilmington 2007, s. 215.

na) bohatera opracowania oraz innych konserwatywnych myœli-
cieli, których intelektualny dorobek by³ zestawiany z polityczn¹
i kulturow¹ refleksj¹ autorstwa Russella Kirka.

W tym miejscu chcia³bym wyraziæ moje wielkie podziêko-
wanie dla dr. Janusza KaŸmierczaka (UAM) oraz ks. dr. Mieczy-
s³awa Piotrowskiego TChr. za pomoc w prowadzeniu kwerendy
na potrzeby tej ksi¹¿ki


