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 Wokó³ pustego tabernakulum

Dwudziesty wiek nie by³ dobrym czasem dla konserwatystów. Ich

sytuacja nie by³a dobra ju¿ w wieku XIX, ale w wieku XX pogorszy³a

siê zdecydowanie. Kiedy, wprawdzie niezbyt zgodnie z chronologi¹,

przyjmiemy, ¿e wiek XIX zakoñczy³ siê w roku 1914, kiedy to rozpo-

czê³a siê w Europie wojna domowa, zwana Wielk¹ Wojn¹, to ³atwiej

nam zrozumieæ podstawow¹ przyczynê gwa³townego pogorszenia

siê sytuacji konserwatystów. W nastêpstwie tej wojny upad³y monar-

chie nie tylko w Rosji, ale równie¿ w Austrii i Niemczech, zaœ monar-

chia,  a w ka¿dym razie – sympatia dla niej – jest wa¿nym sk³adnikiem

œwiatopogl¹du konserwatywnego. Ale nie to by³o najgorsze, ¿e mo-

narchie upad³y. Najgorsze by³o, to, ¿e vox populi, nawiasem mówi¹c,

inspirowany przez postêpactwo, które zdominowa³o ówczesn¹ prasê

i instytucje edukacyjne, w³aœnie monarchiom przypisywa³ odpowie-

dzialnoœæ za wojnê i spowodowane ni¹ udrêki i zniszczenia.

Tymczasem przyczyna wydaje siê tkwiæ gdzie indziej. Z jednej

strony w zapocz¹tkowanym w roku 800 przez papie¿a Leona III

i frankoñskiego króla Karola Wielkiego odrodzeniu idei odtworze-

nia w Europie pañstwa uniwersalnego na kszta³t zachodniego Ce-

sarstwa Rzymskiego, a z drugiej – w nowoczesnej idei, która w Euro-

pie zatriumfowa³a w po³owie wieku XIX, objawiaj¹c siê w postaci

„Wiosny Ludów”, czyli idei nacjonalistycznej, w myœl której ka¿da

wspólnota etniczna powinna siê politycznie zorganizowaæ w pañ-

stwo. Na³o¿enie siê nowoczesnej idei nacjonalizmu na stare marze-
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Rozdzia³ I

Korzenie ruchu konserwatywnego

Dziœ ju¿ wiemy, ¿e kres myœli konserwatywnej i aktywnoœci

konserwatystów nie nast¹pi³ wraz ze zrealizowaniem postanowieñ

uk³adu ja³tañskiego na ziemiach polskich. Obecnie stykamy siê z no-

wymi œrodowiskami inspirowanymi myœl¹ zachowawcz¹. Powsta³y

one po odzyskaniu przez pañstwo polskie niezale¿noœci politycznej.

Ale wtedy, kiedy pisana by³a ta ksi¹¿ka, tego wszystkiego, co dziœ siê

dzieje, nie mo¿na by³o tak jasno i pewnie przewidzieæ. A jednak sam

fakt, ¿e w czasach powojennych dziejom konserwatystów zosta³y

poœwiêcone dwie powa¿ne monografie, Wies³awa W³adyki i Szymo-

na Rudnickiego, stanowi³ swoiste wyzwanie1. Praca W³adyki koñczy³a

siê na 1935 roku i tworzy³a siê luka lat 1936-1939, czyli okres,

w którym m.in. powsta³o Stronnictwo Zachowawcze i który w histo-

riografii polskiej nie znajdowa³ swego naœwietlenia. Myœl o wype³-

nieniu tej luki stawa³a siê tym ¿ywsza, gdy w moje rêce po zmar³ym

ju¿ sekretarzu zwyk³ym Stronnictwa Zachowawczego, rtm. dypl. Ste-

fanie Stablewskim, zosta³o przekazane, skromne co prawda, archi-

wum dokumentuj¹ce ostatni przedwrzeœniowy okres dzia³alnoœci

konserwatystów. Ono to oraz przegl¹d ówczesnej prasy stanowi¹

podstawê dokumentaln¹ przedstawionych w tej ksi¹¿ce rozwa¿añ2.

Intencj¹ autora by³o jednak równie¿ zarysowanie obrazu tak

niepowtarzalnego w swej oryginalnoœci œwiatopogl¹du zachowaw-

ców, który – wolny od wszelkich formu³ ideologicznych – zachowy-

wa³ œwie¿oœæ i przejrzystoœæ przemawiaj¹ce do œwiadomoœci ludz-

kiej. Tymczasem prace wymienionych tu historyków ruchu konser-
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watywnego jakby omija³y ten aspekt formacji duchowej zachowaw-

ców, boæ i nie by³ ku temu czas w³aœciwy. Prace te pozostawa³y

w sferze faktografii unikaj¹cej wartoœciowania postaw i myœli kon-

serwatystów, bo sam obraz ich œwiatopogl¹du, osadzonego w tradycji

antyczno-chrzeœcijañskiej, móg³by przyci¹gaæ umys³y, które mia³y byæ

ówczeœnie podporz¹dkowane innej doktrynie. W pracy naszej zatem,

poza faktografi¹, bêdziemy siê starali ukazaæ ten œwiatopogl¹d, który

wydaje siê najtrwalsz¹ spuœcizn¹ konserwatyzmu polskiego, który

koñczy³ swe dzieje wraz z wybuchem II wojny œwiatowej. Bêdziemy

siê tak¿e starali niæ aktywnoœci zachowawczej przeci¹gn¹æ przez lata

wojny i przez pierwsze lata, jakie po niej nasta³y.

Tradycyjnie polska myœl konserwatywna wywodzi siê od tzw.

stañczyków krakowskich. Stanowili oni grupê ludzi, którzy posta-

nowili przewartoœciowaæ swoje pogl¹dy na tle klêski powstania

styczniowego. Nazwa wywodzi siê od „Teki Stañczyka” – broszury

zawieraj¹cej szereg listów o wydŸwiêku satyrycznym, autorstwa

Stanis³awa KoŸmiana, Stanis³awa Tarnowskiego i Józefa Szujskie-

go, wydanej w 1870 roku. Autorzy ci w swych utworach, zarówno

publicystycznych, jak i historyczno-politycznych, zabiegali o odwró-

cenie toku polskich aspiracji narodowych. Pragnêli powstrzymaæ

d¹¿noœæ do dzia³añ konspiracyjno-powstañczych i zast¹piæ je wol¹

kszta³towania czynnych zdolnoœci narodu w warunkach niebytu

w³asnej, niezale¿nej pañstwowoœci. W sensie politycznym ich

za³o¿enia prowadzi³y do wykszta³cenia siê koncepcji trójlojalizmu,

to znaczy przyjêcia zasady wiernoœci wobec interesów tych

panuj¹cych, pod których w³adz¹ znalaz³y siê podzielone ziemie Rze-

czypospolitej. Jednoczeœnie celem ich dzia³ania by³o uzyskanie au-

tonomii, a œciœlej –  rozszerzonego samorz¹du polskiego w ramach

struktury politycznej pañstw zaborczych. W swych spekulacjach

politycznych liczyli oni na konflikt pomiêdzy zaborcami i wówczas

zak³adali, ¿e albo Austria pokonuj¹c Rosjê, albo Rosja pokonuj¹c

Prusy – w ka¿dym razie któreœ z pañstw zaborczych, odnosz¹c zwy-
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ciêstwo nad innym – bêdzie zainteresowane odbudowaniem auto-

nomii politycznej Polski. W swym dzia³aniu konserwatyœci zalecali

racjonalizm, umiarkowanie, postulowali program pañstwowy ak-

ceptuj¹cy posiadanie silnej w³adzy. Tradycyjnie przeciwni byli na-

cjonalizmowi, rozumiej¹c, ¿e struktury pañstwowe w œrodkowej

Europie bêd¹ musia³y obejmowaæ ró¿ne narodowoœci. Fundament

kszta³towania mentalnoœci narodowej upatrywali w wiernoœci wie-

rze katolickiej i Koœcio³owi. Byli zwolennikami elit, które kszta³-

tuj¹ etos narodowy. Zdaniem ich ludzie sw¹ prac¹ dochodz¹cy do

posiadania maj¹tków i dóbr materialnych, zapewniaj¹cych im nie-

zale¿noœæ osobist¹, zdolni s¹ do utrzymania samorz¹dnoœci gospo-

darczej i ochrony wartoœci kulturalnych narodu oraz poœwiêcania

swych si³ sprawom dobra publicznego.

Nurt galicyjski - SPN

W powy¿szym ujêciu program konserwatystów okaza³ siê

niemo¿liwy do realizacji na terenie ziem zabranych przez Prusy, na

którym rz¹dy zmierza³y jedynie do germanizacji elementu polskie-

go. Urzeczywistni³ siê natomiast w ogromnym stopniu w Galicji.

Tu konserwatyœci ¿ywo w³¹czyli siê w dzia³alnoœæ publiczn¹, obej-

muj¹c stanowiska w administracji pañstwowej Austro-Wêgier oraz

tworz¹c Ko³o Polskie w parlamencie wiedeñskim. W 1907 roku utwo-

rzyli Stronnictwo Prawicy Narodowej (SPN). W dzia³alnoœci swej sty-

ka³o siê ono ju¿ z partnerstwem nowoczesnych partii politycznych,

a wiêc narodowych demokratów, ludowców i socjalistów. Socjalistów

lekcewa¿yli, uwa¿aj¹c ich za idealistów-radyka³ów o niewielkich

wp³ywach politycznych. Za to ju¿ w 1908 roku zawarli umowê

o wspó³pracy z Polskim Stronnictwem Ludowym Jana Stapiñskiego.

Tradycyjnym ich przeciwnikiem by³o Stronnictwo Demokratyczno-
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Narodowe, którego nacjonalistyczn¹ politykê, skierowan¹ przeciw-

ko Ukraiñcom we wschodniej Galicji, uwa¿ali za szkodliw¹. Wp³y-

wom endecji ulegali natomiast polscy konserwatyœci na Podolu, ¿yj¹-

cy obaw¹, i¿ narastaj¹ca si³a elementu ukraiñskiego wyprze ich

z posiadanych maj¹tków ziemskich.

Pierwsza wojna œwiatowa postawi³a przed konserwatystami

galicyjskimi kwestiê okreœlenia ich stosunku do sprawy niepodle-

g³oœci Polski. Czo³owi przedstawiciele tej orientacji, W³adys³aw Le-

opold Jaworski i Leon Biliñski, poparli Legiony Polskie Pi³sudskie-

go, walcz¹ce u boku wojsk austriackich. Konserwatyœci krakowscy

zak³adali bowiem, ¿e Austria odniesie zwyciêstwo nad Rosj¹. Uwa-

¿ali, ¿e ówczesne ziemie Królestwa Polskiego zostan¹ po³¹czone

z Galicj¹, a wybitny przedstawiciel konserwy galicyjskiej Micha³

Bobrzyñski przypuszcza³, i¿ monarchia habsburska stanie siê wów-

czas zwi¹zkiem trzech autonomicznych i równoprawnych politycz-

nie organizmów: Austrii, Wêgier i Polski. W jego ocenie naród pol-

ski nie by³by w stanie utrzymaæ swej niezale¿noœci pañstwowej na

ziemiach le¿¹cych pomiêdzy potê¿nymi Niemcami a Rosj¹. Dlatego

zarówno on, jak i wyznaj¹cy podobne pogl¹dy konserwatyœci gali-

cyjscy, do ostatnich miesiêcy 1918 roku byli zwolennikami rozwi¹-

zania austriacko-polskiego.

Stronnictwo ich, nie maj¹ce programu niepodleg³oœciowego, nie

mog³o liczyæ na popularnoœæ w odzyskuj¹cym wolnoœæ kraju. W no-

wej sytuacji przyst¹piono wiêc przede wszystkim do zmiany nazwy,

a w 1919 roku zg³oszono akces do powsta³ego w Warszawie, jedno-

cz¹cego ugrupowania konserwatywne z ca³oœci ziem polskich, Stron-

nictwa Pracy Konstytucyjnej. Stronnictwo to wziê³o udzia³ w wybo-

rach do Sejmu Ustawodawczego i utworzy³o, licz¹cy 18 pos³ów, Klub

Pracy Konstytucyjnej. W doœæ sztucznie stworzonym ugrupowaniu

wystêpowa³y jednak rozliczne tarcia na tle zarówno personalnym,

jak i odmiennych orientacji politycznych. W lutym 1920 roku kon-

serwatyœci, chc¹c œciœlej podkreœliæ zachowawczy charakter swej
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orientacji, postanowili tworzonemu przez siebie ugrupowaniu po-

nownie nadaæ nazwê Stronnictwa Prawicy Narodowej. W oddziale

warszawskim SPN ujawni³y siê jednak¿e tendencje niechêtne oso-

bie Pi³sudskiego, a sprzyjaj¹ce ró¿nym rozwi¹zaniom proponowa-

nym przez endecjê. W rezultacie oddzia³ ten powo³a³ now¹ frakcjê –

Stronnictwo Realnej Pracy Narodowej. Fronda ta sprawi³a, ¿e stañ-

czycy krakowscy na okres blisko szeœciu lat utracili pozycjê w stoli-

cy, gdzie SPN nie dzia³a³o. Równie¿ kontakty we Lwowie wkrótce

zosta³y przejête przez konkurencyjne stronnictwo konserwatystów

poznañskich, znacznie bli¿szych Narodowej Demokracji. Dodatko-

wo w samym Krakowie w 1922 roku Konstanty Broel-Plater i Kazi-

mierz Marian Morawski z pozycji konkurentów ideologicznych po-

wo³ali nowe ugrupowanie konserwatywne pod nazw¹ Stronnictwa

Zachowawczego. Reprezentowa³o ono program ultrakatolicki, nacjo-

nalistyczny, a nawet lekko faszyzuj¹cy; nawi¹zywa³o do wzorów Ac-

tion Française. Zak³ada³o mo¿liwoœæ wspó³pracy jedynie z Narodow¹

Demokracj¹ i zarazem g³osi³o, ¿e w Polsce powinna byæ ustanowio-

na monarchia.

W latach 1920-1925 rola i wp³ywy SPN ulega³y ci¹g³emu zawê-

¿aniu. Ruch zachowawczy z inspiracji konserwatystów wielkopol-

skich nabiera³ charakteru katolicko-narodowego i znajdowa³ siê pod

silnymi wp³ywami endecji. Oœrodek krakowski SPN zachowywa³ jed-

nak¿e sw¹ niezale¿noœæ. SPN by³o tworzone wspó³miernie przez

ludzi pochodzenia inteligenckiego i ziemiañskiego. Wyra¿a³o ono po-

gl¹dy zbli¿one do liberalizmu, przeciwne by³o nacjonalizmowi,

wspó³pracy z endecj¹ i ³¹czeniu polityki z religi¹. Opowiada³o siê za

modelem rz¹dów parlamentarnych, przeciwstawiaj¹c siê wszelkim

typom dyktatury, a tak¿e – tendencjom monarchistycznym. Wyrazi-

cielami tych pogl¹dów byli wybitni naukowcy i publicyœci tego

ruchu: W³adys³aw L. Jaworski, Stanis³aw Estreicher i Jan Bobrzyñski

(syn Micha³a), którzy pisywali na ³amach „Czasu” – najstarszego uka-

zuj¹cego siê w kraju pisma.
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Stanis³aw Jan Rostworowski

Stanis³aw Jan Rostworowski urodzi³ siê 27 listopada 1934 w Po-

znaniu jako syn gen. Stanis³awa Rostworowskiego i Zofii z Myciel-

skich. Jego ojciec, dr chemii, po wst¹pieniu do Legionów Polskich

w 1914 r. bra³ udzia³ w walkach Legionów na froncie rosyjskim,

nastêpnie ju¿ jako zawodowy oficer w wojnie bolszewickiej, III Po-

wstaniu Œl¹skim oraz wa¿nych wydarzeniach politycznych tamtych

czasów. Po wybuchu II wojny œw. bra³ udzia³ w obronie Warszawy,

kierowa³ placówkami konspiracyjnymi za granic¹, pe³ni³ funkcji in-

spektora KG Armii Krajowej na obszarze Krakowa i Œl¹ska, nastêp-

nie dowódcy Okrêgu AK w Krakowie. Zgin¹³ zamordowany przez

Gestapo w sierpniu 1944.

Rodzice Stanis³awa do II w. œw. mieszkali w maj¹tku Gêbice,

w powiecie gostyñskim w Wielkopolsce. W 1945 matka, bêd¹c ju¿

wdow¹, zosta³a przez komunistów wyrzucona wraz z trójk¹ dzieci z

rodzinnego domu.

Rostworowski uczêszcza³ do szkó³ w Lesznie, Gostyniu i Pozna-

niu. W 1951 zda³ maturê. Próbowa³ kilkakrotnie dostaæ siê na stu-

dia, jednak maj¹c „niew³aœciwe” pochodzenie spo³eczne nie by³ przyj-

mowany. Przez pewien czas pracowa³ jako robotnik w zak³adach

kolejowych we Wroc³awiu jednoczeœnie uczêszczaj¹c jako wolny s³u-

chacz na zajêcia na Uniwersytecie. W 1953 roku zosta³ przyjêty na

polonistykê na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jeszcze przed

ukoñczeniem studiów w 1959 zwi¹za³ siê ze stowarzyszeniem „PAX”,

a nastêpnie by³ wspó³za³o¿ycielem Chrzeœcijañskiego Stowarzysze-

nia Spo³ecznego (ChSS). By³ dziennikarzem pisma „Za i Przeciw”, re-
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daktorem naczelnym „Studiów i Dokumentów” (zwi¹zanych z ChSS)

oraz szefem wydawnictwa „Novum”. Z rekomendacji ChSS pose³ na

Sejm VI, VII i VIII kadencji (1972–1985). Po odejœciu z Sejmu praco-

wa³ w latach 1986–1992 jako doradca kolejnych ekip rz¹dowych.

W 1979 prze¿y³ powa¿ny wypadek samochodowy, w wyniku

którego zosta³ do koñca ¿ycia inwalid¹.

Po przejœciu na emeryturê zaj¹³ siê dzia³alnoœci¹ wydawnicz¹.

Zbiera³ i przygotowywa³ do druku obszerne materia³y wspomnie-

niowe dotycz¹ce swojego ojca; a tak¿e innych cz³onków rodziny

Rostworowskich. Ukoronowaniem tej dzia³alnoœci by³a wydana

w 2013 r. dwutomowa Monografia rodziny Rostworowskich. Lata

1386-2012. By³ tak¿e autorem lub wspó³autorem ksi¹¿ek z zakresu

historii Polski XX w. (np. Sanatorzy kontra sikorszczycy czyli walka

o w³adzê na uchodŸstwie w Rumunii 1939–1940 (wraz z Tadeuszem

Dubickim), Wydawnictwo „Adiutor”, Warszawa 1993; Dardanele:

delegatura WiN-u za granic¹ (1946–1949), Wroc³aw 1999.

Zmar³ 1 stycznia 2018 roku w trakcie koñcowych prac nad ni-

niejsz¹ ksi¹¿k¹. Zosta³ pochowany na Cmentarzu Pow¹zkowskim

w Warszawie.
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