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Koledzy! W dniu dzisiejszym nie tyliko uobecniamy sobie tę wiel
ką chwilę, kiedy naród nasz uciśniony, zgnębiony pod jarzmem ca- 
ryzmu postanowił siłami łącznymi zrzucić wiążące go pęta — ale 
również żywo przed oczyma naszymi stoi bolesny koniec tej walki 
i następujące po nim  półwiekowe rozczarowanie. Dość rzucić okiem 
poza siebie na ubiegłe lat 50, aby przekonać się, że chociaż w  tej 
dobie dziejowej, w  tak  rozliczne i mnogie wypadki bogatej, dla Ma
dziarów zaświtała swoboda i  tylewiekowe cierpienie i walki brat
nich nam  narodów na Bałkańskim półwyspie końcem pomyślnym 
uwieńczone — nasze położenie zawsze toż samo zostało.

Od Warszawy do wschodnich krańców Syberii, po drogach ubie
lonych próchniejącymi szczątkami Ojców Bohaterów stąpają syno
wie, by ginąć m am ie pod niebem mroźnym, wśród ludu obcego. 
Najdroższe skarby człowieka — religię, język, swobodę myśli i sło
wa niemiłosiernie nam  wydarto, zdeptano najświętsze prawa boskie 
i ludzkie. Tam grube pastwienie się silnego — tu  łzy i Skargi uciśnio
nych. Tam tryum f szatański — tu  rozpacz i zwątpienie, a dalej, tam, 
w cywilizowanej i chrześcijańskiej Europie — tylko zimne i  bezli
tosne spojrzenia, tylko zwycięstwo wyrachowania suchego nad świę
tą iskrą uczucia!

Już we dwa lata po bolesnych wypadkach 31 roku, wieszcz, które
go bym nazwał najbardziej narodowym z pomiędzy wszystkich na
szych, pojąwszy, że nie z Zachodu pomoc nam przyjdzie, każe iść 
myśli swojej, to jest m y ś l i  w o l n o ś c i  uosobionej w  nieśmier
telnym Irydionie, do ziemi mogił i  krzyżów.

Koledzy! Nie m a chwili stosowniejszej jak obecna, aby umocnić, 
utrwalić w  sobie to przekonanie, że nie zewnątrz, ale wewnątrz nas, 
w nas samych leży zbawienie ojczyzny, żeśmy winni być owymi 
Irydionami, którzy pracą krwawą a wytrwałą zmażą winę narodu, 
przejąwszy się tą  Boską ideą, z mocną i niezachwianą wiarą, że 
przyjdzie czas, a zabłyśnie ludom wszystkim zapowiedziana na Gol
gocie wolność!

Przejąwszy się, powtarzam, tą  ideą, ze wszystkich idei najwyższą, 
lą  ideą religijną, od której jak  promienie od słońca bierze źródło



swoje wszystko co w  jestestwie naszym wyższe, szlachetniejsze: mi
łość ku ludzkości, miłość ku ojczyźnie, pojęcie równości i brater
stwa — zastosujmy ją  do czynów naszych, bądźmy jej wierni w  ży
ciu s p o ł e c z n y m ,  r o d z i n n y m ,  p r y w a t n y m .

Szanujmy pamięć przodków naszych, ale pozdrówmy też radośnie 
różane jutrznie wschodzącego świata, nowe pragnienia i nowe cele, 
będąc chrześcijanami uchrześcijaniajmy stosunki ludzkie, pamiętaj
my, że we wszystkich ludziach tkw i ta  sama iskra Bóstwa, że wszy
scy przeto r ó w n i  jesteśmy, że nigdy wyższe rozkosze umysłu nie 
powinny być udziałem tylko naszej kasty, że nasza kasta jedna ni
gdy ojczyzny zbawić nie potrafi — a tylko naród cały łącznie, oży
wiony wielkością idei, zdoła urzeczywistnić najprzedniejsze z na
szych pragnień.

Raz jeszcze zwracam się do Was, Koledzy — nas wszystkich spro
wadziła tu  jedna myśl, wszyscy winniśmy hołdować jednym celom, 
więc pielęgnujmy je, a im lepiej czyny nasze odpowiadać będą my
ślom, im więcej się zbliżymy do ideału człowieka, człowieka w ca
łym znaczeniu tego wyrazu, człowieka z harmonijnie rozwiniętym 
umysłem, tym  pewniejsi będziemy, że posiadając ludzi takich, zaj
miesz wkrótce, o narodzie nasz, sprawiedliwie, niestety wśród 
państw europejskich utracone, miejsce. „Powstaniesz na nowo, 
a wstaniesz Królową Słowiańskich pól” 1.

Oto słowa Krasińskiego: „Idź a czyń, choć serce Twoje wyschnie 
w piersiach Twoich, choć zwątpisz o braci Twojej, choćbyś miał 
o mnie samym rozpaczać — czyń ciągle a bez wytchnienia, a po 
długim męczeństwie, rozwiodę zorzę moją nad Wami i udaruję, 
czym Aniołów moich obdarzyłem na Niebie — szczęściem i co lu
dziom obiecałem ze szczytów Golgoty: Wolnością” 2.

1 Z. K r a s i ń s k i ,  Psalm, miłości; przytoczenie nieścisłe — oto dokładne 
brzmienie odpowiedniego fragmentu:

„W męczeńskiej twej sile 
Pokonaj tę chwilę,

Ten zwycięż ból —
A wstaniesz na nowo,
A wstaniesz Królową 

Sławiańskich pól! —”
(w. 333—338)

1 Z. K r a s i ń s k i ,  Irydion. D okończenie; jw .:
„A po długim męczeństwie zorzę rozwiodę nad wami — udaruję was, czym  

aniołów moich obdarzyłem przed wiekami — szczęściem — i tym, co obiecałem  
ludziom na szczycie Golgoty — wolnością!

Idź i  czyń! Choć serce twoje wyschnie w piersiach twoich, choć zwątpisz o braci 
twojej, choćbyś miał o mnie samym rozpaczać — czyń ciągle i bez wytchnienia, 
a przeżyjesz marnych, szczęśliwych i  świetnych, a zmartwychwstaniesz nie ze snu, 
jako wprzódy było, ale z pracy wieków — i staniesz się wolnym Synem Niebios!”.



NOTA WYDAWCY

Mowa..., wbrew pozorom, nie jest wyłącznie okolicznościową, roczni
cową oracją wygłoszoną przez młodego, dwudziestoletniego studenta dor- 
packiego uniwersytetu. Jej zorientowanie jest bowiem, by tak rzec, przy
szłościowe: Zdziechowski dokonuje nader trzeźwej i przenikliwej (a przez 
to jakże bolesnej) oceny ówczesnej sytuacji naszego narodu i szkicuje 
swoisty program działania. Z perspektywy późniejszej twórczości autora 
Wizji Krasińskiego widać wyraźnie zarysowane w Mowie... główne jego 
idee i fascynacje. A więc — myśl Zygmunta Krasińskiego (twórcy temu 
wierny był przez całe swoje życie)... A więc — niebanalnie, nie konfe
syjnie jedynie pojmowana nauka chrześcijańska (jakkolwiek zdarzały 
się okresy niezgody z ortodoksją czy wręcz kryzys wiary)... A więc — 
nakaz heroizmu jako naczelny imperatyw, kategoria niezwykle istotna 
w światopoglądzie i antropologii autora Widma przyszłości... A więc — 
sposób traktowania polityki (na uwagę zasługuje też z wyjątkową ja
skrawością zasygnalizowany tutaj demokratyzm — czyżby echo kontak
tów i młodzieńczych sporów z kuzynem, Witoldem Jodko-Narkiewi- 
czem?)... Słowem, jest Mowa... ciekawym świadectwem zmagania się 
młodego Zdziechowskiego z problemami, które powracać miały wielo
krotnie w twórczości wielkiego już uczonego i myśliciela.

Dwa zapisy Mowy... (pisane nie ręką Zdziechowskiego), dotąd nie pu
blikowanej, przechowywane są w zbiorach rękopisów Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Wileńskiego (Archiwum Mariana Zdziechowskiego, nr 
F 33—916). W tekście dokonałem jedynie modernizacji pisowni. Nie in
gerowałem natomiast w tok składniowy tekstu, chcąc zachować jego 
cechy oralne (Zdziechowski mówił prawdopodobnie „z pamięci”, o czym 
świadczą nieścisłości w cytatach z dzieł Krasińskiego oraz pewne wła
ściwości stylu i składni).

do druku podał i notq opatrzył 
Marian Zaczyński


