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Losy myśli M ariana Zdziechowskiego m ogą być ilustra
cją znamiennej cechy polskiego życia umysłowego, jego 
jakiejś nie-powagi. Krasiński, N orwid z pasją negliżowali 
nasze intelektualne rozleniwienie, niechęć do  podejmowa
nia przemyśleń na tem aty najważniejsze, Brzozowski 
z ubolewaniem ironizował, że koteryjność i towarzyskość 
zastępują u  nas merytoryczność, co owocuje zazwyczaj 
zabójczym eskapizmem. T o  stąd chyba pejzaż historii 
polskiej myśli zaludniają widma „zapoznanych” , „prekur
sorów” , „źle obecnych” ... M arian  Zdziechowski zdaje się 
do nich należeć, choć jest rzeczą zastanawiającą, że oto 
pisarz ten, tak  intensywnie obecny przez kilkadziesiąt la t  
swoimi dziełami, au tor kilkunastu ważnych książek i m nóst
wa artykułów w najbardziej prestiżowych pismach polskich 
i europejskich, jeden z niewielu polskich uczonych znanych 
w Europie (obok A leksandra Briicknera, Jana Baudouina 
de Courtenay, Leona Petrażyckiego, Floriana Znanieckiego)
-  został przez potom nych tak  lekkomyślnie „zapoznany” . 
Niewiele wyjaśni tu  fakt, że Zdziechowski przez całe niemal 
swe twórcze życie był „źle obecny” . Zawsze drażnił i iryto
wał prostolinijnością, niekonwencjonalnością, niebywałą 
odwagą cywilną i szczególną prawością, nade wszystko zaś
-  anachronicznym zgoła męstwem intelektualnym i etycz
nym.

Aflrm ując chrześcijański ideał m oralny, był zdecydowa
nym wrogiem wszelkich iluzji i utopii, ucieczki od od
powiedzialności, relatywizmu. Doskonale rozum iał przy
czyny „złego sam opoczucia” w kulturze człowieka przeło
m u wieków; trafnie odczytywał znaki czasu, podstawowe 
zagrożenie dostrzegając w postępującej sekularyzacji kul
tury europejskiej, co prowadzić musiało do jej barbaryza- 
cji. W ierząc w kulturotw órczą m oc chrześcijaństwa, nie



w ahał się prom ow ać m yślenia według w artości wbrew, 
niekiedy, oficjalnej nauce Kościoła...

K onserw atysta, choć bardzo wrażliwy na kwestie społe
czne, nigdy nie uległ złudzeniom  progresywizm u, trafnie 
przeczuwając grozę rewolucyjnych utopii, kw alifikując je 
ja k o  w yraz pychy rozum u ludzkiego chcącego zastąpić na  
ziemi Boga.

Zdziechowski żył na przełom ie czasów, epok, kultur, 
cywilizacji. U rodził się dw a la ta  przed wybuchem  po 
w stania styczniowego, w  r. 1861 w N ow osiółkach koło 
R akow a na  Ziemi M ińskiej. Pochodził z rodziny gorąco 
patriotycznej (żywy był tam  ku lt tradycji napoleońskich 
i pamięci pow stania  styczniowego) i żarliwie katolickiej 
(bliskimi krewnym i Zdziechowskiego były Celina i Jadw iga 
Borzęckie, zm artw ychwstanki, kandydatki na  ołtarze). 
R aków , zwany „Litewskim i A tenam i” , stanow ił prom ie
niujące vna  całą okolicę centrum  kultury  polskiej, grom a
dząc polskie ziem iaństwo kresowe na dyskusje o sztuce 
prerafaelitów , m odernizm ie katolickim , am atorskie k on 
certy m uzyki Chopina. M łodość M arian a  Zdziechows
kiego przypadła  na  ponure  czasy pom urawjowowskie, 
cechujące się bezwzględną w alką z żywiołem polskim 
i p róbam i rusyfikacji K ościoła; do końca życia pam iętał 
lekcje religii w rosyjskim  gim nazjum  w M ińsku Litewskim 
i księdza aposta tę  F erdynanda  Sęczykowskiego. N ie za
m knął się przecież Zdziechowski w antyrosyjskim  resen- 
tymencie (po la tach  wspom inał, ja k  w gajach rakow skich 
spacerow ał z pism am i Lerm ontow a w ręku): podjął studia 
językoznawcze i rusycystyczne w Petersburgu i D orpacie 
(pod koniec świetności tego znakom itego uniwersytetu, 
k tó ry  rychło padł ofiarą  gruntow nej rusyfikacji), gdzie 
uległ fascynacji rosyjskim słowianofilstwem, czego efektem 
były, budzące szczere zgorszenie polskiej opinii, prace 
zestawiające słowianofilstwo z polskim m esjanizm em  ro 
m antycznym . Po  uzupełniających studiach z zakresu litera
tury  powszechnej i slawistyki w  G razu, Zagrzebiu i G ene
wie o raz  po podróży śladam i rom antyków  na  Bliski 
W schód, podjął w spółpracę z „Siewiernym W iestnikiem ”



i „K rajem ” petersburskim Spasowicza i Piltza. W  r. 1888 
wyjeżdża do K rakow a, gdzie doktoryzuje się na podstawie 
książki M esjaniści i slowianoßle u Stanisława Tarnow 
skiego na  Uniwersytecie Jagiellońskim. O dtąd mieszka 
i pracuje w Krakowie do r. 1914, uzyskując tu kolejne 
stopnie i godności naukowe (był profesorem UJ, członkiem 
Akademii Umiejętności). W  K rakow ie też zakłada w 
r. 1902 K lub Słowiański i kieruje jego pracami.

Był profesorem czterech uniwersytetów: Jagiellońskiego, 
Londyńskiego (tylko nominalnie -  w r. 1917 zaproszono 
go na  katedrę ufundow aną przez A leksandra Lednickiego), 
W arszawskiego (także nominalnie) i wileńskiego Uniwer
sytetu Stefana Batorego. Profesorem był niezwykłym. Już 
w K rakow ie dał się poznać jako  wykładowca pełen żaru 
i uniesienia; największa sala wykładowa U J, sala K oper
nika, zapełniała się studentam i i gośćmi z m iasta uczest
niczącymi w poruszającym misterium -  oto drobny, ner
wowy profesor odsłaniał przed słuchaczami tajniki duszy 
rosyjskiej albo zmagał się z zagadnieniami podstawowymi 
dla człowieka i kultury: ze złem, nihilizmem. W  Wilnie, 
jako  kierownik katedry literatury powszechnej, uczył nie 
tylko dziejów literatury i kultury; uczył, jak  żyć w zgodzie 
z prawdą, ja k  stawiać czoło wyzwaniom współczesności, 
jak  być wolnym. Jako rektor często spotykał się z m łodzie
żą, efektem czego był tom  poruszających przemówień 
rektorskich Walka o duszę młodzieży. W  mieście nad Wilią 
był też prezesem Towarzystwa Przyjaciół N auk, profeso
rem w Szkole N auk Politycznych przy Towarzystwie dla 
Badań Europy W schodniej oraz prezesem Związku Za
wodowego Literatów  Polskich. W czynnym życiu politycz
nym udziału nie brał (aczkolwiek należał do założycieli 
politycznego dziennika wileńskiego „Słowo”), wszelako 
cieszył się ogromnym autorytetem  m oralnym; jako  re
k tora  USB spotkał go zaszczyt w m aju 1926 r. -  znalazł się 
wśród kandydatów  do godności Prezydenta Rzeczypos
politej.

Zm arł po ciężkiej chorobie, w Wilnie, 5 października 
1938 roku.



Wszechstronne wykształcenie i ogromna erudycja (a także 
cechy osobowościowe) sprawiają, że spektrum zaintereso
wań Zdziechowskiego jest imponująco rozległe. M ożna 
wydzielić z jego dzieła kilka głównych wektorów. K im  był? 
Historykiem literatury pięknej, slawistą i rusycystą, kom- 
paratystą (w każdej z tych dziedzin był autorem  now ators
kich prac). N a innym planie jaw i się jak o  niezwykle 
oryginalny historyk idei i filozofii. Był także filozofem 
kultury, badaczem podstaw  kultury nowoczesnej. Nade 
wszystko zaś -  był myślicielem religijnym i filozofem oraz 
m oralistą politycznym i publicystą. Już od pierwszych 
drukowanych p rac  (1882 r.) m ożna zauważyć stałe obszary 
badawcze: romantyzm ( polski, europejski) i mesjanizm, 
pesymizm filozoficzny, Rosja. W szeregu dzieł {Mesjaniści 
i slowianoßle; Byron i  jego wiek; U opoki mesjanizmu; Wizja 
Krasińskiego; Wpływy rosyjskie na duszę polską; Europa, 
Rosja, Azja) podejmuje Zdziechowski zasadnicze pytania 
dotyczące swoistości i tożsamości polskiej kultury, tego, co 
w niej wielkie i małe, partykularne i uniwersalne. O b
darzony niebywałą wrażliwością aksjologiczną, jako  jeden 
z pierwszych polskich badaczy podjął problem  pesymizmu 
(Byron i jego wiek; Szkice literackie; Pesymizm, romantyzm  
a podstawy chrześcijaństwa), dostrzegając w nim bodaj czy 
nie najważniejsze wyzwanie naszych czasów.

Żyjąc na przełomie epok i kultur, obserwując konwulsje 
przewrotów, rewolucji, Zdziechowski miał rzadką zdolność 
abstrahowania od tego, co jednostkowe i przygodne (choć 
w/ spektakularny sposób przerażające), skupiając uwagę na 
tym, co istotne. W  dziełach stanowiących publicystyczny, 
moralistyczny komentarz wydarzeń politycznych {Europa, 
Rosja, Azja; Renesans i rewolucja; O d Petersburga do Lenin- 
grada; W  obliczu końca; Widmo przyszłości) zawarł kasand- 
ryczną profecję (niebezpieczeństwo zagłady kultury chrześ
cijańskiej), ukazał wielki spektakl walki dobra ze złem, 
z niejaką czułością spoglądając w, mimo wszystko, „piękny 
wiek X IX ” (Chateaubriand i  Napoleon, Chateaubriand 
i Bourbonowie, Napoleon III), szukając tam możliwych do 
zaakceptowania podstaw filozofii politycznej, koncepcji poli
tyki fundowanej na wartościach chrześcijańskich.



Obserwował współczesność z perspektywy przyszłości 
-  wyprzedzał czas. Dostrzegał to, co przed innymi było 
zakryte migotliwością zdarzeń. Nie aprobow ał kierunku, 
w którym  zmierza kultura, usiłował nań wpłynąć. Docenia
jąc  prawo dzieła sztuki, literatury do estetycznej auto
nomii, za pierwszoplanowe jej zadania uznawał zobowiąza
nia m oralne. Dzieło literackie miało być nade wszystko 
komunikowaniem wartości; nieodrodny spadkobierca ro
m antyzm u, pam iętał przestrogę Krasińskiego, ostrzeżenie 
przed niebezpieczeństwem estetycznego eskapizmu — proje
ktow ał wzorzec krytyki personalistycznej; wierzył, iż dzieło 
sztuki winno być świadectwem wartości. P róba .ta, podjęta 
w dobie przełomu modernistycznego, skończyła się niepo
wodzeniem -  m łoda literatura poszła inną drogą.

Ważne miejsce w myśl Zdziechowskiego zajmowało pyta
nie o zło. Od wczesnej młodości podejmował tę p ro
blematykę — cały czas słyszał, „straszliwy jęk wszelkiego 
stworzenia” , odczuwał ciężar bólu, cierpienia. Powtórzyw
szy za Byronem pytanie o zło,.jego ontyczny status, jego 
sens -  pod wpływem lektur (Schopenhauer, Schelling, 
Leopardi, Krasiński, Sołowjow) i samodzielnych, głębokich 
przemyśleń -  uznał, że zło istnieje realnie i jest ze świata 
nieusuwalne. Trzeba mieć tego świadomość, nie wolno 
ulegać złudzeniom, iż tu, na ziemi, w doczesności możliwe 
jest wyeliminowanie zła (czyli zapanowanie Królestwa Boże
go) -  jest to bowiem możliwe dopiero w sferze eschatonu. 
Wielokrotnie przy tym powtarzał, że świadomość ta  nie 
powinna być deprymująca; przeciwnie: ciąży na nas obowią
zek chrześcijańskiego heroizmu i obliguje do walki ze dem 
mimo wszystko, contra spem spero. Tylko taka postawa 
usprawiedliwia, nadaje sens życiu człowieka, czyni zeń osobę.

Zastanawiając się nad sposobami zapobieżenia rozcho
dzeniu się kultury i chrześcijaństwa, Zdziechowski opowie
dział się za niektórymi propozycjami, postulatami m oder
nizmu katolickiego. Nie utożsamiał się z tym ruchem 
(zmierzającym do przeorientowania myśli katolickiej i zmian 
strukturalnych Kościoła), ale bliska m u była obecna w m o
dernizmie opcja personalistyczna. I tu także wyprzedził 
au tor „Pestis perniciosissima”  swą epokę: wszak takie



kategorie, ja k  osoba ludzka, jej podm iotowość i wolność, 
nakaz miłości, dążenie do  świętości, K ościół misyjny (a 
organizowały one myślenie religijne Zdziechowskiego) są 
dzisiaj, w Kościele posoborowym , czymś oczywistym. 

r
Szczególne miejsce w dorobku Zdziechowskiego zajmuje 

Rosja. O tw arta, kresowa form acja sprawiła, że nie uważał 
on, jakoby  Polska i Rosja na  zawsze skazane być m iały na  
fatalizm wrogości, co, rzecz oczywista, nie oznaczało śladu 
abdykacji Polaków  z naturalnego praw a do podm iotow o
ści, tożsamości. Zafascynowany był tym, co w kulturze 
rosyjskiej i prawosławiu najwspanialsze, pozostał przecież 
człowiekiem Zachodu.

Przygoda autora Pesymizmu... z Rosją była niezwykle 
dramatyczna. Nie rozumiany przez dużą część polskiej opinii, 
oskarżany o moskalofilstwo, pragnął Polakom pokazać inną 
Rosję, Rosję liberalną, opozycyjną, przyjazną Polsce, zdolną 
do realizowania wartości. Uznał po latach, że naiwnie 
przecenił wpływ liberalnej Rosji na  społeczeństwo państwa 
carów; tuż przed wybuchem wojny napisał w liście do jednego 
z czasopism petersburskich: „dajcie zapomnieć, że jest Rosja 
i są Rosjanie”, ale nie m ożna uznać jego wysiłków za trud 
bezpłodny. Odsłonił przed Polską i Europą twarz moskiew
skiego Sfinksa, pokazał strukturę duchowości rosyjskiej, 
poddał analizie główne linie rozwojowe rosyjskiej myśli 
politycznej, jakże dla Europy niebezpiecznej. N a wiele lat 
przed rokiem 1917 przewidział możliwość wyłonienia się 
w myśli rosyjskiej bolszewizmu. Wnikliwie prześledził natu
ralną historię rosyjskiego myślenia od Czaadajewa (który 
pytaniem o przeszłość i przyszłość Rosji dał jej, to nie 
paradoks, ideologiczną samoświadomość) poprzez sło- 
wianofilstwo, różne wersje ideologii panslawistycznych, mes- 
janistycznych (i misjonistycznych), rewolucyjnych -  po bol- 
szewizm i eurazjatyzm. Maksymalizm rosyjski mógł się 
zrealizować w różnych wersjach czy wariantach, ostatecznie 
zwyciężył bolszewizm (potwierdzając obawy wyrażone przez 
myśliciela w szkicu Heine i Hercen. Judaizm i rusycyzm  
w prądach społecznych Europy z r. 1906), w wyniku czego 
Europa stanęła w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa.



Z  przerażeniem obserwował Zdziechowski bezradność spo
łeczeństw i rządów europejskich. Zgrozą przejmowała go 
obojętność Zachodu wobec barbarzyńskiej erupcji zła, które 
czyniąc nie znane, niewyobrażalne przedtem spustoszenia, 
realizowało straszliwy eksperyment budowania nowego 
świata, świata bez Boga. Serdecznie współczuł cierpiącej 
Rosji i widząc w moskiewskim komunizmie wcielenie zła 
metafizycznego w dzieje, działanie szatana historii -  apelo
wał do wszystkich o przebudzenie się z aksjologicznego 
letargu, o heroiczny trud budowania w oparciu o chrześ
cijańskie wartości. Zdawał sobie sprawę z tego, że bol- 
szewizm, wyrastający z nihilizmu i relatywizmu, może 
przybrać nader atrakcyjną dla człowieka postać, może mu 
oferować swoiście pojętą wolność: wolność od wolności, od 
ciężaru odpowiedzialności.

W  1935 r. przebywał Zdziechowski w Berlinie, już hitlerow
skim, z odczytem o Nie-boskiej komedii Krasińskiego. Wrócił 
zdruzgotany: w oczach nazistów zobaczył ten sam błysk, 
który widział w oczach bolszewików -  błysk szatana...

Powie ktoś, że, Bogu dzięki, wileński prorok pomylił się, 
że jego przerażające przeczucie katastrofy, zagłady kultury 
było błędne. T rudno się z taką oceną zgodzić. W szak 
Europa, cały świat doświadczył czegoś, co potwierdziło, że 
człowiek to, w istocie, „rozdźwięk okropny wszechświata” . 
Czy na pewno możemy sobie pozwolić na kom fort zapo
mnienia hekatom by holocaustu i Archipelagu Gułag? Czy 
na pewno z dotknięcia szatana wyszliśmy nieskazitelni?...

Z  różnych przyczyn Zdziechowski bywał „źle obecny” . 
Zbyt bezwzględny w żądaniu dawania świadectwa praw 
dzie, zbyt rygorystyczny w dom aganiu się postawy heroicz
nej, aż okrutny w przypominaniu, że „świat we złem leży” . 
Bezlitośnie burzył nasze złudzenia, rozwiewał iluzje. Pod
suwał ciągle lustro, w którym  widzieliśmy nasze niepiękne 
wcale twarze i przybrudzone dusze. Czy m ożna się dziwić, 
że nerwowy, z trw ogą spoglądający w niebo, anachronicz
ny mędrzec skazany został na los Kasandry?

M arian Zaczyński


