
Rozdźwięk okropny w pięknie 
wszechświata, czyli homo crudelis

M arian Zdziechowski często pow tarzał, że jest e p i g o n e m  
rom antyzm u; epigonem, czyli, dosłownie, p ó ź n i e j  u r o 
d z o n y m . „D o  współczesnego świata nie należę -  pisał
-  człowiekiem jestem z innej epoki, o formacji duchowej nie 
dającej się wcisnąć w ciasne ramy dzisiejszego maszynizmu; 
świeciły nade m ną ostatnie łuny zachodzącego słońca rom an
tyzmu i blaski ich pozostały mi w pamięci i prowadziły przez 
życie” .

N ie dziwi więc cechująca Zdziechowskiego silnie rozwinięta 
wrażliwość aksjologiczna sprawiająca, iż postrzegał świat 
przez pryzm at wartości, szukał horyzontu pozwalającego 
człowiekowi n a  odnalezienie się w krajobrazie przesyconym 
bólem, cierpieniem, złem. W  świecie ogarniętym przez chaos 
pragnął dotrzeć do tego, co buduje sens, jasność, ład.

Otwarcie na wartości je st właściwością szczególną -  mrocz
ne jest bowiem tchnienie wartości, nie pozwala się zam knąć na 
,jęk i wszelkiego stworzenia wydobywające się z otchłani 
bytu” . Zdziechowski miał tego świadomość. „Przyniosłem ze 
sobą na świat to, co Niemcy nazywają Sinn fü r  das Tragische
-  czucie tragiczności bytu” , pisał, i czucie owo określał jako  
p r z e r a ż e n i e ;  przerażenie życiem, światem -  wszystkim, co 
było, je st i będzie.

O bdarzony taką świadomością nie poddaw ał się przecież 
smutkowi tragicznemu. Oparcie znalazł w wierze, religii. 
„Przyniosłem ze sobą na  świat uczucie religijne żywe, z silnym 
odcieniem mistycyzmu”  -  zwierzał się. Zauważmy: czucie 
tragiczności bytu, uczucie religijne p r z y n o s i ł  n a  ś w ia t .  
Było m u to d a n e ,  ale także -  z a d a n e .  N um inotyczność, 
mistycyzm, tragiczność -  wszystko to  umacniało go w po 
czuciu zależności stworzenia, otwierało na transcendencję, 
wiodło ku postaw om  heroicznym. Zastanaw iając się nad



bezrozumnością świata, zmagając się z zagadką teodycei, 
dążąc do zaspokojenia głodu wartości wyższych -  Zdziechow- 
ski instynktownie stanął na stanowisku pesymistycznym, „pe
symistycznej kontemplacji świata i życia, złagodzonej światłem 
chrześcijaństwa” . D okonał tego, zanim podjął trud  teoretycz
nej odpowiedzi, skąd zło, jak i jest jego ontyczny status. „Świat 
we złem leży” , pow tarzał, zło istnieje realnie, nie d a  się go 
wyeliminować, trw ać będzie do końca czasu. Nie deprym owa
ło go to  -  przeciwnie: było podnietą do walki ze złem, walki 
w myśl zasady contra spem spero. Pesymizm był bowiem, by 
przywołać tytuł jednego z jego szkiców -  siłą twórczą.

R ekonstruując swą formację duchow ą zauważał Zdziechow- 
ski, iż był katolikiem liberalnym i m odernistą, zanim jeszcze 
uświadomił sobie istnienie tych kierunków  i prądów . Było to 
efektem, wyrazem niezgody na  pewne formy obecności K oś
cioła w świecie. Ze smutkiem konstatował, że zdarza się, iż 
Kościół „mniej Bogu i Chrystusowi niż samolubnym celom 
swoim służył” . Z  odwagą ale i bólem wytykał, że „zam iast być 
lux mundi stawał się w osobach kierowników swoich scan
dalum m u n d r.  T e słowa wypływały z głębokiej troski o K oś
ciół, który, ustanowiony przez Chrystusa, je st depozytariu
szem praw dy, wiary. Zdziechowski walczył bowiem nie z K oś
ciołem -  ale o Kościół. K ontestow ał pewne zjawiska w K oś
ciele, w myśli religijnej, racjonalizmowi teologicznemu prze
ciwstawiał dogmatyzm m oralny. W jego polemicznych w sto
sunku do Kościoła uwagach zawierają się zapowiedzi przy
szłego zwrotu personali stycznego, treścią wiary czyniącego 
wolność, podmiotowość, miłość. Każdy z nas winien bowiem 
dążyć do tego, by stawać się Alter  'Christus, a nie czynić 
Chrystusa -  alter ego.

Niebezpieczeństwo dla religii i Kościoła dostrzegał Zdzie
chowski w potężnym prądzie relatywizmu i różnych społecz
no-politycznych utopiach. N a zagrożenia te Kościół powinien 
reagować, twierdził, duchem apostolstwa i misyjności, szcze
gólną uwagę zwracając na zyskujące coraz większe znaczenie 
warstwy rodzącego się proletariatu  fabrycznego i inteligencji. 
W  przeciwnym wypadku obszary te zagarnie... socjalizm. Tak 
myślał Zdziechowski na początku stulecia.

Językiem żywego K ościoła, form ą kom unikowania (czyli 
budow ania wspólnoty) powinien być odnowiony, właściwy dla 
wyzwań ducha wieku język ewangelii, miłości. Rodząca się



cywilizacja masowa, rewolucjonizująca kształt świata, stawiała 
Kościół w sytuacji nie mającej precedensu w dziejach. Niebez
pieczne były złudzenia, że m ożna się zam knąć na zachodzące 
zmiany, że m ożna się uciec do takich czy innych form 
ideologizacji religii w jej społecznym wymiarze. Poddanie się 
takiej pokusie ułatwić tylko może drogę postępującej sekulary
zacji kultury.

Myślenie Zdziechowskiego apelowało do duchowej mobil
ności i odpowiedzialności za świat, do heroicznego trudu 
bezustannego potwierdzania wartości, k tóre budują człowieka.

Szkic O okrucieństwie pow stał pod koniec lat dwudziestych 
i wywołał wówczas, dow odzą tego liczne świadectwa, porusza
jące wrażenie. Dlaczego? Przecież la ta  dwudzieste były, w E u
ropie i Polsce, czasem radości, optymizmu, nadziei, wiary 
w postęp. Wydawało się, że doświadczenie hekatom by ofiar 
wojny światowej wryło się głęboko w pamięć, a  zwycięstwo 
demokracji zaowocuje trwałym ładem i rozwojem cywilizacyj
nym. Intuicja metafizyczna i historiozoficzna słusznie pod
pow iadała Zdziechowskiemu, że podstaw y powojennego po 
rządku nie są trwałe, że zło bynajmniej nie zostało pokonane.

W  przemianach duchowych międzywojnia przełom lat dwu
dziestych i trzydziestych stanowi wyraźną cezurę. Kryzys 
dem okracji parlam entarnej w naszej części Europy, załamanie 
się światowego ładu gospodarczego, wzmagająca się agresyw
ność ideologii totalitarnych (bolszewizm, faszyzm, nazizm) 
-  wszystko to  sprawiło, że la ta  trzydzieste to okres po
głębiającego się pesymizmu, świadomości, że zbliża się nieuch
ronnie zagrożenie, większe niż kiedykolwiek, d la europejskiej 
kultury, d la  wartości stanowiących jej fundam ent. Z  mnogości 
świadectw wymieńmy twórczość Stanisława Ignacego W it
kiewicza, poezję niepokoju metafizycznego, katastrofizm  po
kolenia wizjonerów. Tekstem O okrucieństwie Zdziechowski 
wpisuje się w rytm czasu, z pełną przerażenia przenikliwością 
odczytuje, nie d la każdego jeszcze oczywistą, grozę nad
chodzących lat. Nie miał wątpliwości, że nadciąga wcielone 
w bolszewizm i nazizm zło.

Żyjemy dziś w świecie naznaczonym szczególnym piętnem. 
H olocaust i Auschwitz, G ułag i Kołym a -  oto znaki czasu, 
św iadedw a pychy rozumu ludzkiego poddanego władzy szata-



na, oto „rozdźwięk okropny w pięknie wszechświata” . Chce
my wierzyć, że to się nigdy nie powtórzy, sądzimy, że ofiara 
milionów męczenników zbawiła świat. Złudna to  nadzieja. Zło 
jest nieusuwalne, a w rekwizytorni teatru nie-Boskiej komedii 
kostiumów nie braknie.

Marian Zaczyński


