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Jan Skoczyński

MARIAN ZDZIECHOWSKI WOBEC NIEKTÓRYCH KONTROWERSJI
EPOKI MODERNIZMU *

Dorobku Zdziechowskiego nie sposób badać poza czasem, w którym żył 
i działał. Trzeba go umiejscowić na gruncie współczesnych mu wydarzeń 
w historii kultury, głównie zaś religii, filozofii, sztuki i literatury. Pod tym 
względem w twórczości autora Byrona znamienny zwrot dokonał się na prze
łomie wieku XIX i XX. Przełom ten wyznaczają — najogólniej rzecz uj
mując — dwa zjawiska intelektualne, które zaistniały prawie równoległe, czy
niąc spotkanie się dwu stuleci symbolem istotnej przemiany w łonie kultury 
europejskiej. Są to: zmierzch myślenia pozytywistycznego i odrodzenie 
metafizyki.

Zdziechowski był typem humanisty, który łączył, a nawet godził w swym 
dorobku rozmaite tendencje i style myślenia. Jak przystało na rzetelnego 
intelektualistę, pasjonował się tym wszystkim, co niosła epoka. Można 
powiedzieć, że był swego rodzaju sejsmografem, rejestrującym duchowe zma
gania i rozterki współczesności. Przyrząd wszakże zapisuje zewnętrzne przejawy 
wnętrza ziemi, lecz sam ich nie współtworzy. Nie da się tego powiedzieć
o Marianie Zdziechowskim, który choć na uboczu, żył stanem ówczesnym 
umysłów, a niekiedy sam nadawał mu ton. Autor od początków swej pracy 
literacko-filozoficznej zmierzał konsekwentnie do tego, by wszelkie zagadnienia 
kulturowe rozważać w perspektywie aksjologicznej, usiłował odnajdywać ich 
sens moralny.

W ostatnich latach XIX w. Zdziechowski żywo włączył się w zainicjowany 
przez przeciwników doktryny pozytywistycznej „spór o piękno” 1. Pełniejszy

* Niniejszy artykuł w znacznej części opiera się na tekście referatu wygłoszonego 
w Krakowie w dniu 23 IV 1979 r. na Seminarium Modernistycznym, organizowanym wspólnie 
przez I F  UJ oraz IFiS PAN.

i Artykuł Zdziechowskiego pod takim tytułem ukazał się w „Przeglądzie Literackim” , 
1898, nr 7.
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wyraz jego ówczesnej postawy znajdujemy w tomie Szkice literackie 2 , 
będącym zbiorem artykułów i esejów na tematy aktualne. Niniejsza wypo
wiedź w głównej mierze poświęcona będzie tej właśnie książce.

Autor z życzliwością odnosi się w niej do — jak to nazywa — „nowej 
reakcji” na „pozytywizm w dziedzinie myśli, a naturalizm w twórczości 
artystycznej” 3, która jest wyrazem znużenia ducha, zamkniętego w zbyt 
wąskich ramach, zakreślonych rezultatami badań przyrodnoznawstwa. W przed
mowie do cytowanego zbioru zwierza się również z własnych rozterek 
i kłopotów, jakich przysporzyła mu jego dotychczasowa twórczość. Sam 
bowiem uważał się za epigona romantyzmu, co powinno go było zbliżyć 
do pokolenia modernistów. Pozytywiści — głównie Piotr Chmielowski — 
widzieli w nim natomiast człowieka własnego obozu. W tej sytuacji próbę 
samookreślenia ułatwili Zdziechowskiemu pisarze i myśliciele francuscy pro
weniencji religijno-etycznej, tacy jak: Sarrazin , de Voguc, Ch. Secretan, 
G. de Bremond d’Ars, a także R. Frary, Honcey, Desjardins, Lassere, 
Rod, określani przez niego mianem „neochrześcijan” . Za ich przyczyną autor 
zainteresował się nie tylko ruchem odnowy życia religijnego, jaki miał 
miejsce w Kościele, lecz przede wszystkim podobnym procesem w dziedzinie 
litera tu ry . W  rzeczonym tomie rozpraw  zarysow ane zostały poglądy, k tó re  
znajdą swe rozwinięcie w podstawowym dziele Zdziechowskiego Pesymizm, 
romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, zwłaszcza jeśli idzie o tzw. modernizm 
religijny.

W Szkicach literackich za wspólną cechę nowej epoki w dziejach kultury
europejskiej uznał autor powszechny wzrost „tęsknot metafizycznych , symbo
lizow anych przez częsty wówczas m otyw  lotu ku gwiazdom, a określanych 
przez niego jako stan „wrzenia idealistycznych aspiracji” . Zdziechowski 
coraz wyraźniej zwracał uwagę na instytucję Kościoła katolickiego, uosa
biającego owe' „tęksnoty” ; Kościoła, który mimo chwil słabości zawsze 
pozwalał ludziom uświadamiać sobie transcendentny wymiar ich egzystencji. 
Nie znaczy to, że autor stał się myślicielem wyłącznie religijnym. Wyznawał 
bowiem pogląd, że myślenie o nieskończoności jest nie tylko źródłem przeżyć 
religijnych, lecz także podwaliną „życia moralnego” i „twórczości artystycznej” .

Spróbujmy więc przyjrzeć się problemom, które zajmowały Zdziechowskie
go w czasie umownie zamykającym się w przedziale lat 1895— 1905, jest to 
bowiem ważny okres w dziele budowania przez niego własnego świata 
wartości. Wyznaczają go — najogólniej rzecz ujmując — następujące zagadnie
nia: stosunek do pozytywizmu, udział w dyskusji na temat modernizmu 
w literaturze i sztuce, , analiza i aprobata neoidealistycznych koncepcji 
myślicieli zachodnich, a także próba przewartościowania problematyki ro-

- Z. Zdziechowski, Szkice literackie , Warszawa 1900.
3 ib id em  s. 1.
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mantycznej. O jego swoistej ewolucji światopoglądowej w tym okresie — 
pamiętajmy bowiem, że rozpoczynał swą karierę naukową jako gorący zwo
lennik humanistyki Taine’a i Brandesa — zadecydowały rozmaite okoliczności. 
Różnorodność zainteresowań, odejście od działalności czysto naukowej ku 
publicystyce kulturalnej, polemiki i dyskusje, zmiany miejsca pobytu, podróże 
i spotkania, odczyty i przemówienia — wszystko to wzbogaca naukową 
biografię autora.

Zwrot w postawie Zdziechowskiego dokonał się na fali reakcji anty- 
scj en ty stycznej. Nie wystarczały mu już bowiem te metody, jakimi posługiwał 
się we wcześniejszych swych pracach: poszukiwanie „naczelnej jakości” 
w postawie twórcy i w jego dziele, nadmierny psychologizm czy atomizowanie 
faktów kulturowych, widoczne np. w Mesjanistach i słowianofiłach. Echa 
powszechnego determinizmu tu i ówdzie obecne w jego pracach ustępowały 
miejsca rozważaniom o wolności, psychologiczną analizę wartości zastąpiło 
przekonanie o ich transcendentnym pochodzeniu, optymizm teoriopoznawczy 
wypierała coraz częstsza refleksja pesymistyczna, prawdy wiedzy okazywały 
się dla niego mniej atrakcyjne niż prawdy wiary, zaś w miejsce nużącego 
niekiedy toku wywodów pojawiał się żywy, emocjonalny styl.

Zajmiemy się tu dwoma z wymienionych wcześniej zagadnień: prezentacją 
zachodnich koncepcji noidealistycznych oraz dyskusją autorą z modernizmem 
w literaturze polskiej.

O D R O D ZEN IE IDEALIZM U

Przełom XIX i XX w. charakteryzuje się nawrotem do idealizmu. 
Zdziechowski dostrzega różnorakie przejawy tej nowej sytuacji, którą roz
patrywać należy w dwu planach: refleksji i przeżyć osobistych autora, 
tworzących jego duchową biografię, oraz rozważań z dziedziny historii idei 
czy też stopniowo budowanej teorii kultury. Obydwa plany łączy upodobanie 
do filozofii żywej, do tego, co jest domeną Kantowskiego rozumu prak
tycznego.

Indywidualną drogę do ideału wiąże autor z postulatem moralnej dosko
nałości jednostki, ten zaś wyprowadza z religii. Z uwagą więc śledzi 
wzrost tęsknot religijnych w twórczości Orzeszkowej, jej niejako konwersję, 
przypominającą drogę samego Zdziechowskiego — od Buckle’a i humanistyki 
pozytywistycznej do uznania metafizycznych potrzeb ludzkiego umysłu. 
Sytuacja pisarki jest dlań ilustracją kłopotów całych pokoleń, wychowanych 
w atmosferze kultu nauk przyrodniczych, które usiłowały dochodzić wszelkich 
prawd na drodze empirycznej, a wobec niepowodzeń — niektóre z tych 
prawd po prostu odrzucały. Naukowy determinizm negował wolną wolę 
człowieka i był sprzeczny z wymaganiami „rozumu praktycznego” i powołaniem
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filozofii; bowiem kiedy ona zmierza do odnalezienia jedności w człowieku, 
determinizm przeciwstawia życie i myślenie. Takie zachwianie podstaw ideałów 
moralnych prowadziło niejednokrotnie u wrażliwych jednostek do dramatów 
i gwałtownego poszukiwania wewnętrznej harmonii. Zdziechowski rozumie ten 
dramat ludzi zawiedzionych przez naukę, radzi więc; „Chyba wmówić 
w siebie wiarę i życie swoje dostrajać do jedności z nią. Wszak teologia 
twierdzi, że wiara jest aktem rozumu oświeconego przez łaskę. Może więc 
dotknie nas jakiś powiew zaświatowy [...] promień nieśmiertelnego światła 
spadnie w mrok naszych wątpień i głębie duszy oświeci szczęściem nieza
chwianej wiary” 4.

Przyczyn zwrotu Orzeszkowej ku religijności dopatruje się autor w prze
żywanej przez nią „idei konieczności jakiegokolwiek ideału religijnego” 5, 
gdyż ani sama przyroda, ani nauka, ani sztuka nie są w stanie zaspokoić 
matafizycznych potrzeb człowieka. Zdziechowski zwraca uwagę na swoistą 
dialektykę wiary obecną w ostatnich utworach pisarki. Według niej ludzie 
myślący, którzy nie potrafią wierzyć w Boga, niewątpliwie pragną powszech
nego szczęścia i dobra. Cele te jednak są osiągalne tylko przez czyn 
wartościowy moralnie, który jest następstwem siły woli oraz poczucia wolności 
jednostki; ich zaś źródłem jest wiara w Boga — absolutny byt, jednoczący 
w sobie ideały „piękna estetycznego i dobra moralnego” 6.

Dochodzimy tu do koncepcji człowieka, według której jest on z natury 
religijny, bez względu na posiadaną przezeń świadomość tego faktu. Jest to 
jednocześnie krytyka doktryny pozytywistycznej jako stanu fałszywej świa
domości, nie liczącej się z realnym bytem ludzkim. Doktryna ta, może nie 
zawsze świadomie antyreligijna, zbyt ufająca jednak rzekomo dobrej i silnej 

--naturze człowieka, prowadzi w stronę przesadnego optymizmu i anarchii, 
a w momentach załamania się tej wiary — ku pesymizmowi i samozniszczeniu.

Według Zdziechowskiego, odradzający się idealizm epoki przełomu miał 
dwa ośrodki: francuski i rosyjski. Za duchowego ojca neoidealizmu francuskiego 
uznał autor Karola Secretana i, w Rosji podobną rolę miał odegrać Lew

4 Eliza Orzeszkowa, ibidem, s. 217.
5 Ibidem, s. 225.

Zwrot Orzeszkowej ku wartościom religijnym dokonał się wcześniej, niż twierdzi 
Zdziechowski. T. Weiss. (Przełom antypozytyw istyczny w Polsce, Kraków 1966, s. 102) 
zauważa, że już jej studium o Renanie z 1886 r. „zawiera te wszystkie przesłanki 
rozumowania, które podjął w kilka lat później Marian Zdziechowski, główny na .terenie 
Polski propagator i wyznawca doktryny katolickiego modernizmu” .

7 Charles Secretan —  notabene przyjaciel Mickiewicza z czasów jego pobytu w Lozan
n ie — był Szwajcarem, a w dodatku protestantem, stąd jego wpływ na terenie Francji może 
się wydać problematyczny. Zdziechowski (Neoidealizm francuski, w: Szkice,,., s. 60) tak 
rzecz wyjaśnia: „Wprawdzie, wpływ ten, jak dotąd, ograniczył się tylko do pewnych kół 
społeczeństwa francuskiego, a szczególnie do młodzieży, ale piętno zostawił tam głębokie” .
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Tołstoj. Autor nie jest zdecydowany w ocenie źródeł owego ruchu religijno- 
-etycznego we Francji. Raz pisze, że dokonał się on pod wpływem. Rosjan, 

-  których porównuje do proroków Izraela — kamienowanych przez swoich 
i uznawanych przez obcych. To znowu szuka tych źródeł u Voltaire’a, 
w rewolucji francuskiej, na koniec u Chateaubrianda. Zasadniczą przyczynę 
zwrotu ku religii w literaturze zdaje się jednak upatrywać w dość po
wszechnym wówczas przekonaniu o odpowiedzialności pisarzy wobec potrzeby 
doskonalenia się jednostki oraz „tęsknocie do dusz wielkich”, dla których 
nie ma miejsca w atmosferze wytworzonej przez pozytywizm. Rozważania 
Zdziechowskiego zbiegły się z wydaniem słynnych Wieczorów nad Lemanem 
o. Mariana Morawskiego, w których autor dokonał analizy odradzającego 
się w Europie idealizmu. Pracy tej zresztą poświęca Zdziechowski osobny 
esej».

Wystąpienie młodych krytyków francuskich, mające przede wszystkim 
wymiar literacki, skierowane było także przeciw skostniałym formom współ
czesnego katolicyzmu, tj. przeciw dogmatyzmowi9, formalizmowi czy insty
tucjonalizmowi, przeciw przestarzałej apologetyce, uznającej teologię za dy
scyplinę równie ścisłą, co matematyka, a także przeciw utożsamianiu przez 
Kościół teorii ewolucji z materializmem. Nie należy ich jednak wiązać z tzw. 
modernizmem katolickim •<>, który był ruchem par excellence religijnym 
i wewnątrzkościelnym. Ich postawę za Morawskim określa autor mianem 
„tęskniącego sceptycyzmu”, zwróconego ku wierze, którą chcieliby widzieć 
wolną od wszelkich pozareligijnych dodatków i naleciałości. Atakując współ
czesną im apologetykę, neoidealiści przeciwstawiali jej postawę osobistego 
świadectwa wyznawców Chrystusa, których instynkt moralny najlepiej ukazuje 
rolę religii w zaspokajaniu metafizycznych, a zarazem etycznych i estetycznych 
tęsknot duszy. A choć prawdy wiary nie narzucają się teraz jako oczywiste 
i niezbite, to jednak zarówno rozum, jak i serce człowieka niezmiennie 
szukają absolutu. W kwestii tej nowej apologetyki Zdziechowski staje po 
stronie wymienionych pisarzy, powtarzając za kardynałem Gibbonsem: „Nie 
następstwo apostolskie [...] ani wspaniała jedność, ani doskonałość zasad 
stanowi najdonioślejszą stronę w życiu Kościoła, ale ogrom dzieł miłosierdzia, 
które rozszerzał po świecie” 11.

8 M. Zdziechowski, Katolicyzm a prądy religijne w literaturze, ibidem, s. 129— 176.
9 Zdziechowski (Neoidealizm francuski) nie w pełni zgadza s ię /z  tym wystąpieniem, 

przewidując skrajności, w jakie mogą popaść tzw. neochrześcijanie, np. w „masońsko-liberalny 
kult materii” .

i° Przywódcą tego nurtu we Francji był A. Loisy. Por. M. Żywczyński,’ Studia nad 
modernizmem katolickim , „Życie i Myśl” , 1971, nr 11. Zdziechowski wspomina o nim dopiero 
w swym dziele Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, t. I—II, Kraków 1914.

n Katolicyzm ..., s. 172.
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Zdaniem Zdziechowskiego, zarówno młodzi Francuzi, jak i Tołstoj 
wywodzą się od K an ta12. Secretan np. sądził, że moralność zbudowana 
w oparciu o świadomość powinności i wolność nieuchronnie prowadzi do 
uznania Boga. Podobną naukę głosił Tołstoj, nakazując ..żyć po bożemu” 
i uwolnić się od ,,jarzma materii” . Choć wychodzą oni z podobnych 
negatywnych konstatacji dotyczących życia ludzkiego, to — wedle autora — 
różnią się w odpowiedziach na pytanie, jak ten stan zmienić. Tołstoj chce 
przez miłość znieść istniejący w świecie porządek i w oparciu o zasady 
Ewangelii zbudować nowy ład społeczny. Secretan — realista — jest za prze
kształcaniem i ulepszaniem stosunków międzyludzkich, natomiast bliski jest 
Tołstojowi w kwestii potrzeby wewnętrznego doskonalenia się jednostek jako 
aksjomatu i warunku wszelkich przemian na większą skalę. Dla Secretana 
źródłem zła jest samolubna natura ludzka, jego zaś przejawem w skali 
masowej — systemy demokratyczne. Jakkolwiek nie uważa się za wroga 
demokracji, to wiąże z nią pewne obawy^ Wyrosła bowiem na gruncie 
egoizmu klasowego, jest ogromną siłą niwelacyjną, która zniszczy zarówno 
arystokrację rodową, jak i duchową, zawsze grozi krwawym przewrotem, za 
którym kryją się rzezie i gwałty. A wszystkiego dokonuje w imię — 
sprzecznego z ludzką naturą — ustroju socjalistycznego. Filozof martwi się 
również o państwo, które w przyszłości przestanie funkcjonować. Przenikliwie 
przewidział jednak alternatywę tej sytuacji: państwo funkcjonuje nad wyraz 
sprawnie, zapewnia swym obywatelom doskonałe bezpieczeństwo, organizuje 
zbyt wytwarzanych przez nich produktów, określa styl i poziom życia, 
a efekt? — „Obniżenie się poziomu charakterów!” Nie jest on za równymi 
dla wszystkich warunkami życia, wystarczą mu warunki znośne, a te można 
zapewnić tylko na gruncie miłości i poszanowania godności człowieka, na 
drodze wzrostu poczucia powinności społecznej. Oto podstawy porządku spo- 
łeczno-moralnego, których warunkiem jest wolność.

Podobne poglądy przypisuje Zdziechowski zwolennikom Secretana. 1 tak 
K. Wagner życie prawdziwie godne człowieka wiązał z ucieleśnieniem w nim 
ideału. R. Frary — polemizując z pozytywistą Guyau 1 3 — dowodził, że jeśli 
postęp i przyszły raj ludzkości są nieuniknione, to należy spokojnie na nie 
czekać, a jeśli tak nie jest, to trzeba je przyspieszyć, lecz nie w imię haseł,

*2 W rzeczywistości Secretan był uczniem Schellinga, którego wykładów słuchał w M o
nachium. Szerzej i bardziej wnikliwie kwestię tę przedstawia Zdziechowski w Pesymizmie..., 
t. I, s. 275, dostrzegając u Secretana próbę syntezy Schellinga i Kanta. Czytamy tam 
mianowicie: „Wynikające z filozofii Schellinga wysunięcia moralnej strony człowieka
i świata na pierwszy plan zbliżyło go już było do Kanta” .

u  Zdziechowski (Szkice .... s. 70) mówił o nim: „Jeden z najzapaleńszych kapłanów  
królowej-nauki” , nie przeczuwając, że współcześnie będzie on uważany za „pierwszego filozofa 
życia” i poprzednika Bergsona, a także krytyka idei pozytywistycznych, przeciw którym 
występował sam autor. Por. B. Skarga, Kłopoty intelektu, Warszawa 1975, s. 465 i n.
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które mają krótki żywot, lecz w imię wartości ponadczasowych: prawdy, 
dobra, sprawiedliwości. P. Bourget przekonał się o „niedostateczności nauki 
jako podstawy do etyki” , a G. de Bremond d’Ars o „konieczności pogo
dzenia współczesnego ustroju umysłów z wymaganiami wiary katolickiej” .

Tołstoj to osobny rozdział, nie tylko w młodopolskich pismach Zdzie- 
chowskiego, ale także w jego osobistej biografii znaczony licznymi wypo
wiedziami autora o wielkim Rosjaninie, prywatną z nim korespondencją, 
a nawet wizytą w Jasnej Polanie, która to wizyta szerokim echem odbiła 
się wśród ówczesnych polskich elit, z natury rzeczy niechętnych wobec 
wszystkiego, co rosyjskie. Życie Tołstoja widzi Zdziechowski jako nieustanne 
szukanie prawdy i sprawiedliwości oraz przyjmowanie krańcowych nieraz po
staw: od nihilizmu do społecznego reformatorstwa, od cywilizacyjnego eskapiz- 
mu do apoteozy życia w rodzinie, od utopii do ewangelicznego anarchizmu 
jako jedynie możliwej drogi realizacji ideału. Arbitralność i ascetyzm nauki 
Tołstoja nie przekonują Zdziechowskiego, tak jak nie przekonuje go racjo
nalizm tej nauki. Przyznaje jednak, iż „nikt nie wyraził religijnych tęsknot 
naszej epoki z taką potęgą i zarazem nikt nie wystąpił tak wrogo przeciw 
Kościołowi, jak Tołstoj” 14. To wystąpienie jest dla naszego autora wyrazem 
nieliczenia się ze słabą naturą ludzką, którą Kościół również usiłuje wzmocnić 
i naprawić, a której nie wolno bezwzględnie zanegować, gdy stanowisko 
takie prowadzi do nihilizmu.

Rozstrząsanie powyższych koncepcji jest ważne dla Zdziechowskiego 
i świadczy już teraz o przyszłym kształcie jego myśli: zła nie można 
zwalczać złem, lecz za pomocą dobra — zdaje się głosić autor. Być może 
udało mu się w ten sposób wskazać na jeszcze jedną sprzeczność w nauce 
Tołstoja o niesprzeciwianiu się złu siłą. Z poczucia tego paradoksu wzięła 
się zapewne refleksja, iż tołstoizm może być uzasadnieniem „jakiejś nie
szczęśliwej zawieruchy społecznej” , a krańcowość tej doktryny stworzyć 
może „w najlepszym razie kółko sekciarzy, jakich wielu przeszło przez 
dzieje” 1?.

Przypisywany Secretanowi minimalizm, który wyraża się w idei ładu 
społecznego, oraz maksymalizm Tołstoja, marzącego o powszechnym szczęściu 
są dla Zdziechowskiego uzasadnieniem potrzeby odrodzenia wiary w Boga. 
Odrodzenie, którego symbolem są te dwa nazwiska, dokonuje się więc na dwa 
sposoby. Autor nie wartościuje żadnego z nich — choć zapewne bliższa mu 
będzie propozycja §ecretana — gdyż w obu dostrzega ślad zasadniczego 
pierwiastka późniejszego modernizmu katolickiego. Będzie nim oparcie wiary 
w Boga nie na rozumowych uzasadnieniach, lecz na „uczuciu moralnym” . 
Ruch zaś, jakiemu dali początek Secretan i Tołstoj, określa mianem

14 Katolicyzm ..., s. 168. 
i? Ibidem, s. 171.



neochrześcijańskiego i tak charakteryzuje jego wyznawców: „Nie umiejąc 
wierzyć, uznają jednak wiarę za moralną dźwignię społeczeństw i marzą o ich 
odrodzeniu” 16. S-

Innym przejawem renesansu idealizmu był popularny w owym czasie 
ezoteryzm, który pojawił się wraz ze wzrostem praktyk okulistycznych 
i spirytyzmu Ezoterystów przeciwstawia Zdziechowski okultystom, których 
cechuje przesadny — jego zdaniem — kult nauki i nadmierna do niej ufność. 
Ezoteryzm natomiast jest przez niego traktowany jako pogłębiony nurt 
chrześcijaństwa, charakteryzujący wszelkie dążenie do doskonałości moralnej - 
i wewnętrznej harmonii — konieczne warunki poznania prawd Bożych. Szcze
gólnie podoba mu się ezoteryzm w wydaniu E. Schurego. Podkreśla pozytywny 
wpływ, zwłaszcza na niewierzących, wszelkich doktryn, będących wyrazem 
reakcji antypozytywistycznej. Tęsknoty neochrześcijan miały aspekt moralny, 
ezoterystów — metafizyczny; jedni przejęci byli cierpieniem, drudzy próbowali 
zgłębić tajemnicę śmierci, pierwsi popadali w sceptycyzm, drugich ponosiła 
fantazja. Zdziechowski życzyłby sobie połączenia tych dwu postaw, co — jego 
zdaniem — możliwe jest tylko w łonie Kościoła.

Przyczyn renesansu idealizmu doszukuje się on w powszechnym poczuciu 
sprzeczności między nauką a wiarą. Kiedyś sprzeczność ta była dowodem 
triumfu nauki, dziś jest powodem kryzysu wartości i indywidualnych ludzkich 
dramatów. Można sądzić, że funkcję złagodzenia tej sprzeczności chce autor 
przypisać właśnie odrodzonej myśli chrześcijańskiej, która jest naturalnym 
dążeniem do harmonii, do rozwiązywania konfliktów nie tylko w skali całego 
świata, lecz — a może przede wszystkim — w sferze osobniczej egzystencji.
I to wydaje się przekonywać w jego rozważaniach. Z konieczności odrodzenie 
idealizmu wiąże Zdziechowski z odrodzeniem chrześcijaństwa, a ściślej — 
katolicyzmu. Porównuje go do drzewa, od którego jak suche gałęzie odpadają 
schizmy i nowinki, a ono trwa, będąc symbolem wiecznie żywej prawdy.

108 Jan Skoczyński

MODERNIZM I MŁODA POLSKA

Charakterystyczną cechą epoki modernizmu był wzrost tłumionych przez 
pozytywizm „tęsknot metafizycznych”. Jednak Zdziechowski faktu tego nie 
ocenia jednoznacznie, gdyż— jak powiada — owe „tęsknoty” „występują [...] 
nieraz w kształtach przewrotnych, prowadząc za sobą zamiast religii 
nieskończonego ducha, wyzwolonego z materii, religię nieskończonego zmysło
wego upojenia” '8. Już z tej jego wypowiedzi można wnioskować o dwoistej

16 Edward Schure i ezoteryzm , w: Szkice..., s. 98.
17 I. Matuszewski pisze w tym czasie książkę pt. Czarnoksięstwo i mediumizm, War

szawa 1896.
1* Szkice..., s. 1.
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ocenie zjaw iska, jakim był modernizm w literaturze i sztuce. Nie wypowiadając 
się na temat jego istoty, autor we wstępnej uwadze dokonuje rozróżnienia 
dwu typów metafizyki: prawdziwej i fałszywej19, które zaowocuje wnet 
aprobatą pierwszej i zasadniczą krytyką drugiej jej odmiany. Ta pierwsza 
będzie się realizować w twórczości o charakterze religijnym oraz hołdującej 
ideałom etycznym, służącym moralnemu doskonaleniu się jednostki, druga zaś' 
w kulcie zmysłowości, popędów, życia i wszelkich jego przejawów. Obydwie 
zamknie Zdziechowski w metaforze „płazów i ptaków” 20: tego, co lata, 
i tego, co pełza; orła — symbolu pragnienia nieskończoności, bezkresu i swo
body, i robaka — przejawu „upadku i niemocy ducha grzęznącego w materii” 21. 
Metafora ta będzie mieć znaczącą wymowę w toczącym się wówczas „sporze
o piękno”, tj. o kształt sztuki, jej zadania i cele.

Najdoskonalszym wyrazem prawdziwej metafizyki jest sztuka religijna. 
Zdziechowski powołuje się znowu na przykład proroków Izraela, dla których 
Bóg był nie tylko celem życia, ale i przedmiotem twórczości, poezji o nie 
spotykanej nigdy potem sile liryzmu. Autor nie dyskwalifikuje jednak sztuki 
świeckiej. Z uznaniem wyraża się o poczynaniach francuskich idealistów, s 
skupionych wokół pisma „L’art et la vie”, którzy mniejszą wagę przywiązując ' 
do religii, wrodzone ludziom pragnienie nieskończoności chcą zaspokoić 
poprzez sztukę. Z uwagą śledzi powstające w Ameryce, Anglii i Niemczech sto
warzyszenia kultury etycznej — wszystkie te bowiem zjawiska mają dla niego 
wymiar idealny. Przeciwstawienie więc sztuki religijnej i świeckiej przestaje tu 
obowiązywać jako określenie wartości sztuki, choć służy nadal ukazaniu jej 
stopnia zbliżenia człowieka do ideatu.

Wobec powyższego konieczne będzie znalezienie innego probierza wszelkiej 
sztuki oraz twórczości artystycznej i Zdziechowski odnajduje go w pytaniu
o istotę  piękna, jego naturę i kształt. Podziela w tym względzie stanowisko 
Mariana Morawskiego, że „niepodobna ściśle określić, co to jest piękno”, 
będzie jednak usiłował znaleźć jego „miarę i postać”, że użyję słów św. 
Augustyna. U Morawskiego miarą piękna jest np. człowiek wrażliwy moralnie. 
Zdziechowski widzi ją właśnie w dążeniu do nieskończoności, gdyż „nieskończo
ną jest wszelka doskonałość”. Piękno estetyczne jest dlań dodatkiem do dobra 
moralnego, rezultatem moralnej doskonałości twórcy, a w poglądzie tym kryje 
się niedwuznaczny sprzeciw wobec modernistycznego estetyzmu.

Odpowiadając na pytanie o istotę piękna, Zdziechowski powołuje się na 
trzech ludzi zaangażowanych w toczący się w Europie na ten temat spór: 
agnostyka Prudhomme’a, reformatora Tołstoja oraz katolickiego myśliciela 
la Fógazzaro. Pierwszy — według niego — pojmował piękno jako pęd duszy

19 Podział taki widoczny jest także w pracy K. Wyki M łoda Polska , Kraków 1977.
20 Jest to jednocześnie tytuł rozprawy z 1900 r., poprzez którą Zdziechowski włączył 

się w nurt dyskusji i polemik dotyczących Młodej Polski.
21 Spór o piękno, w: Szkice..., s. 275.
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ku wiecznej szczęśliwości, której cieniem jedynie jest rzeczywistość ziemska. 
Miało to być, z jednej strony, wystarczającym dowodem istnienia pełni piękna, 
a z drugiej — postulatem odnajdywania go tu — na ziemi, w sobie i poza 
sobą. Tołstoj jest przeciwny koncepcji piękna jako tego, co się podoba 
lub sprawia przyjemność. Piękno bowiem powinno służyć porozumieniu 
i zbliżeniu między ludźmi. Odbiorca sztuki poszukuje duszy artysty, a żadne 
namiastki jej nie zastąpią. Artysta natomiast powinien dążyć do jednoczenia
ludzi — w Bogu lub w ich sprawach powszednich; stąd dwa rodzaje sztuki__
religijna i świecka. Każda z nich może być wyższa lub niższa, w zależności 
od kształtu piękna, jaki ukazuje. W koncepcji Tołstoja — wrogiej sztuce 
religijnej w jej punkcie wyjścia i skłaniającej się ku niej w punkcie dojścia — 
dostrzegł autor sprzeczność. Niemniej umieścił go w rzędzie tych, którzy stoją 
na gruncie piękna zbliżonego do ideału religijnego.

Najbliższy jest Zdziechowskiemu Fogazzaro. Bo gdy pierwszy pojmował 
piękno jako chłodną abstrakcję, drugi jako ideał powszechnego braterstwa22, 
to u trzeciego znajduje ono swój żywy wzór w osobie boskiej. Sam Zdzie
chowski stanął więc na gruncie platońskiej teorii piękna, zmodyfikowanej 
przez myśl św. Augustyna. (

Konsekwencją tak rozumianej istoty piękna jest swoista koncepcja 
sz tu k i, jej zadań i celów., Autor zdecydowanie przeciwstawia się moder
nistycznemu hasłu „sztuka dla sztuki” i choć reaguje nań wręcz alergicznie, 
to jednak niechęć swą wyczerpująco uzasadnia. Źródeł postawy modernistów, 
jaką hasło to symbolizuje, szuka w panteistycznym idealizmie niemieckim. 
Ten nurt filozoficzny zastąpił Boga martwą ideą absolutu, a sztuce przyznał 
zadanie ukazywania blasku owej idei i jej zewnętrznej formy. Idea jednak 
ciągle się rozwija, ciągle przerasta swe aktualne kształty; sztuka więc w imię 
nadążania za ideą powinna poprawiać naturę, co zakłada jej wyższość i pogardę 
dla rzeczywistości aż do zupełnego oderwania się od niej.

Krańcowo odmienny pogląd przypisuje Zdziechowski naturalistom, według 
których życie jest bogatsze od sztuki, zaś ona sama może być jedynie 
surogatem natury. Obu poglądom zarzuca autor rozbrat z rzeczywistością 
człowieka, który zasadniczo dąży do stanu doskonałości. Swoje stanowisko 
formułuje następująco: „Sztuka, w istocie której nie tkwi tęsknota i dążność 
do doskonałości, nie zasługuje na miano sztuki pięknej, piękno zaś pojmowane 
jako idea oderwana, martwa [można by również dodać: spłycona i utylitarna 
J.S.], nie zaś jako atrybut żywego Boga, nie zdoła dać artyście tego ognia, 
który by duszę jego z duszami innych ludzi zespolił w uścisku miłości 
potężnej, życiotwórczej, okiem orlim przenikającej niezmierzone widnokręgi” 23.

22 D la Zdziechowskiego ideał ten niewiele się różnił od pierwszej lepszej doktryny socja
listycznej.

23 Eliza Orzeszkowa, s. 236.
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Religijność staje się więc fundamentem Zdziechowskiego koncepcji sztuki 
i twórczości artystycznej. Uzasadnienie dla niej znalazł on u przedstawiciela 
modernizmu, tyle że „prawdziwego” , mianowicie u Ruskina, którego twórczość 
jest wyrazem przekonań religijnych i postawy moralnej artysty. Autor prze
ciwstawia go takim twórcom epoki, jak Maeterlinck, Ibsen, Verlaine czy 
Annunzio — tych ostatnich, niesłusznie zresztą, uważając za głosiciela kultu 
życia.

Zarysowana tu koncepcja sztuki wymaga przedstawienia poglądów Zdzie
chowskiego na temat samego d z ie ła , efektu twórczego aktu artysty. Według 
autora, składać się nań muszą trzy czynniki: treść zgodna z rzeczywistością, 
odpowiadająca jej forma oraz dusza artysty. Jak to wynika z wcześniejszych 
rozważań, ten trzeci czynnik jest w dziele najważniejszy, a jego odnajdy
wanie jest dla Zdziechowskiego uzasadnieniem dla poszukiwań i analiz 
wartości; „bo życie jest szukaniem dusz, które byśmy kochać i czcić 
mogli” 24. Można sądzić, że owo „szukanie dusz” jest bliskie Diltheyowskiej 
postawie docierania badacza do intencji twórcy, które opiera się na współ- 
odczuwaniu, czyli sympatii, i ma charakter także emocjonalny. Ale nie tylko 
to : do Diltheya zbliża też Zdziechowskiego chęć ujawnienia funkcji wytworów 
kultury, ich wpływu na życie i działalność odbiorcy.

Czas wreszcie zająć się samym tw órcą , jakim go chciał widzieć nasz 
.autor. W zgodzie ze swymi wcześniejszymi poglądami, dostrzega on dwie 
tendencje, formujące twórców tego czasu: idealistyczno-religijną i zmysłową. 
Martwi go, że najmłodsze pokolenie ulega przemożnemu naciskowi tej 
drugiej tendencji. Własny obraz „prawdziwego i zupełnego artysty” zaczerpnął 
bowiem z programu grupy ludzi skupionych wokół pisma „L’art et la vie” . 
Powinien to być twórca nowatorski, wywierający duży wpływ na odbiorców- 
swą „siłą i cnotą” . Powińien być człowiekiem z krwi i kości, który kocha, 
cierpi, działa; słowem — żyje pełnią życia. Tylko taki artysta jest zdolny 
ukazać piękno — „duszę rzeczywistości” . Za Maurycym Pujo uznaje autor 
konieczność dostąpienia przez twórcę stanu łaski, „w którym myśl staje się 
słowem, a uczucie czynem” . Stan taki jest rezultatem ogromnego wysiłku 
moralnego, ale też tylko „siła pędu moralnego stanowi o sile i wielkości 
człowieka” 2S, jego życie nabiera wtedy znaczenia i powagi.

Tymczasem, zdaniem Zdziechowskiego, współcześni mu polscy poeci i pisarze 
ulegli tej drugiej tendencji. W swej ucieczce od codzienności i dążeniu do 
poszukiwania tego, co nadzwyczajne, nawiązują oni do romantyzmu. Nie 
stworzyli nowej teorii sztuki, lecz w imię fantazji i nastroju głoszą bez
względną niezawisłość sztuki od etyki. I chociaż tak sformułowane poglądy

-4 Płazy a p taki, w: S z k i c e s. 276.
Neoidealizm francuski, s. 88. Warto nadmienić, że Pujo był trzeciorzędnym krytykiem  

i literatem francuskim, którego nie notuje historia literatury.
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i
są jednocześnie oceną pokolenia, autor próbuje zrozumieć ich podłoże i dostrzec 
uczciwe zamiary w motywach twórców omawianej epoki. Świadczą o tym 
analizy dorobku Tetmajera i Przybyszewskiego, przedstawicieli młodego po
kolenia; stąd ich walor reprezentatywności.

Postawa Tetmajera jest — w opinii Zdziechowskiego — o tyle typowa, iż 
poeta toczył spór z pokoleniem pozytywistów, zarzucając im brak wiary 
i ideałów. Jednakże wedle autora Szkiców młode pokolenie, nie akceptując 
świata wartości swych poprzedników, nie potrafiło stworzyć własnej hierarchii 
zadań i celów, co miało niewątpliwie swe głębsze przyczyny. Młodzież 
nie była w stanie zrozumieć nowych tendencji idealistycznych, idących do nas 
z Zachodu, nie rozumiała też rodzimej spuścizny romantycznej z jej oryginal
nym indywidualizmem. Lepsi jej przedstawiciele popadali w rozpacz, gorsi 
w obojętność, zapalczywi natomiast zwrócili się ku doktrynie materialistycznej, 
„która marzyła o, osiągnięciu dobrobytu ludzkości, ale drogą spętania dusz 
w żelazne kajdany jakiegoś przeciwnego naturze ludzkiej, wszechwładnego, 
socjalistycznego państwa przyszłości” 26. Tetmajera zalicza autor do grona 
dekadentów; „zużyci i moralnie niedołężni, niezdolni do przejęcia się tym, 
co wielkie i święte, zapragnęli oni szukać jakichś nienaturalnych i niezdro
wych wrażeń, które by zdołały poruszyć ich stępione nerwy” 27. Jednak 
przyznaje poecie „nadzwyczajne, żywe uczucie nieskończoności” i tęsknotę 
do absolutu, szkoda, że połączone ze zmysłowością, kontemplacją nicości 
i goryczą poznania. Taką postawą torował Tetmajer drogę swemu następcy 
Przybyszewskiemu.

U tego zaś dostrzega Zdziechowski bezgraniczną zmysłowość połączoną 
z jeszcze większą niż u jego poprzednika tęsknotą do nieskończoności. 
Doprowadziło go to do ideału nieskończonej rozkoszy, wyobrażonego w postaci 
„nagiej duszy” 2«, tj. duszy kontemplującej swą zmysłowość. Sprzeciwia się 
też poglądowi, że sztuka ma ułatwić tę kontemplację, że w tej postaci 
uzurpuje sobie kontakt z absolutem, swoiście zresztą pojmowanym, i że jako 
najdoskonalsza czynność człowieka ma być wolna od wszelkich zależności

26 idea Boga w twórczości artystycznej, w: Szkice..., s. 248.
27 Ibidem, s. 250. »
28 Zdziechowski (ibidem, s. 286), sprzeciwia się temu pojęciu, które oznacza dla niego duszę 

„odartą ze wstydu i oddaną ciału” . Z uznaniem natomiast wyraża się o wymienionych 
wyżej: Prudhommie, Tołstoju i Fogazzaro, którzy, wychodząc z tych samych, co Przyby
szewski, tęsknot i marzeń, ich przedmiotem uczynili dobro, wyobrażone w postaci wyższego, 
doskonalszego bytu. Rozumie jednak przyczyny, które sprzyjały u nas atrakcyjności „nagiej 
duszy” : rozczarowanie wobec programów pozytywistycznych, rozluźnienie więzów między jed
nostką a społeczeństwem oraz zwrot ku indywidualizmowi, którego naga dusza jest niedoskonałym 
symbolem. I nie ma chyba racji M. Podraza-Kwiatkowska (Programy i dyskusje literackie 
okresu Młodej Polski, Wrocław 1973, s. 82), kiedy pisze, że Zdziechowski mylnie interpretował 
pojęcia Przybyszewskiego. Autor Szkiców... trafnie przeczuł naturalistyczną proweniencję 
mistyki, której pojęcie „naga dusza” było symbolem. Por. K. Wyka, op. cit.f s. 167 i n.
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i obowiązków wobec życia. W utworach Przybyszewskiego, pełnych „pożądań 
natury robaczej” , odnajduje jednak autor tęsknotę o wymiarach ponad- 
ludzkich i ponadzmysłowych. Nienowe są też dla Zdziechowskiego poglądy 
na sztukę „meteora” Młodej Polski. Każdy artysta rozczarowany wobec 
życia szuka pociechy w sztuce, którą wówcza idealizuje. Robili tak romantycy 
niemieccy z początku XIX w. Jednak fakt powołania się Przybyszewskiego 
na Mickiewicza budzi w autorze nadzieję na uzdrowienie twórczości młodo
polskiej, zaś polemikę z poglądami jej przedstawiciela łagodzi okoliczność, 
że Zdziechowski umieścił Przybyszewskiego wśród tych, którzy zrywają się 
„ku gwiazdom z dusznych nizin pozytywizmu” .

Zdziechowski nie jest wrogiem Młodej Polski. Świadczą o tym w gruncie 
rzeczy przychylne i pełne oczekiwań analizy dorobku jej przedstawicieli. 
Razi go jednak rozgłos, jaki młodzi nadają swym wystąpieniom, rozgłos 
nie znajdujący pokrycia w dokonaniach. Te zaś przejmują niepokojem z powo
du swej jednostronności, chorobliwej wyobraźni, goryczy czy przesadnego 
erotyzmu. Ma za złe twórcom, że stronią od wartości idealnych, choć 
występują pod ich sztandarami. W krótkim zarysie historii krakowskiego 
„Życia” zarzuca im brak programu oraz ciągłe uwypuklanie społecznego 
radykalizmu. Ten wątek rozważań przeradza się w dyskusję z cenionym przez 
autora ideologiem młodych, Arturem Górskim, który źródeł rozdarcia, niemocy 
i zwątpień swego pokolenia trafnie poszukiwał w filozofii pozytywistycznej. 
Przy okazji Zdziechowski wytknął mu sprzeczność między sympatią dla 
Przybyszewskiego a pojmowaniem dobra „jako tęsknoty za bytem wyższym, 
za doskonalszą duszą ludzką lub nadludzką” 39. Z uznaniem natomiast 
wyraża się o Stanisławie Szczepanowskim, którego wystąpienia na łamach 
prasy utożsamia z tym, co w Młodej Polsce najwartościowsze. Jeszcze raz, 
przywołując dorobek Ernesta Hello i Antonia Fogazzaro, źródeł młodości 
dopatruje się w wartościach idealnych, które zawsze są w stanie ożywiać 
i odnawiać ducha ludzkiego. Stąd przeznaczenie sztuki, a także nauki widzi 
najpierw w tworzeniu młodości. Pojęcie to utożsamia z tym, co oryginalne, 
autentyczne, naturalne. Współczesne młode pokolenie — jego zdaniem — nie
wiele ma wspólnego z tak pojmowaną kategorią „młodości” .

Włączenie się Zdziechowskiego w nurt dyskusji nad Młodą Polską ma 
wszelkie cechy autentycznego i głębokiego udziału w zjawisku, którego roli 
w kulturze polskiej nie sposób przecenić. Siebie samego określa on jako 
„spóźnionego epigona epoki romantycznej” , co wynika z podejmowanej 
przezeń problematyki, a także krytycznego stosunku wobec młodej literatury 30.

29 Spór o piękno, s. 286.
T. Weiss (Romantyczna genealogia polskiego modernizmu. Rekonesans, Warszawa 1974,

S, 42) jest jednak zdania, że to właśnie pod wpływem młodych Zdziechowski w zasadniczy 
sposób zmienił swe poglądy na romantyzm.
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Jego stanowisko daje się sprowadzić do obrony ścisłego związku sztuki 
i etyki i brzmi następująco: „Nie chcę przez to powiedzieć, aby sztuka 
miała być katechizmem i dawać nauczki, ale nie wolno sztuce stawać 
w sprzeczności z ideałem moralnym. Może ona w takim razie rachować 
na to, że zbałamuci umysły głupich, a żądnych nowości, ale potomność 
bezwzględnie ją odrzuci” 3*. Zaś na zarzut utylitaryzmu a rebours, czyli 
podporządkowania sztuki dogmatom religijnym, jaki sformułował pod jego 
adresem Górski, odpowiada: „Niech artysta wyznaje, jakie chce poglądy 
w zakresie religii, etyki, polityki, niech porusza, jakie mu się podobają, 
przedmioty, niech bada nagą duszę, byleby tylko sam miał duszę przejętą 
pragnieniem doskonałości ideału moralnego” 32.

Uzupełnieniem zaprezentowanych wyżej poglądów jest broszura Zdzie
chowskiego pt. Religia i sztuka**. Nurtujące autora od dawna zagadnienie 
stosunku tych dwu dziedzin kultury znajduje w niej wyraz pełny i jednoznaczny. 
Związek religii, a raczej szerzej — wszelkiej metafizyki ze sztuką określa on 
jako bezpośredni, zaś jej wpływ na sztukę jako zbawienny i ożywczy. 
„Sztuka to intuicja nieskończoności” — powtarza Zdziechowski. „Od głębo
kości i stopnia ożywienia tej intuicji zawisła potęga lirycznego polotu” . 
Natomiast „chrześcijańska idea Boga daje sztuce intuicję nieskończoności 
wyjątkowo głęboką i szczególnie potężną” ?4. Dowodem na to jest twórczość 
polskiego romantyzmu. Zamęt w sztuce bierze się z prób zastąpienia religii 
właśnie sztuką oraz połączenia w niej dwu pierwiastków charakteryzujących 
jedynie uczucie religijne: metafizycznego i społecznego. Widoczne to jest 
u twórców religijnych, którzy chcieliby prawdy wiary przystosowywać do 
porządku społecznego, skąd tylko krok ku „wyrachowaniom politycznym” . 
Przykładem w tym względzie jest dla autora niemiecka szkoła romatyczna. 
Przez Zdziechowskiego nie przemawia jednak ani uciśniony nacjonalizm, ani 
małostkowość. Wyklucza je tematyka rozważań, domagająca się przystępowania 
do nich z „czystym sercem” , jak to sam określa. Jemu po prostu chodzi
0 wielką sztukę. Zaś wielkość sztuki widzi w jej związku z religią, z wszelkim 
światopoglądem, który nie odrzuca metafizyki i jest wrażliwy na prawdy życia, 
a nie tylko na prawdy nauki i wiedzy.

Osobne miejsce w dyskusji autora z modernizmem zajmuje problem 
n ad cz ło w iek a . Widzi w nim on signum temporis okresu przełomu wieków
1 wyraz rozterki, płynącej z poczucia zawieszenia człowieka między jego 
buntowniczą naturą i myślą o Bogu. W spekcie historiozoficznym pojawienie 
się „nadludzi” wyjaśnia Zdziechowski następująco: idea ta zaczerpnęła

; i Romantyzm niemiecki a dekadencja polska, w: Szkice..., s. 339.
Sztuka, młodość. Młoda Polska , ibidem, s. 286.

'' M. Zdziechowski, Religia i sztuka, Kraków 1902. Są to dwie odpowiedzi autora na 
ankiety pism „ Krytyka" i „La terre nouvelle".

■u  Ibidem , s. 6— 7.
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„z pesymizmu myśl o wszechmocy złego, z indywidualizmu — tęsknotę do 
jednostek wyższych, do bohaterów, i powstała nauka o nadludziach, wybrańcach 
natury; wyżsi są oni nad prawo i nad obowiązek, za podnóżek ma im 
służyć ludzkość, wobec której nie powinni poczuwać się do jakiejkolwiek 
odpowiedzialności. Naukę tę przyodział Renan w ozdobne szaty francuskiej 
wytworności, Nietzsche wyraził to samo z nie hamowaną żadnymi względami 
brutalną siłą fantazji północnej, ale u jednego i u drugiego poza ułudą 
poetycznej formy krył się ten sam materializm, najniebezpieczniejszy, bo gro
żący już nie poziomym utylitaryzmem w etyce, ale zupełną jej negacją” 35. 
Najbardziej razi autora, w tak pojmowanej koncepcji nadczłowieka, amoralizm
i materialistyczny rodowód samej idei. Przeciwstawia jej własne rozumienie 
pojęcia „nadczłowiek” . Dla Zdziechowskiego jest to istota zjednoczona z wolą 
Bożą i realizująca postęp moralny. Przykłady nadludzi to święci Kościoła 
katolickiego, świadczący o tym, że tylko Kościół był i jest zdolny formować 
ich i ukazywać światu. Z drugiej strony, powszechność tęsknot do nadczłowieka 
świadczyć może o nieustannym obniżaniu się poziomu moralnego ogółu ludzi 
pod wpływem deterministycznego i materialistycznego poglądu na świat. 
Istnieje więc— jego zdaniem — realna potrzeba ukazywania ludziom „olbrzy
mów ducha” jako wzorów do naśladowania, biorą się zaś oni z idei osobowego 
Boga.

Tak zarysowana koncepcja zachowuje swój walor nie tylko w planie 
indywidualnym, lecz również społecznym. Tych dwu płaszczyzn nie sposób 
traktować w oderwaniu od siebie. Świadczy o tym powołanie się autora 
na francuskiego moralistę K. Wagnera, który pisał: „O energii życia społeczne
go stanowi indywidualna wartość obywateli” i dalej: .„Wielkim postulatem 
naszej epoki jest wyrabianie tego pierwiastka społecznego, którym jest 
jednostka ludzka” ,f>. Nadczłowiek więc to istota „z widnokręgiem szerokim”, 
której myślenie nie sprowadza się wyłącznie do spraw ziemskich, lecz poza 
nie wykracza, która jest świadoma śmierci i kryjącej się za nią nieśmiertel
ności.

Uogólniając powyższą kwestię można powiedzieć, że Zdziechowski jest 
przeciwny każdej doktrynie, która osłabia człowieka wewnętrznie, a jedno
cześnie wmawia mu przekonanie o jego nieograniczonej mocy. Siłę człowieka 
widzi autor w jego poczuciu podległości metafizycznej, wyrażającym się

-  Katolicyzm ..., s. 144 i n.
Poglądy te zyskują walor historiozoficzny i socjologiczny, kiedy autor — na innym 

miejscu — wykazuje pozorny charakter sporu o rolę jednostki w dziejach. Jego zdaniem,
o rozwoju społeczeństw nie decydują ani wyłącznie instytucje czy organizacje masowe, ani też 
same jednostki. Podobnie też nie można lekceważyć żadnej ze stron procesu historycznego. 
Wyjątkiem są tu narody pozbawione instytucji, np. własnej państwowości, dla których idea 
doskonalenia jednostkowego jest czymś zasadniczym. Hasło pracy organicznej, głoszone, przez 
pozytywistów, może więp być jednym ze sposobów jej realizacji.



116 Jan Skoczyński

w wierze. Ta swoista dialektyka słabości i siły je&t jednym z fundamentalnych 
założeń jego filozofii kultury, budowanej w oparciu o myśl chrześcijańską.

Zaprezentowane poglądy, będące wyrazem stosunku Zdziechowskiego do 
wybranych problemów epoki, mogłyby być uznane za przypadkowe, gdyby 
nie zagadnienie pesym izm u, już wcześniej niepokojące myśliciela. Znalazło 
ono wyraz w młodzieńczym szkicu o Latarniku H. Sienkiewicza z r. 1882, 
w którym autor dostrzegł zapowiedź zwrotu w literaturze polskiej. Wskazywało 
nań powszechne zmęczenie cywilizającją, wzrost tęsknot panteistycznych, 
poczucia nieskończoności, a nawet dążenie do stanu buddyjskiej nirwany ^7. 
Przyczyn tej sytuacji doszukiwał się Zdziechowski, jak już mówiliśmy 
w rozczarowaniu do rozumu, jakie pojawiło się po rewolucji francuskiej, tj. 
w nowoczesnym sceptycyzmie. Jest on jednak świadom, że pesymizm europejski 
nie wystąpił jeszcze w swej ostatecznej postaci, jaką mu nadał Schopenhauer. 
Zdaje sobie również sprawę z niezgodności pesymizmu z czynną naturą 
europejską. Pesymizm europejski przybrał najpierw formę buntu; był wybuchem 
rozpaczy i poczucia bezradności „duchów wyższych” wobec nędzy życia
i przeciętności. Stanowił wyraz narastającego indywidualizmu, który zarówno 
w poezji (Byron), jak i w filozofii (Hegel) karmił się panteizmem, nazywanym 
przez autora „niewiarą w poetyczne kształty ubraną” *8. Z poglądu tego 
wyrosły — jego zdaniem — dwie odmiany nihilizmu: pesymistyczny — pozba
wiony ideałów, zrezygnowany i beznadziejny, oraz materialistyczny — bez
kompromisowy w poszukiwaniu i realizacji ziemskiego szczęścia, utylitarny
i praktyczny. Spotkały się one właśnie w myśli Nietzschego, który z prawdzi
wego pesymizmu przejął przekonanie o wszechmocy zła, a z indywidualizmu 
tęsknotę do bohaterów. Jeśli jednak pesymizm był jednocześnie systemem 
filozoficznym i pewnym nastrojem, to panteistyczny indywidualizm, wyra
żający się w uznaniu świata i człowieka za warunki istnienia Boga i w kon
sekwencji prowadzący do ateistycznej antropologii, był tylko nastrojem. Zdzie
chowski wyprowadza go od Rousseau, poprzez Byrona, romantyków, Hegla, 
Feuerbacha, Renana i Nietzschego, aż do współczesnych mu Skandynawów. 
Z pesymizmem filozoficznym pogląd ten niewiele ma wspólnego, gdyż obca 
mu jest metafizyczna podstawa tego stanowiska tj. „uznanie wszechpotężnej
i wszechtwórczej woli życia, którą zabić należy, jako źródło wszelkiego złego” .

-,7 Por. także szkic pt. Nirwana, zamieszczony w II tomie pracy Zdziechowskiego Byron
i jego wiek, Kraków 1897. W niniejszych rozważaniach Zdziechowski opiera się na tym szkicu, 
który dowodzi właściwego i zgodnego' z tradycją buddyjską rozumienia pojęcia „nirwana” , . 
wielokrotnie interpretowanego opaczni? i nadużywanego w okresie Młodej Polski. Zwracał 
na to uwagę K. Wyka, op. cit.

,fi Katolicyzm ..., s. 143. N iezgoda Zdziechowskiego na taką postawę jest równocześnie 
ostrą krytyką Hegla. U niego bowiem Bóg obecny w świecie zyskiwał samowiedzę za 
sprawą człowieka, skąd tylko krok do ubóstwienia ludzkiego umysłu, momentu historycznego, 
dziejowego postępu, a w końcu uznania istniejącego porządku rzeczy. Jest o tym szerzej 
mowa w dziele Pesym izm , romantyzm a podstawy chrześcijaństwa. »
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Pesymizm modernistów jest więc wobec niego czymś wtórnym, stąd przekonanie 
autora, iż niewielu jest prawdziwych pesymistów, choć sporo ludzi usposo
bionych pesymistycznie. Zdziechowski nie jest jednak przeciwny takim stanom 
psychiki, które sprzyjają zwykle wzrostowi tęsknot religijnych. Oponuje 
natomiast wobec poglądów rodzimych twórców, których pesymizm uważa za 
bezmyślny, kwilący, samolubny i wzgardliwy. Nie chce się nań zgodzić 
u Asnyka, Tetmajera-^ czy Przybyszewskiego, uznając taką postawę za jałową, 
będącą raczej wyrazem eskapizmu niż pełni życia. Przejawem takiego pesymizmu 
w sztuce jest estetyzm, zwany przez autora intelektualizmem, oraz kult 
zmysłowości. Reakcję nań i ratunek dla sztuki widzi Zdziechowski w symbo
lizmie40, pozwalającym odkrywać w dziele treści idealne.

Na tym tle spróbujemy teraz określić miejsce Mariana Zdziechowskiego 
wśród zjawisk charakteryzujących przełom XIX i XX w., z których dwa, 
szerzej omówione, szczególnie go zajmowały. Nieliczni recenzenci jego prac 
z tego okresu umieszczają go zgodnie wśród przedstawicieli idealistycznej 
reakcji na skutki pozytywizmu w humanistyce tych czasów4i. Jeden z nich42 
przyznaje, że krytyka jest bezradna wobec ideałów, które Zdziechowski 
wyznaje, i poglądów, które głosi. Tak więc na temat miejsca autora 
w ówczesnym życiu umysłowym panują do dziś sprzeczne opinie. Feldman4? 
uważał go za rozumiejącego świadka dokonujących się przemian światopoglądo
wych, Wyka 44 nazywał „namiętnym przeciwnikiem modernizmu”, choć niewiele 
starszym wiekiem od pokolenia Młodej Polski. Nieważne są jednak formalne 
związki pokoleniowe, lecz pokrewieństwo duchowe z określoną formacją, 
a do tego Zdziechowski się poczuwał.

Przeciwstawiał się najpierw doktrynie pozytywistycznej, gdyż pozbawiała 
ona człowieka metafizycznego wymiaru i powodowała zachwianie równowagi 
w świecie wartości, wprowadzając zamęt tam, gdzie powinien panować stan 
harmonii.

Jeśli się zgodzić, że dziedzictwem romantyzmu, przejętym przez pozytywizm, 
był kult zbiorowości4?, to modernizm przeciwstawił mu kult jednostki, przez

,l) Pesymizm Tetmajera nie byl wzniosły, buddyjski— jak u de Vigny czy Leopardiego. 
Nie było w nim wiary w Opatrzność ani próby rozwiązania zagadki bytu. Istotę jego poezji 
określa autor jako „martwą rezygnację i. beznadziejną rozpacz” . Por. S:kice..., s. 245.

40 Ibidem , s. 87, a także 301 i n.
41 W. Gostom ski, „Ateneum ’', t. I: 1901, z. 3; R. Zawiliński, „ Biblioteka Warszawska” , 

t. II: 1901, s. 164— 169.
42 J. Flach, „Życie i Sztuka”, dod. do „Kraju” , 1901, nr 35.
43 W. Feldman, Współczesna literatura polska , wyd. VII, Warszawa 1923, s. 183.
44 K. Wyka, op. c i t t. I, s. 98.
4-s A. Potocki, Polska literatura współczesna, cz. I— II, Warszawa 1911.'W pracy tej autor 

trafnie przeczuł mechanizmy alienacyjne, znajdujące swój wyraz w twórczości literackiej,
o których później mówić będą personaliści.
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Wykę przemianowany na kult jaźni 4.6. Zdziechowski bronił religijnego i mo
ralnego wymiaru tej jaźni, nie godząc się na sprowadzanie jej do abstrakcji 
czy też kosmicznego żywiołu. Przeciwstawiał się niwelacji jednostki ludzkiej
i występował w obronie jej osobowego charakteru. Był przeciwnikiem 
dekadentyzmu, ale wynikało to raczej z pobieżnego potraktowania przezeń 
zjawiska, bliskiego przecież intrygującemu go pesymizmowi, po którym przyszło 
poczucie mocy i żądanie czynu. Także moralnego, jak cłiciał autor. „Naga 
dusza” była dlań bliższa naturalizmowi niż jakiejkolwiek metafizyce, czego 
wówczas jeszcze nie dostrzegano47. Istotę nirwany rozumiał on inaczej niż 
moderniści, za to zgodnie z jej indyjskim rodowodem 4&. Nadczłowiek — 
była to dla niego przede wszystkim jednostka moralna, doskonaląca się 
w procesie ewolucji wewnętrznej, której warunkiem jest wolność. Pojmował 
go Zdziechowski w sensie -kantowskim jako noumen, istotę niezależną od 
wszelkich doktryn, programów czy systemów, które pozbawiają ją naturalnego 
odniesienia do transcendencji. Wraz z modernistami prawdzie i rzeczywistości 
empirycznej przeciwstawiał rzeczywistość i prawdę ducha. Była to zarazem 
krytyka intelektualizmu w etyce i estetyce jego czasów. Wbrew modernistom, 
choć w ich interesie, bronił autor takich postaw, które nadają życiu sens 
etyczny, a nie tylko estetyczny, wskazując — posłużę się ujęciem Potockiego — 
że jeśli sztuka ułatwia nam dotarcie do naszej własnej, ludzkiej prawdy, to 
religia zbliża nas do prawd wiecznych. Obie te dziedziny, lecz tylko w takiej 
kolejności, wyrażają „łaknienie pełni żywota” 49. Przeciwstawiał się też sztuce 
dezintegrującej ludzką wspólnotę, dehumanizującej, amoralnej, atomizującej 
świat przeżyć człowieka, immanentystycznej i nieautentycznej. Sztukę trakto
wał jako środek, a nie cel. Odwrócenie tej zależności oznaczało dlań bowiem 
kres sztuki.

Celowe pominięcie przez Zdziechowskiego w Szkicach problematyki 
narodowej, będące śladem jego pozytywistycznej młodości, zwiększyło w tym 
przypadku jego wrażliwość na wartości absolutne, niezależne od historii, 
polityki i innych okoliczności. Podobną postawę przyjęła zresztą część 
modernistów, głosząc — niekiedy w sposób zawoalowany — potrzebę budowa
nia indywidualnej samowiedzy artysty-twórcy, ufundowanej na mocnych 
podstawach. Wreszcie — w roli badacza zjawisk kultury — Zdziechowski 
przedstawił się jako zwolennik przestrzegania dystynkcji pojęciowych, które 
ułatwiają przecież zrozumienie opisywanych faktów kulturowych.

Jego prognozy i przeczucia sprawdziły się wkrótce w odniesieniu do sztuki 
modernistycznej na naszym gruncie, choć zachowują nadal swój prognostyczny

40 K. Wyka, op. cit,, t. II, s. 345.
47 Ibidem, t. I, s. 198.
48 Ibidem, s. 98.

A. Potocki, op . eit., cz. II, s. 400.
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walor w odniesieniu do kultury. Potwierdził je jeden z dwu likwidatorów 
Młodej Polski, którego nie sposób podejrzewać o nierozumienie aspiracji
i tęsknot własnego pokolenia. Pisał on: „Wielka sztuka powstawała zawsze 
tam tylko, gdzie człowiek miał dostateczne w sobie bogactwo celów, by 
mógł zawsze na własną twórczość spoglądać jako na środek swój, a nie jako 
na cel jedyny” 50. Zdziechowski myślał tak samo.

Jan Skoczyński

M ARIAN ZDZIECHOW SKI ET LES CONTROVERSES D E  L EPOQUE D U
M O D ER N ISM E

R e su m e

Zdziechowski a elabore sa vision .de la litterature sous Tinfluence du declin de Tepoque 
positiviste. II a toujours ete conscient des limitations que la m ethodologie du courant 
positiviste imposait a la reflexion sur la litterature. C eta it donc avec interet et sympathie 
qu’il reagissait aux nouveaux phenomenes litteraires apparaissant aux confins du XIXe et 
du X X e siecles, en y voyant la manifestation du declin de la faęon de penser positiviste et la 
renaissance de la metaphvsique. 11 \isait a considerer ces changements dans unc optique 
axiologique en essayant de devoiler leur sens m orał/

Dans la premiere partie de son article, Tauteur parle de la participation de Zdziechowski 
a la « dispute du beau » qui se deroulait a l’epoque. Dans ses Esquisses litteraires 
(Szk ice literackie), il exprimait la conviction que la nouvelle epoque de Thistoire de la 
civilisation europeenne se defmissait principalement par la renaissance de Fidealisme. Selon 
lui, celle-ci se manifestait par Taccroissement des nostalgies metaphysiques exprimees d’abord 
par les jeunes penseurs franęais inspires de la tradition morale chretienne : Sarrazin, de 
Vogue, Secretan, Bremond d’Ars, Desjardins, Lasser et autres. Zdziechowski les qualifiait 
du nom de « neo-chretiens » (il ne faut pas cependant les confondre avec les « modernistes » 
catholiques, car cette version du modernisme fut un courant au sein de TEglise meme). 
Ces neo-idealistes ont trouve leur porte-parole dans la personne du grand solitaire Lev 
Tołstoj'. Zdziechowski appreciait en lui la force avec laquelle il exprimait les sentiments 
religieux de Tepoque, mais il s’opposait au caractere arbitraire de son enseignement.

Dans la deuxieme partie de son etude, vouee en premier lieu a des questions purement 
litteraires, Tauteur montre que c'est dans la sphere de la metaphysique que Zdziechowski 
voyait Torigine commune du « beau », de F« art », de T« oeuvre » et de T« artiste ». 
Dans ce contexte, il faisait eloge des poetes franęais, groupes autour de la revue f a r t  et la \ie, 
tout en denonęant Toeuvre des deux grands poetes polonais, porte-paroles du courant 
„M łoda Polska" (Jeune Pologne) : Tetmajer et Przybyszewski.

L^attitude de Zdziechowski se defmissait par un engagement personnel profond faęe 
aux problemes du modernisme, dans 1’acception large du terme. II posait en principe des 
liens etroits entre Tart et la morale, en voyant dans celle-ci une valeur garantissant la

S. Brzozowski. Współczesne kierunki w- literaturze polskiej wobec życia, ..G łos' , 1903,
n r 19.
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grandeur de 1’art. C est dans cette optiąue qu’il evoquait souvent l‘epoque du Romantisme 
et, d’autre part, s’opposait fermement a 1’idee du surhumain, alors en vogue, et au pessimisme 
des decadents.

Aussi, aux confins des deux siecles, roeuvre de Zdziechowski se traduisait dans la crise 
litteraire de son temps par une tentative de rappeler a fart sa vocation sublime et sa 
responsabilite. Ses intentions se laisśent saisir le mieux a travers un autre critique polonais 
du modernisme, Stanisław Brzozowski : « Le grand art, disait-il, ne naissait jamais que 
parmi les hommes qui avaient en eux-memes une richesse suffisante pour qułils puissent 
considerer leur activite creatrice comme moyen et non pas com m e fin unique ».


