MarJan Zdziechowski: O d Petersburga
do Leningradu. Wilno J934). (Treść: Przed
mowa. Włodzimierz Spasowicz. Ze starego
dworu. Konserwatyzm a demokracja. Ugo
do wośc w nowej postaci. Bolszewizm. Arcybaszew i. kwestja rosyjska w Polsce.
Sowiety a pó[bolszewizm polski. Polska
a przyszła Rosja. „Trepiet małego pered
bolszim“. O honor w Polsce. Dwie rewo
lucje. Duchowa podstawa walki z bolszewizmem. O końcu historji. Kryzys kultu
ry. Zagadnienie wychowawcze w .-dobie
obecnej. Nauka i uczeni w Rosji sowiec
kiej. Polska a prawosławie rosyjskie).
Znaczenie Zdziechowskiego dla polskiej
myśli współczesnej, zdaje się, nie zostało
dotąd należycie ocenione i zbadane; jego
niezmiernie ciekawe, na pesymizmie ugrun
towane, wiec paradoksalne odczuwanie re
ligijne, jego katolicyzm wolny i śmiały,
a także jego niezmiernie obfita praca nad
przyswajaniem Polsce rozmaitych cieka
wych idei z poza Polski, jego stu dja zgłę
biające myśl rodzimą polską, jego wresz
cie niestrudzona obrona duszy ¡polskiej.
Można niekiedy ze Zdziechowskim nie zga
dzać się, ale zawsze trzeba mieć głęboki
respekt przed jego szczerością, rzetelnością,
odwagą cywilną, troską o poziom ¡moral
ny życia, żywotnością wykładu, szeroko

ścią zainteresowań sędziwego uczonego,
myśliciela, publicysty.
,
Ten zbiorek, który (polecamy do prze
czytania
jak
najgoręcej, posiada
te
wszystkie zalety. Nutą dominującą jest
głębokie oburzenie na infiltrację powolną
ale stałą bolszewizmu. Zdziechowski pojąć
nie może, jakim sposobem umysły ludzi
inteligentnych, nawet młodzieży inteligent
nej, co więcej niekiedy i młodzieży wie
rzącej (sic!) lgnąć mogą do systemu nie
woli i poglądu na świat tak płaskiego.
Czem bolszewizm imipon uje ? Potęgą swej
bezwzględności, na to się łapią dusze, które
m ają w sobie kult siły i wielkości mater
ialnej; „Trepiet małego pered bolszim —
trzęsie małego przed większym“ — jak po
wiada rosyjskie przysłowie. Może są i
wyższe pobudki? Ale dlaczegoz w takim
razie nie cofają się te umysły ze wstrętem
i z rozczarowaniem (przed ponurymi wy
nikami tego eksperymentu? W czasie od
października 19917 do końca wojen domo
wych w 1923 r. zamęczono i zamordowano
przeszło mil jon siedemset tysięcy (1.761.000)
osób; używano tortur jak obdzieranie ze
skóry, grzebanie żywcem, wyrywanie pa
znokci, wbijanie na pal, krzyżowanie, tu
łanie w beczkach nabijanych gwoździami,
palenie żywcem — słowem wszystko, co
tylko znała miła a szczęśliwie zakończona

z wiekami humanitaryzmu XVHi i XIX
przeszłość, wskrzesili bol zewiev, >u y>rzvkładowi barbar/.yńeów wszela kich
Zdziechowski. zdaje >ię, prajęmitln ja
kiejś chrześcijańskiej krucjat v europej
skiej na bolszewizm. Ale któż do niej po
wołany? Czy może Niemcy, ktnrzyln pier
wszą rolę odegrali w takiej antrepryzie?
Nie, rebus sic stantibus, nie pozostaje nic
innego tylko cierpieć konieczności w y p ły 
wające z faktu, że taki sąsiad istnieje. Co
nie przeszkadza bynajmniej, żeby walczyć
z obrzydłemi su gest jam i.
Prócz szkiców o boiszewiźmie obfitych
w fakty, są wspomnienia o Aręybaszewie,
który zmarł jako śmiertelny wróę: bolsze
wików, rewelacyjne opowiadanie Mlere/kowskiego o starym Meksyku i inne rzeczy
ciekawe. Jednem z najciekawszych opo
wiadań jest to o Arcybaszewie. Autor
„Ssa-nina“, który niemało sic przy cz> ni i
do szerzenia nastrojów nihilistyc/nych,
dzięki którym zmurszała rosyjska inteli
gencja, ocknął się po niew czacie... Ale
ocknął się i umiał być człowiekiem z godn ością. W olał być czyścicielem Jdouk niż.
wstąpić do związku sowieckich literatów...
J o pięciu latach ned/v emigrował do l ob
ski i tu umarł. Prof. Źd/ieclnm>ki p^więca m u studjum i cvtuje jego wyniir/ema.
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