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Echa rewolnci 
w powieści

i-
FVaneuzl nalei? do łudź 

lących i rzadko przekraczał 
się zazwyczaj do przesiedleń

ego kraju, a nawet w samej Francji ograniczano
Matnie wypadki *Hą faktów

krajów nieznanych prawie, gdzio ich ojcowie,
lężowie 1 synowie nosili, luli

FF oci 6UWIU i u » i

__się, aby urrędnlcy
wybierani, o ile to Jest

ftrosyfslcie) 
francuskie!.

Paryż ,  w maren, 
naogół mało podróżu- 

oni dawniej granice 
na mnie dystanse.

zbliżyły tysiaco rodz*n

noszą jeszcze, mundur
żołnierza francuskiego.

i
i  tak w dzisiejszej literaturze powojennej iłowo 
oTogne. Polonais, Poznanie,! Hauto-Silćsie są dosyć 
■ęsto spotykane, ale wsunięte raczcj nawiasowo, 
jokgdyby dta znaczenia owych nowopowstałych słu- 

m|>ów granicznych, które spowodowały poniekąd tak
że pewnego rodzaju przesunięcie i snmych pojęć. 
Obok Polaków występują ró vnież I inne imiona lu- 

Europy Centralnej, a wreszcie i wschodniej, a 
pierwszym rzędnie Rosji.
Eelta rewolucji rosyjski« J. ccha panowania boi- 

rewickiego znalazły naturalnie odbicie w powieści 
rarcusklej. To dalekie Jedrakowoż wypadki wply- 
ftjły odiriennie na twórczość autorów 1 wpłynęły 
>rzcz to samo na wprowad :enie pierwiastków róż
nych, które rzucają ciekawe światło na tę część li- 

•atury. Jedni pisarze pstrzyli na rewolucję ro 
_ jską przez pryzmat szpiegowskich knowań w Ge- 
lewie, tak Jak to uczynił W N o c t u r n e s  p. Geor- 
?es Iraann *); pana Claude Anet pociągnęły obrazy 
nldziane w samej Rosji, pri ożycia moi o nawet oso
biste, którym dal wyraz w Arian e, Jsuna lilie ratst 

(Juandlaterre irembls— *); p. Andrć Salmon w 
*) a Pierre Mac Orlan w La CarsSI^a Elsa9)

ieśli do bolszewizmu p

*) L«s Noc t u r nes  
Grasset Editeur).

blk.
, Ariane, Jana« filia .

V- Qnaad 1« terre treml 
nard Giaasst Efłit.)

*) Prikaz — André Salmon (Aux Editions da 1«
fo ).7] '
*) La CsTaH*rt Elsa — -
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że Rząd czeski 
wiązaniami mi 
karpackich się

lojalnie, oraz zgodnie ze sweml zobo- 
jdzynarodoweml, wobec Rusinów za- 
zacliowuje, ale Jednak nota dodaje,

wyobraźnię..

4- Georges Imann (Ber-

— Clrude Anet.
•— Claude Anet (Ber-

Pierre Mae OrlflB CŁdl-
f t w i i a 4

Odległość, 
ność wreszcie 
zaciekawienie 
mi, jakie dokoii 
Widmo bolszewi 
tyzmem literac 
Już poniekąd 
sklasyfikowanej 
raeh ciągłości 
szcze dokonywąi 
bie całością.

ragadkowość, mistycyzm, chaotycz- 
— wszystko to razem wpłynęło; na 

zainteresowania s?ę pr/.eobrnż«nia- 
ywały się i dokonują w głębi Itysji. 
zmu stało się znoie po części 

kim, ale ujętym we formę kataklizmu 
przeżytego. Jut Jakgdyby historycznie 

o. Nie ma bowiem w tych utwo- 
[»rzeobrażenia jeszcze trwajęcesro, je- 
łjcego się, ale są one same d’a sle- 
tych różnych powieści odnosimy 

wraże« e, że są to epizody, szkice — nieraz zresztą 
dość miękkim, ale barwnym ołjówki®m nasztych(v 
wane. Jedna jotografja żyjących szkieletów kobie- 

zbiorów nan^nowskich ronjszy 
imaginację, aniżeli kilkaset s-rón'c 

la tatrę tremMi- Ale fok grę/ja po
wagę bruta’nością i daje bi^g wolny 
* wyobraźni, podczas kiedy w opo- 
cja nasza jest raczej odbiciem Imi- 
autora i JeJ w pewnej mierze pod-

cych, wyjęta Sc 
krwawiej naszą 
książki Qaand 
ciąga nasz$ u 
całej rozbujale, 
wieści lihagina 
ginącJi samego 
porządkowaną.

Zrefaztę. na' 
rystyczny, że i 
eechowane oni 
mo krwawych 
sceny jako zł 
narodu, który 
piałby w równ^i 
też przywódcy 
go ludu zamien 
na czerwony

flirt
W ksinżkac' 

będą intrygi, 
ko Jeden autor 
cjalny i przez 
obraz bolszewi 
niemiecka żydó 
kozacką — nib
przez Europę 
można natura 
szając temat re 
w kolorach doi 
sycona jegt 
Jednak zacyto^i 
Jednak zacytow
wej. Kiedy N: 
„BeltrSge rur 
turaiaw .Słoń

Układ Pelikl z Klajpatfą.
W a r s z a w a ,  1. 4. (tel. wł.) Rokowania handl 

we Polski z Kłajpedą zostały mimo częściowych trat

eży zauważyć ten szczegół charakte- 
siążki traktujące o Rosji nie są na- 
terorem, ani okrucirńktwera, a wid- 
Bgzekucvj przesuwa się tylko w głębi 

oWro*ra konieczność, afnanke t"go
Cierpiał od nahajki, ale może cier
ni stopniu z nadmiaru wolności. To 
bols^eyizmu zrajrc psychologję te- 
fli jedynie białą szatę carskiego kata 

ubiór egzekutora wolności.

h w temat rewolucyjny wplątane 
przelotny i miłość wreszcl\ a tyl

da swojej bohaterce charakter spe- 
antycypację rozwinie przed nami 

zem francuskiego. La C*valifere Elsa, 
wka, ustrojona w barankową czapkę 
ijr Joanna d‘Arc — poprowadzi po- 
zwycięskle armje sowieckie. Nie 

lnie robić zarzutu autorom, że poru- 
wolucji rosyjskiej ple przedstawili Jej 
ć Jaskrawych. Ludzkość zresztą prze- 

obrazaroi okrucieństwa. Moznaby tu 
ać znaną anegdotkę o sioniu, mają- 
ać znaną anegdotkę o słonia, mają- 
emiec plaał na tan temat całe tomy 
Geschichts der Etephont**, Polsłrna-
I sprawa to Ffv xcu í nia-

omieszkał zająć się tą kwestją najżywotniejszy m 
że JL‘ćlćphont ©t ses atnours“. Zresztą czyż w chw 
lach największego niebezpieczeństwa, kiedy ,^i?m 
drży w posadach“ miłość nie ma także swoich pra- 
Epoki wielkich wstrząśnie* dziejowych, epoki re 
lucyjne pociągały za sobą przemiany w uczuci'' 
ludzkości, której równowaga zachwiana nie szuk 
la Już umiarkowania, ale przeciwnie dawała wr 
bieg wszelkim namiętnościom. W takich Chwfla 
miłość staje się naturalnie zapamiętałą i u'e m% 
pełnie hamulca. Niepewność o życie, niepewność 
Jutro przyczynia się niepomału do nerwowego 1 
palczywogo łaknienia, aby kielich rozko'szy do 
wypróżnić, po wszystkich też wielkich wojnach 
storycy notowali ogólne rozluźnienie obyczai. 
wolucja przyniosła ham kult nowy Jftozumu“ 
postacią kob ety, ale także kult całego szeregu dw 
znacznych bogiŁ . ' ■■ ■ ,
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Jeżeli się chce . rnjeć chronologicmy przeghti 
samego tematu rewolucji ^rosyjskiej w powieści 
francuskiej, to najłepiej rozpocząć Jest od książki 1- 
Georges Imann: »Les Noet«rnesM. Wprowadza o 
nas odrazu w środowisko międzynarodowe Sżwiy 
carjl wojennej. Kto był w tym kraju w cznsie pne- 
wrotu ś\̂ ̂ atoweRo, ten wie doskonale, że jeżeli rewo
lucja bolszewicka przygotowywała się w samej 
Rosji, to niema) w równej mierze przygotowywaną 
była i na tym terenie neutralnym, który stał się pod; 
ówczas ściekiem intryg i knowań mlędzynarcdjo* 
wych.

^Do tego to środowiska dwuznacznego i pod ij 
rżanego wprowadza nas p. Imann. / W  Genewie n >d 
Lemanskiem jelziorein pochylają, się sylwetki’" qb-
szarpane o 
nowie Izrael 
rza-lichw! 
wznosi się 
łych przez

ty-Ojrzeniu niepewnem — to wygnani 
którzy gromadzą się w domu haiid 
Ouritskiego. Na wybrzeżu Lemałi 

,ły szereg bogatych hoteli, zrm eszk 
wo-wzbogaconycb — a nie pytajmy 

piej w Jaki sposób — proletariuszy. Kiedy zaś 
trzemy do głębi miasta, to spotkamy oczywiście 

mi domami, Konsulaty ws%ys'k 
juj^cych. Teraz wyobraźmy »ibi?, że 

o ludzi ocierają się o siebie wzajem 
śledzą i podpatrują, zdradza ą w*;

między 
państw 
trzy kat 
spotykają

Im

jemnie, to zrozumiemy łatwo w jak'ch war^n’ía^b
odgrywa się akcja. Dla uzupełnienia obrazu d 
*ny, ż**iest ona prowadzona wałejętną i do4 
esooą ręką koUet|
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skiego, kieleckiego, łódzkiego białostockiego. Ko-

po rozmaitych kole- 
morklra di San Car- 
uratowuje ona tycie

' Ida Stumm, Niemka, córka oddźwieru-^go for* 
lecy Śchlilips?rbijirga, stałe się,
Jach lotu. p**awęmitą małżonka
vflgno< Dzięki iwojel eytuacM _______

^Władimirowi Ilitch Medvicdofł. współpracownikowi 
dziennika' rewolucyjnego „Iskri“, którego haniebnie 
zradr* w krytycznym momencie ZlnorWf. Od te} 
chwili Ida staje !mu się oddany ciałem i duszą. Med- 
riedolf dzięki Jej staraniom nrcłdostaje się do Szwaj
car jł. gdzie wkrótce potem przybywa i Ida z mężm 
Dzięki dyplomatycznej sytuncj tego os ta tn io  Ida 
ma wszędzie wstęp otwarty i rzecz oczywista, ż3 
jrracui»jc. dla dobra sprawy rewolucyjnej, a właści
wie, dla Medviedoffa przez którego Jest niemal za
hipnotyzowana, markiza di i tan Carva«?no rrry* 
puści, rzecz zrozumiała, najostrzejszy atak przeciw- 
ko konsulatowi francuskiemu.

A tymczasem w sklepie Ofritskiego Medvicdoff 
głosi hasła rewolucyjne: strajk ma wybuchnąć w 
tytfh salńyth dniach we fabórkach amunicji we 
Francji, Creusot, u Putilowa i w SzwaJcarJL Nie po
trzeba dodawać, te na te rewolucyjne „poczynania*4 
dostarczała pieniędzy Ambasada niemiecka— Ai 
wreszcie przychodzi ta tak upragniona chwila rewo
lucyjna i rząd prowizoryczny | jv Rosji. Wtedy na 
ostafniem zgromadzeniu u Ouritskiego przemówi 
na pożegnanie Medviedoff, a dnia następnego opuści 
on w towarzvstwie markizy di 5an Carvagno gościn- 
ną Szwajcarię, korzystając z pozieleniał udzielonego 
przez Niemcy emigrantom rosyjskim.

Książka p. Imann rawlera ,duto momentów cie> 
kawych, ale wskutek nagroma4zonych faktów I in
tryg wkradł się do niej pewien chaos. Charakto» 
sprytnego i inteligentnego Mcdyiedofia, pięknej i za
lotnej Idy, księcia Olebina wreszcie, starego i scho
rowanego rozpustnika Jest doskonale nakreślony. A 
jednym z najciekawszych opisów, to opis p:Tygslo- 

; wryWującego się strajku w Genewie, gdzie po mo
wach prowodyrów żydowskich, zab.erze g.os stu
dentka rosyjska i swem wystąpieniem zelektryzuje 
zgromadzony tłum. Za jej to 
pójdzie na zdobycie bogatych 
hótels, aux hotele P* Ale !

(■potka ów spokojny zazwy 
słannika swego rządu, który ... — y  ; - - 
noścl szwajcarskiej rrzemówi * w ie j a0
umyslowoścl lemansklego p;

P. Claude* Anet zna doJbrze Rosję, zna OfUMf »- 
. «yjaką, taj Im pulsy w neraje j mi3tycyzinv _Als on

iżeganiem t‘um ten 
izib z hasłem: , auz 
wrażej chwl i za: aiu 
lud robotniczy wy- 

łę porządku i jod-

• < N i ’ \ - £ a n  n r  n u  w n u / » » > u  ?»* .

rtrr*mAwl{>Ti1ti W*. ffoTm tewsIttoeo w  n «t*w ry  w  frlo-
mm

tę duszę lubi. może właśnie dla tej przedziwnej mie
szaniny sentymentalizmu i barbarzyństwa zarazem, 
która wyrafinowanemu zachódrrmn :Eurcpe*czyko- 
wf daje przedsmak wschodniej prymttywnośd oezuć. 
P. Anet napisał z hlstorji przed^jenhej k*Mkę o 
Ariane. faunę ffl!» mrrt, w którrj odrr a’o wuj i  nam 
środowisko Rosji południowej, potf»m l^oskwy. Wol
ność zwyczai, wolność w tyciu młodzieży. Charakter 
Ariane Impulsywny, więcej odg*dujęcv z trel*, ani
żeli majęcej jeco doświadczenie. NIW wiem ery 
można przvpisy^rać p. Aftet chęć wykazania tero 
pewnego sadyzmu, Jrkl cechuje natur? rosyjską, sa
dyzmu. który przedewszystkiem odnosi się do slobio 
samrfro. a potem oczywiście, w tej lub Inne! form?e, 
przenosi się naturalnie na otoczeni» najbliższe. 
Psycholofja ta Jiit Jednak dosyć wyriinle przepro
wadzona. Ariane Nicolaowna i Konstanty Michał 
kochali się — Jedno zapewnfajęc drugtisgo, te to mi
łość wolna, bez konsekwencji. Na ten temat Ariane 
dochodzi do szczytu kłamstwa, opowiadając we for
mie, mniej lub więcej dwuznacznej, swoją przeszłość 
18-to letniej dziewczyny 1 perypetje miłosna. I do
piero w przeddzień rozstania następttfo wyjawi cni o 
tajemnicy, że Jest on jei pierwszą miłością.

W Onsnd la terre tremUi™. mamy inny typ mło
dej dziewxzyny. Lidja. córka księcia "Wołkońskiego, 
mniej przewrotni i i wyzywalęca ed Ariane, ale nie
mniej śmiała w miłości, zwięic swe lofy z plęćdziu- 
sięcioletnim Mkołajem Wtadimirowitch Sawińskim. 
Kiedy [fil ulicach Petrograda piirwsz* przesuwają 
się patrole rewolucyjne, kiedy tłum się gromadzi i 
padną pierwsze Wrzały, Lidja ciekawa przebie-ra 
miasto. * Niektóre grupy ludzi rozpędzono, ale Inne 
się tworzą, strzelanina wzrasta. Lidja szuka schro
nienia, ale w popłochu rchana przez tłum. zostaje 
przewrócona i pada u stóp czfowieka, ą łóry ja ratu
je i uprowadza w bezpieczne miejsce. Ten nieocze
kiwany zbawca, to Mikołaj Sawińeki, znany banki'r 
ptrogradzki, ezłowick tonaty, ojciec trojga dzieci 

swoją umieścił w Finl«?ńdji i sam 
owo opuścić stolicę, z chwiły ki3dy 
lę groźną. Ale łudzię, którzy śle- 
•w z dnia na dziń.  t godziny na 

często obj^ć całokształtu prz?-
. ______,__ ając drobne nawet szczeeóły wy-

darzeń tracą wąiek główny. To też Sawiński, zwią
zawszy swe życie z Lid Ją nie zachce Jut F<W*ii'J. zra
zu nieświadomie!, potem tui świadomie opuścić 
trogradti 1 Rosjt

Sawiński rodzin 
zamierza! począ
sytuacja stanie 
dzą bieg wypad 
godzinę, nie m 
obrażrń i nieraz

(Dokończenie naateDiJ

Ci ^szya^y, którzy nlo byli w Hosji 
upadku carytmu I rządu prowlzoryctnegof« chwili, 
w której Kereńsktego wymowa elekt rezowaiagąszcze 
tłumy f wojnko, cl w szyscy wyobra! :ają ‘sobie, fe ta 
przejścia napiętnowane były jakąś (rroią* niewypo
wiedzianą sytuacji. A tymcznsem czytając p.*Cłaude 
Anet ma się wrażenie razem z Lidlj, Wotkońską, te 
obalenie rządu prowizorycznego dokt nało się niemi 
spokojnie, bez widomego gwałtu. I tak przesuwał 
się zrazu, prawie niepostrzeżenie, sylwetki Trocki 
go. Lęnlna, Zlnowiewa. Kiedy zaś Udją poraź pic 
wszy usłyszy ich przemawiających dii ludu, to utki 
jej przedewszystkiem w pamięci ZinnwieW I niesły
chana. wprost zawrotna szybkość z Jt ką przemawiał, 
a po nim zabierze glos człowiek hl< pozorny, robią
cy wrażenie dobrodusznego burżuja, o rękach bl 
łych. starannie utrzymanych — to Lenin. . W ty 
di wiłach Jednak, dzisiejsi władcy Rosji nie byli 
Jeszcze bardzo pewni Jutra: mały statek ^Aurorę* 
przygotowany był na każdy m o m e n a b y  dać I 

bronienie 1 wywieść na Jakąś gościnną ziemię wy- 
lania. f ■ ’ ' . j | T 

Na tem to tlo rewolucyjnem “pHoprowadza 
net sŵ ój dramat miłosny. Z chwilą rozwija'

¿fę rewolucji, sytuacja Sawińskiego staje się coras 
dziej krytyczną: kilkakrotnie odrzuci! on pro- 

zycję nowego rzędu I nie przyjął ofiarowanego 
mu stanowiska eksperta finansowego w Petrogra- 
dzie i Brześciu Litewskim. W tej atmosferze coraz 
już bardrJej przesyconej rewolucyjny grozą i wie
ściami, Jakie dochodzą o contrę rewoułeji z nad Do
nu. upływają ostatnie dni szczucia l.ldji i Sawiń
skiego. Aż wYcsrcie przyszła kolej na nich: w 
chwili, kiedy Lidja z rodzicami, a pc niej i Sawiń
ski decydują się na przekroczenie granjcy, ten 
obtatni zostaje zaaresztowany, a Lid, a wstępuje do 
Czerwonego Krzyża z nadzieją wyrat< -wania i ujrze
nia ukochanego. ¡-'r  ' •
- P. Claude Anet ma nl^zaprzecznia duży dar opo
wiadania: Uw-aga czytelnika Jest Lolejno wysta
wiona na dużą próbę: [przesuwają się bowiem 
przed na-zemi oczami wypadki niewspółmiernej 
wagi, Jakoto dramat Indywidualny dwojga ludzi 
wplątany umiejętnie w dramat, a rajczej kataklizm 
dziejowy. Ale na tem cięglem rozwijaniu i wikła
niu się vWndków udepiała trochę ftrma i styli po
wieści, gdyż ma on za bardzo chorał ter potocinega 
opowiadania,1 “
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Echa rcwolucfi rosyjskiej 

vj w powieści francuskiej.
{Dokończenie.) j

V  ‘ I i  P a r jr t ,  w marcu.
\b‘ Kslçfkf pp. George Imann i Claude Anet są cle- 
fawe Jtjiź dla ramego Ich tematu, traktującego o re
wolucji rosyjskiej ! o bolszewlzmle, a zainteresowa
nie wzrasta w miar? czytania, gdyż akcja przepro
wadzona Jèst w sposób barwny i ży|Wy. Pozostawia
ją one iednak Jiieco do Życzenia pod względem trvv. 
t e n u e  l i t t é r a i r e .  W  krótkiej plakiccio André 
Salmon p. t. P r I k a z •) I. w powieści Pierre Mac«I r* _ - • • -----
Oxlan L a  C a v a l i è r e  E l s a * )  
tc samo założenie — wypadki, zwl 
rosyjską — ale opracowania i foru 
lygtycrno-intelektualno ujęcie prób 
l Jak streścić Prikaz? Zapraw

amy wprawdzia 
n*> z flewolucj!} 

ę literacką 1 ar- 
im a tu.

trudne to za---------------- _  «  V «V  .«W
danie Mamy w nim cyframi arabskiemi odznaczo
nych punktów l(j — jakgdyby sześnaście parada* 
fów — i tyleż eonaj mniej obrazów. Jest to krótkie 
tdramatyczno-ironiczno scenarjum 
bols-owizipu z reminiscencjami i 

b  To nie mgławica, ale pożoga, 
itarego świata wystawiony nowy 
formach, ale przewróconych waloi 
iro wolności, niewinność pojęć I ś. 

i itol Adam. ale aby stać się praw 
■niaial sprzedać swe ubranie, lub
Jakiegoś żołnierza dczortera. Ewa #— .....
•ia , tańcząca jakiś taniec — niewinności pewnie —

.
fl- F ty P r i k a 2 — André Salmon

- L
I *) L a  C a v a l i è r e  E l s a  — Pierre M a^trlftB  
jEdł^ons dc la Nouvelle Revuf Fra nçaise},

HH3 T

szesnastu faz 
szłości.

Na zgliszczach 
o tych samych 
h. I oto drze- 
lata. Przy niem 

wym Adamem 
też niem okrył 
jest wielka pa
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w pośród pijanego Sołdactwa. A tymezascm, kiedy 
odbywają się obrady nowych władców:

Un Conseil de soldats ae tient à l‘Op<?r»,
Une corneille grise et noire poursuivie par les 

rate,
Traverse la Néva planté de reverbèresl Inclinés, 

car la débâcle commence.
Innocence I
Innocence! L
Organizacja nowego świata dokonena. Sekre

tarze przystrojeni ten w zefirową, ten w jedwabną 
koszulę pracują z zapałem, a zalotna daktylograika 
maluje się pospiesznie, bojąc Flę być podpet’-zona. 
Nowe ustawy, nowy sposób wykonania, bo człowiek 
w niebieskim kaftanie podpisuje rewolwerem nowy 
Prlkaz. A Ewa zmęczona nie tańczy Już‘ zastąpiła 
ją  piękna Kchcssinska i poszła również w taniec 
śmierci. A kiedy pierwszy prikaz wydany, pierwszy 
obowlęzck administracyjny sumiennie spełniony 
możemy już mówić o hîstorji, o dawnym ust.oju.
I wtedy to, Ossip Ossipowitcii Apraxin, pochodzący 
ze szlacheckiej rodziny, ale którego nazwisko raj i- 
sane jest w rocznikach Ochrany, Oss^p OssJpowi cli, 
który tak nienawidził Polaków, zapisze poraź wió
ry swe imię w krwawych rocznikach rewolucji! 
Ale to dobry chłopiec i o dobrym wychowaniu:.

J ‘ai salué du sabre le tsar en l'abattant;

Hier? Ah! nous ne savions pas vivre, mais) 
au jourd 'hu i c'est épatant!

Nous apportons au monde un nouvel évangile.
Les redresseurs de torts sont tous des imbéciles
C'est abattre qu'il faut, à l'exemple de Dieu
Qui chaque jour abat les jeunes Ici les vieux.
Potem przychodzi, naturalnym wypadków bie

giem, apologja zdrady jako postuat spoisemo-reli
gijno hygienicznyt Zdrajcy, to święci, a serca naj
czystsze, to właśnie serca zdrajców. Zresztą trzeba 
było zdrad2ić Jezusa, żeby uwierzono, Ż3 zbawił 
śfttot umieraj^jML^ytzyżu. Pascal zdradził Pascal‘a, 
Loyola zdradził Ignacego Loyolę, a ja, mówi nowy— - J . ł ■wT J

społecznik „zdradziłem Komitet dla niesego, dla 
przyjemności, dla hygienyr T *

Odsłona 8-ma, to może najcharakteryslycznM- 
sza, to djalog Piotra ! Pawia — | PetropawloskleJ 
fortecy «*— którzy sobie obopólnie komunikują osta
tnie wiadomości z miasta: ucieczka cara, chrzest 
krwi. brak świateł przy Ikonach... Ciemności i rli«za 
dokoła: Plerre nous sommes en I ’rison_ mó^i je
den .— Paul, entrons en praison, kończy drugi.

I wreszcie jeden z ostatnie!) obrazów, to wielkie 
cmentarzysko szwedzkie na półach rosyjskłch. I! w 
tem miejscu odłudnem, na roztajnych drogach tii- 
storjl, n a  miejsce zebranie fałszywych carów: oto 
Dymitr Samozwaniec jeden I dnigi. Borys Godunow, 
Pozarsk , Mazeppa._ Rada to Jakby starszych, czyta 
gazety tanina P r a w d ę  i I z w i e s t l a .  A’e na 
tem odludziu ..glos&m dregim wiatrom“ prze nr ów Ił 
pierwszy Dymitr Samozwaniec, sławiąc silę fala.u, 
który si6 czczi dla miłości prawdy. HIstorja pn»- 
kazala lih  prmięć pokoleniom I może zufffclęży tia- 
dycja i narodzi się nowy fałszywy, car, obcy;^ar, ile  
zanim ka chwila nadojdzie. ..będzie pncynąliuni e| 
wolno iyć ludziom według ich wolt“ ««h a wy d o
damy „niewoli“. r , . ~  N ,  T .

W  tym utworze Andrć Salmon jest przedziwni
— jak pqwledzlana ..słowna“ — mieszanina reailznjm
i wyobraźni, tak, że przeplatania tych dwócb koa- 
cepcjl sprawia wrażenie owego pocineu rozszalałe*!o, . 
którego podróżnikom pilno jest nigdy nie przybrćf 
na miejsce przeznaczania. fl- I

Andr£ Salmon literacko ujął, wyobraźnią okra
sił. słowem barwnym wyraził . tin  wyradek n*jbar-- 
dziej poetyczny naszych czasów“ — rewolucję i>  
syjskj. -i : 7 L ‘
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Kię szukajmy w powieści PIorre Msc t)rtafl'a 

prawdziwej hlstorjl boiszewtzmu, przystępnego d a i 
szerokich mas; nie sterajmy się zapuszczać w j 
puszczeń a za daleko idęce, bo ominiemy w 
sposób 4rogę. Wytkniętą przez* samego autora: »1 
róbmy mu zarzutu z tegou ie realizując koncej



tny .ij, piijuuuun
skarbowo-budżetowej! Łez opozycji jednomyślnie o-

swoiei twórczej wyc 
ęestu\?M I ni^ml 
czyte’n?ków, którzy 
ula żachną się: „al 
. m, wiele**. I  .

Czytane La Ccv iłifere Elsa powi“d-my s^M 
erei oto fantazja n? t^mat bolszewizmu, nie

(»r^inl drl nura obrazy gekon- 
(>r o wad ził w bł?d zast?py całe 
ii'raz z g^s^m TnÎrdrrp’ïtiv'e

łazja v/ której wy 
czynv jr^o wcwn?t 
chwili, kiedy ro *>J 
jego Oparła się na 
grorłriłi mu w’a£ni« 
dalekiego Zacbodul

wnych czasów. Dał następnie wyraz wdzięczności

to nisprawda1*, lab *t?gó J’-tż

i i  ra- 
fan-

izano nam równocześnie prry- 
lego rozkładu, i to Właśnte w 

mowaniu całej Europa, potęga 
Zachód i Zachód. Ale tam za* 
dróg* Fisłorja 1 Tradyc!e t?go 

A w tę koncepcję wple^ona 
• Jest legendcj ¿ywa pud postacią bohaterki kozackiej: 
“ La C.ava’iĆ!?e Elsa.

Za S^bastopolcr! przsruny sio obroży Mo:k'vy, 
^cblenitjij brzegów Ttenu, jpotem zn^e-on-j Francji 

, .«dawn î wojnę.“, wreszcie zarysują mury Panyża, 
i Wersalu, Sp^ieczeń itwo to rami?t-i jrs r̂z-* wyfAd- 

Ri 1914-18 reku, cle przrehodzy ono Już do lz^du 
!; ^spomnl^ń. sy jnkleri przeżyciem da^łd^rp, a jprzez 
■ ¿o pozbawiona już charakteru Jakierroś kataklizmu 

dziojowfego. Pamię< Lenina je?rc^e trwa, ale J»st 
■j taezej symbolem, bo przewroty innepnatury zmusiły 

ludzi do przyjęcia łń-ego też świaiopoględu.
Taństwo sowiec :?9 rządzone jsrt przez fclikb mi

li tarystyczn?, która Idzie na podhói starego świata: 
Dórojdine. przezwany ^Klownem*' i t~io o szekspi
rowskim tragi koml zmi$: Hamlet, F;ls'a?f 1 
ehen. stanowię, sztal i: Jeneralny czerwonej armj 
CięskieJ. Ale bolszevizm przesycony krwiy 1 te;

; szuka innego symbłlu, który potrzebny mu ] 
wewnętrznego zreo; ganizowania się, wewnęi 
odmłodzenia, a któr r mu będzie równocześnie 
za godło, za hasło, którem posługiwać i porc:

voich stosunkach poza grahica- 
lego. Ideał dawny bolsze^Izmu 
trzeba mu nadać iofrmę rrnlej 
dem istnienia boflszewizmu, 

stworzenia legendy żywej, pod 
kobiety — cavali«re — inkarnujęcej i sam

wać się będzie w 
mi państwa sowlec 
trzeba przekształć 
abstrakcyjny: - wa 
rtaje się konieczno;

wielkich rozmiarów, poarpzema kosziow

bolsż^wizm t wszelkie uczuciowo scntymentaln 
aspiracje mas. . j J

Elsa Grunberg, żydówka pochodzę ca z Eolonj 
nrzybywa do Sebastopolu. gdzie ojclct jsj Eta e s't 
komisarzem od „upi?ksz:nTa mlastaf. Młcda dz'ew 
czyna z przeszłością dość mętną, z doświadczerileti 
dwuznocznem, ale raczej zdeprawowrna Intel"ktu- 
alny zmysłowoiciy, aniżeli realnibii przeżyciami, 
staje się owy dziewicy leHndarn-’, kłóra w otoczę 
niu swoich adjutnntów, w osoMo Hamleta 1 Fal- 
staffa, poprowadzi ermje Żółte Chińczyków 1 czer- 
woni bolszewików ni w samo serce Francji do Isle 
de-Frfince. Oto Niemcy nnjechnn?, opanowane, 
przełamany opór Koaicji an-riel^o francuskiej. W 
Paryżu Sowiet, ale bez zemętu i gwałtu. W  Wer
salu obozuje armja czerwona. a ro oirrodsie królew
skim Cavaiit»re i Marji-Antoniny rrz°cbadzi się ner
wowym krekiem żydowsko-kozacka bohaterka, Eleu 
Grdnberg-, przybrana w biały czerkiesę, czerwon l 
jedwakn? koszulę, a na głowie ma czapkę biały o 
czerwonej gwieżdzie.

Al2 atmosiera Paryża, przepychu, zaw.-otan per
fumy działajy demoralizuj-co na młody dziewczynę. 
Romans ze spotkanym ongiś w Sebastopolu maryua* 
rzem francuskim Eoga^rtem, dzisiaj csob!stoic!ą 
świata bolszewickiego, dokonujy do reszty wewnętrz
nego rozkładu. Elsa nie kocha, ale szuka doświad
czę A zmysłowych. W  t?m nastroju dusem jej w 
ogiodach królewrklch. Elsa zrzuca też na dni kil
ka uniform wojskowy, aby stroić się w toalety prz> 
pyszne zalotnych paryżanek, a potem przebrana n  
„midinette“ zwiedza, w towarzystwie E o jac iti 
Montmartre i Jego nocne przybytki zabaw.

A’o ta kultura łacińska zaczyna drmora izuji-. 
co działać i na wojsko: żołnierz po nasyceniu swyeli 
zwierzęcych instynktów, przypomina sebla z daw
nych słowników zakazane słowo „Ekscelencja**, jak d 
nazwa bardziej nadajyca 6lę do nowego otoczenia; 
oficerowie sowieccy kupujy domki nad brzeganl 
Marny I Sekwany; Sztab jeneralny zabawami i uro

s s
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czystościami publiczneml (stararslę odvłjróclć<uwagt 
i wyzwolić umysł od wpływu tej I niebezpiecznej 
atmosfery, jaky jest Histoija wiçkÔw łacińskiego na
rodu, jego cywilizacja, Jego kultura, jkgo równowaga 
życiowa. Trianon może ■azić swoja «ztucznościy, 
ale za Trianon stoi potężn/ Wersałskl pałac, wspom
nienia Saint-Cloud i Tuileries, czyli inaczej mówiye 
Ilistorja i raz jeszcze Hislarja. - U

Bołszewlzm chciał właściwie rozczłonkować 
ciało Francji, pojem zestswijlte same członki, olq 
przestawlajęc ich porzydc!c. w  miejsce Jednak iocze* 
kiwanych rezultatów gangrena zaczyna się wkradać 
i toczyć organi rm nie stirego, ale nowego świata. 
Wtedy chwyci się on raz eszcze ostatniego sposobu, 
ostatniej deski ratupku j symbol żywy zamieni na 
legendę martwy, nalwspo nnienie, na tradycję.

Joanna d‘Arci „mcKlerne style“ — E!sa Grünberg 
zostanie pcśni^ccny i dla zrealizowani^ tej nowej 
koncepcji, zgodnej zi now;mi potrzebami. ^La Ca
valière“ zostaje zan.f>rdowana przez tegoż opasłego 
I pijzewrotnego Hamjleta, który jednak zabi/ajęc w 

w kabarecie na Montmartre, zapomni, żs Elsę, 
Ich wytworem legen larnym, a jako taki. jako 

¡jisko przeżyje ona śmierć swojy i podobnie jak 
[tórym odcięto nogę jczujy jednak ból w tym,

niclstniejęcym już członku, tak Elsa czuje — nie- 
itec — ból pcśjniertny t\ zadanej rapy, zanim rzuci 
w przepaść i ostateczny nicość, Elsa, legenda ty 
, zastypiona legendy ś nierci. j 
Jest to bszprzecjznie utwór, który swojy ©rygt- 

nalnościy nie tyJko'konctpcji, ale obrazów, porów
nań. stylu wreszcie jest jednym s; najcharaktery- 
stoczniejszych doby obecnej, ale właśnie prże* tę 
odrębność i oryginalność Wykracza onj poniekąd po
za ramy określone. La Cavalière Eisa wprowadzi 
na manowce , tych wszystkich, którzy by chcieli 
kslrżkę tę uważać za dokument hlàtorji bolszewlr 
ck ?j. Nie, jest ona jedynie dokumentem śmiałej 
wyobraźni autora, który żongluje z róWny p#waoédft 

iyw» laûUzia lak silnym reaiizmeaa.


