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N O W E W Y D A W N IC T W A
F. A, O ssendow ski: Lenin. Poznań, 1930. W ydaw nic
two Polskie (R. W egner). Str. 471 i 12 tablic. Okładkę
rysow ał T. Rożankowski.
'\ ^ a m y wielką biograf ję pow ieściow ą Lenina, pióra
^ F. A . Ossendowskiego. Jert to trzecia książka
tego typi w ychodząca po polsku. P oprzedził ją „ S ło 
w acki" W ołoszynow skiego i „K łos panny" {o K opermLu) L. h . Morstina. Różni się książka Ossendow
skiego w ielce od obu swych koleżanek. O ile W o ło szynowski i Morstin kładli nacisk główny na artyzm —
0 tyle autor „Lenina” chciał nam dać rzecz treściwą,
popularną, zajm ującą, inform acyjną. Że jednak nie
rezygnuje autor równocześnie z ambicyj pow ieściopisarza-biografa, więc też w ocenie książki jego mu
simy zastanowić się również nad jej walorami artystyczno-psychologicznem i.
Cechą dudatnią olbrzymiego „Lenina" jest to, że
autor zna kraj, ludzi, o których pisze, że czuje życie
rosyjskie, a przez to, cokolw iek dałoby się zarzucić
książce — przyznać należy, że nosi piętno żywości
1 kolorytu lokalnego.
A sam L ;nm ? Prawdę mówiąc, książka jest tylko
Jo p ołow y biograf ją Lenina. Począw szy od wybuchu
rew olucji, Ossendowski coraz więcej poświęca miejsca
regulowaniu szerokich obrazów rozkładu życia rosy j
skiego, — sam dyktator wyłania się tylko od czasu
do czasu z k rw iw ego chaosu wydarzeń, które go ca ł
kow icie niemal przysłaniają.
W pierwszej :n ov u części autor „p reparu je" boha
tera na przyszłego dyktatora R osji. Ta robota preparacyjna jest zbyt wyraźna; autor prowadzi za rękę
swego bohatera do mety, którą widzim y już na pierw 
szych stronach książki. Coś za dobrze wiedzie się te
mu „W n łod zi". Podczas jednych krótkich .irakacyj zo
baczył tyle okropności, ile nie udaje się ludziom nie
raz zobaczyć do śmierci, dnść b y ło temu chłopcu w yjść
na spacer, aby zaraz byc świadkiem zniewolenia nie
m owy w rowie, przerwania macierzyństwa m łodej
dziewczyny wiejskiej przez barbarzyńskie zabiegi ja 
kiejś półobłąkanej wiedźmy; a już nie bez tego, żeby
nie usłyszeć przy okazji jakiejś rozm owy o podpale
niu, zemście, kradzieży, czy rabunku. To zbytnie sku
pił nie okropności, których świadkiem jest bezustan
nie m łody Lenin — zanadto przypomina nam to, na
co jesteśmy i tak zgóry przygotowani, a co nam autor
zbyt już wyraźnie od początku zapowiada. Zresztą
portret Lenina wiąże się z tem, co wiemy o dyktato
rze bolszewickim. Ossendowski, którego bolszewizm
odpycha niszczeniem kultury i barbarzyństwem —
nie czyni mimo to z jego wodza ani potwora, ani obłą
kańca
W Leninie widzim y fanatyka doktryny, oddane
go jej z zupełną bezinteresownością i samozapar
ciem; jest to doktryner, ale doktryner trzeźwy, świe•ny taktyk, w yczuw ający -nakom icie chwilę, um iejący
dostosow ać się do każdej okoliczności, znakomity psy
cholog, gracz życiow y. M ożnaby nawet pow iedzieć,
że autor zbyt jest pochopny w darzeniu Lenina „burżuazyjnrm " sumieniem, że zbyt silnie akcentuje m o
ment „krzyw dy społec; nt,j", jako pobudkę czynów
wodya bolszewizmu. Sądzićby można, że ten fanatyk
socjalizm u, którego Georges Sorel nazwał jednym
z najw ybitniejszych teoretyków marxizmu, był głębiej,
niż tr> widzimy w pow ieści Ossendowskiego, przejęty
ideą determmizmu dziejow ego, że czuł się w większym
stopniu narzędziem „konieczności", że niezachwiana
wiara w prawdę maraowską odebrała mu poczucie,
„tw órcy " rew olucji. W tem oświetleniu inaczej mu
siałby też w yglądać dramat je*Jo „sum ienia".
Z innych postaci, w ystępujących w pow ieści Ossendi wskiego, interesuje nas przedewszystkiem „roda k",
Feliks Edmundn.vicz Dzierżyński. Ali. ta postać w y
padła niewyraźnie: jakaś mieszanina obłąkanej krw ioż>rczości z czemś w rodzaju... wallenrodyzm u, Ossen
dowski każe przemawiać parę razy temu oszalałemu
katowi tajem niczym językiem m ściciela za... krzyw dy
Polski. Nie chodzi mi tu o niesamowitość tego p ołą 
czenia, m e powiadam, że tak być „n ie m ogło" — ja 
kich to nie bywa pow ikłań i niespodzianek w duszy,
rzuconej na pastwę instynktów w śród rozszalałej na
w ałnicy ży cia ? A le chciałoby się w iedzieć, jak ta
piekielna maszyna działała, poznać jej mechanizm —
a tego nam autor nie daje.
T y le — jeśli chodzi o psychologję bohaterów. Ale,
jak powiedziałem , „Lenin" Ossendowskiego ma za
krój publicystyczno - inform acyjny. Jakże pod tym
względem przedstawia się sprawa? Książkę Ossendow
skiego doskonale charakteryzuje zamaszysta, barwna
okładka Rożankow skiego, rzucająca się nam w oczy
z poza witryny księgarskiej. Jest tu tęgi plakat. Nie
chcę bynajm niej, porów nyw ając z plakatem „Lenina",
przyczynić ujm y książce. Plakaty byw ają świetne, b y 
w ają i złe. Plakat Ossendowskiego narzucony jest
śmiałemi sztrychami, pewną ręką, jest barwny i nie
nudny. W obrazach ¿.ycia rosyjskiego za regimu b o l
szewickiego skupił Ossendowski to wszystko, cośmy
wprawdzie wiedzieli, ale co nam raz jeszcze z wielką
swadą i um iejętnością pokazał. Trudno się czasem
zgodzić z pewnemi zapędami idealizacyjnem i lutora
w stosunku do R osji cierpiącej, jej duchowień
stwa praw osław nego i inteligencji. Ubolewamy nad
dolą tych ludzi, ale niebardzo im dowierzam y. A le
któż pow iedział, że z autorem trzeba się zawsze
zgadzać?
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K. W aliszew ski: K atarzyna II. Opracowanie i przekład
Stanisława W asylewsl lego z przedm ow ą autoio do
czytelników polskich. 01 ładkę rysował T. R ożankcw ski. Str. 365, 16 ilustracyj. Poznań. W ydaw nictw o P o l
skie R. Wegnera.

Mai ja Kohsxik-Fawlikowska: P rofil białej damy. W a r
szawa, 1930. Nakł. Księg Hoe-icka. Str. 52.

[ | kazanie się polskiego wyd* ma „K atarzyny II" jest
V
ewenementem wybitnym. W ybitnym z paru p o 
wodów. Przedewszystkiem, jako pojednanie się z P o l
ską znakomitego, a stracoi.^go, zdawało się na zawsze,
dla ojczyzny historyka, Kazimierza W aliszewskiego.
Pow tóre, jako przysw ojenie piśmiennictwu naszemu
wybitnego dzieła historycznego. W reszcie jako d o
niosłe wydarzenie literackie.
H istorja Kazimierza W aliszewskiego, tak pięknie,
w lunach szlachetnej, pełnej wytwornego umiaru ser
deczności skreślona świetuem piórem tłumacza i przed
mówcy, Stanisława W asylew "kiego — jt»t jedną : tych
licznych tragedyj życia Polski czasu rozbiorow , kiedy
tc z nadmiaru nagromadzonej
sercu goryczy, bądź
z Liaku krytycyzm u, lub z obudzonego niewolą w du
szach serwilizmu wobec któregoś z państw zabor
czych — w yrządzało się niepowetowane nieraz krzyw 
dy najzasłużeńszym synom kraju. W a lisz e w k i p «d l
ofiarą tej strasznej atmosfery. A. żr z n a t".y był twar
dy, niezależny i ka.ku nie ugi.iał, że obcy mu był
kom p.om ij, że wierność swoim przekonaniom i enił
ponad wszystko, więc w yszedł z próby — jako pisarz
i historyk zw ycięsko — jako człow iek — złamany.
Stał się jednym z najświetniejszych pisaizy eu ropej
skich, dzieła jego zyskały sobie niezwykłą wziętośc,
! zernką nawet popul; nośr wśród społeczeństw zachodrno-europ^jskich Dziś dopiero jako 80-letni stalzec, doczekał się W abszewski polskiego w ydania n aj
głośniejszego ze swych dzieł, jednając się w ten spo
sób z ojczyzną.
Nie da się zresztą zaprzeczyć, że w cześniejsze wy
danie „Katarzyny II‘ po polsku natrafićby m ogło na
poważne i, psycnolngicznie przynajm niej, usprawiedli
wione przeszkody. Autor, przeciwstawiając się legen
dzie o zw yrodniałej rozpustnicy na tronie, stara sii,
dac wizerunek możliwie objektywny, odbiegająca da
leko ud opm ji potucznej o Semiramidzie P ółn ocy i, aby
pow iedzieć wszystko, daje wizerunek, nacechowany...
synipatją dis carycy.
Ma tu już legenda -lu si< bie, że nie lubi odJ en i,
że m aluje charaktery jednolite, do absuidu nieki :dy
uproszczone. Pisarze, obdarzeni zmysłem psychologicz
nym, szukający poza posągiem człow ieka, stają się
przez iO burzycielami legend. Z tej potrzeby zrodziła
się, tak dziś ¿łośna dzięki Boyow i, walka z „bronzow tuc twem". W aliszewski jest też w swej „K atarzy
nie II" antybronzowniklem, tylko, że w tym wypadku
burzy on posąg potwora, a nie świętego.
Czytając „Katarzynę II", widzimy, jak autor wciąż
paktuje ze swym sentymentem. M ożem y być powili,
że jeśli na którejś ze stron dzieła znajdziemy dw a
dzieścia wierszy srogiej al uzacji —• następne dziesięć
przyniosą jej znaczne złagodzenie, katarzy .ia w in
terpretacji W phszew skiego — to kobieta niepospo
litego umysłu i energji, obdarzona przytem .nacz.ią
dozą samokrytycyzmu. M oralność? Zapew ne nie jest
ona bez -imazy. Życie carycy p Jne było erotyzmu,
nie zawsze najwyższego polotu. Ale, tak chce W a li
szewski, by ły to marginesy jej życia i działalności.
Legendę o przewrotnej kobiecie, tonącej w orgjach
w yuzdani- i rozpusty, należy odrzucić jako bezpod
stawną Nie brak też było w życiu carycy stron mi
łości praw dziw ej, ze wspumnimy Patiomkina.
Stosunek do P olsk i? Ciężar odpow iedzialności za
rozbiory spada, zdaniem W aliszewskiego, na Austrję,
na obłudną politykę Marji Teresy. Katarzyna była
do pewnego stopma „zaskoczona".
P oglądy i w yw ody autora nastręczać mogą niejedno
zastrzeżenie historykowi — a nawet laik czuju wobec
nich niejaką podejrzliw ość z racji nadto widocznej
tendencji „odczernienia" postaci Katarzyny, której
wizerunek ponure nasze dzieje rozbiorow e utkały
z samych cieniów.
Jakkolw iek jednak w ypadnie ocena historyka, po
zoftam e niezaprzeczona wartość liteiacka dzieła, które
mimo nagromadzenia erudycji i szczegółów , czyta się
jak powieść, — ciekawą, doskonałą powieść.

statnio wyd .ny tomik M arji Kossak-PawlikowsV iej
^ p. t. „P rofil 3iałej D am y“ to zbiór wierszy „m edjumistycznych". Jest w nich aura n.esaiaowitości: ¿anse,
zjaw y, strachy, topielce, zaświatowe fantazje Już to
nic niema dziś m odniejszego, niż „w iedza okultystycz
na". C zyż może być przyjem niejsza rozrywka towa
rzyska, niż zgasić lampi , zestawić jakieś tam stoliki
i kogoś tam „w y w o ła ć "? Uczestnicy doznają niesły
chanie „in te re Ł u ją cy ch " wrażeń, np. dotknięcia tajem 
niczej zimnej kos .na tej łapy, niespodzianego poczochrama w łosów jakiemiś palcami z „zaśw iata" — no
a jeśli już Remington zpcznie sam pisać, a gospodarz
domu mimo swej zacnej tuszy, uniesie się wraz z fo 
telem w powietrze, niczeni piórl o —- t o ws: yscy się
niesłychanie cieszą, i mnwiE sobie potem, „p le trzeba
przyznać, żeśmy się doskonale bawili Jeśli tu o tej dnehomanji wspominam, to właśnie,
aby uwydatnić kolosalny dystans, dzielący „spiry
tyzm " towarzyski, wchodzący w rolę pośrednią p o 
między modną pow ieść a g olf — od te-'o artystycz
nego wstrząsu, 1 to. \ subtelną talą idzie ku nam od
wierszy Pawlikowskiej.
P odejście poetki do tematu nie jesl proste. Nie
sposob rozprawie się z niem, nazywając je krótko
„sceptycznem "; poetka w yczuw t przecież niezmiernie
głęboko czar atmosfery „seansu", wie „czem tu pach
nie ' — choć równocześnie nie d a je się całkow icie p o 
nieść fali — i pozostaje mimo wszystko tylko obserwatorką. Jest w tych wierszach pewien chłód — chłud
dystansu; czujemy w Pawlikowskiej nie „w ierzącą"
spnytystkę, lecz int( ligentną, wnikliwą, nad wyraz
wrażliwą ubserwatorkę.
Z Wier! zy „czy sto" spirytystycznych przytoczmy
choćby „N ieudany seans":
„A.iiabet był męt.iy, zaw iły .
N iecierpliw ił się łańcuch uczestników...
Za to jedna z rąk jiils z a o d małych gwoździków,
drgnęła, nakryta ręką pełną siły.
r lu id ulatniał się ni :p jstrzeżjm e...
tnlik stanął i zamarł bez ruchu.
Z białej ręki w dłoń męską przeniknęło drżenie,
i przyszła m iłość zamiast duchów".
Albo „S traszyd ło":
„Papierośnica trzarła —
t"mat się rozprysnął,
dzień spłoszy! —
konwersacja utraciła siłę
A stiaszydłc rozkoiszy, niespodzianie przybyłe
ściśniętemi zębami błysło
Zapalcież elektrykę!
h< rl aty nie strąćcie!
Niech ktoś trzeci, rozmowny, siądzie między wami —
i nie patrzcie tak ciągle zwężonymi oczami,
na straszydło stojące w kącie..."
Pawlikowskiej „spirytyzm " wybiega jednak w więk ■
szóści wierszy daleko poza granice ściśle „seansow e"
I tu nabiera wspaniałego rozpięcia. Język, czy żargon
potocznego spirytyzmu staje się w ręku poetki znakomitem narzędziem ekspresji dla wyrażenia bardzo
subtelnych myśli o życiu, miłości, dla malowania
lotnych obrazów o arcysubtelnej w ibracji Typowym
takim wierszem będzie np. „M aterjalizacja":
„N ie, doktór Faustyn nie miał wielkiej racji,
że nie zadow olm l się widmem,
lecz chciał dokładnej materjalizacji,
zanim się rozwidni.
Duch jaśniał,
potem znów ciemniał stopniowo,
wreszcie stanął przed nami ‘
jako zwykły człow iek
Cóż nam teraz ciekawego pow ie?
Nie, doktór Faustyn nie miał wielkiej racji,
~e nie zadowulnił się widmem
lecz chciał dokładnej m aterjalizacji".
W pewnego rodzaju rom-uis z zaświatem w daje się
poetka w cyklu ostatnim „P ły ty Carusa | — m >żnaby
ten cykl nazwać aktom nadania dutzy gramofonowi.
Ta w ynalazczość, ten instynkt tropienia nowych dzie
dzin wzruszenia pociąga nas najsilniej ku poetce.
U nas b y ło zw ykle tak, że, jeśli ktoś miał w swoim
repertuarze nutę mistyczną, „zaśw iatow ą" — to był
mglisty, { tetyczny, może podniosły, ale tonął w opa ■
rach rozw lekłości, jeśli nie nudy. Ci znowu, c o w i
dzieli ostro, co czuli smak życia, co znali sptysfaln je
obserwatora — nie wyścibiali nosa poza mocno udep
taną pow szedniość. Pawlikowska łączy oba tempera
menty. choć skala jej odczuć sięga w zaświaty - - me
traci poetka ani na chwilę ostrosci spojrzenia i zw ięz
łości formy. Zaświat jej ma w sobu coś z minjatury,
z pałacu Łazienkowskiego, bodaj z buduaru — a mi
mo to jest bardzo autentycznym, bardzo głęboko od
czutym, nieraz prawdziwie tragicznym zaświatem.
I za ten cudowny aljaż cenimy w ysoko te chłodne
i uczuciowe, płoch e — i zarazem bardzo poważne
wiersze.
J. E. Skiwaki

