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Niezwykłe spotkanie
W pierwszej dekadzie XX wieku objawił się we Francji nowy tłumacz literatury 
polskiej. Był nim Paul Cazin — młody erudyta, znawca greki i łaciny, wielbi-
ciel literatury starożytnej i prozy francuskiej wieku XVII, absolwent Sorbony 
(1904). Choć urodził się w Montpellier (w 1881 roku), dzieciństwo związało go 
na zawsze z Burgundią i średniowiecznym Paray-le-Monial. Wychowywał się 
w cieniu bazyliki, która ściągała tu rzesze pielgrzymów, a szkoły ukończył u bene-
dyktynów. Odbywał nawet nowicjat w Nîmes w klasztorze franciszkanów, który 
opuścił — nie bez trudności — w roku 1902. Nic nie wskazywało na to, że ten 
skromny i utalentowany filolog z prowincji francuskiej stanie się najznakomit-
szym tłumaczem literatury polskiej pierwszego sześćdziesięciolecia XX wieku. 
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Nie łączyły go z Polakami żadne więzy krwi. O wszystkim zadecydował szczęś-
liwy przypadek, gdy w 1904 roku Paul Cazin został w Bretanii nauczycielem 
synów Edwarda hrabiego Raczyńskiego, wielkiego mecenasa kultury polskiej, 
a we wrześniu przyjechał do Rogalina. Znalazł się wówczas w środowisku polskiej 
elity intelektualnej o wysokim poczuciu powinności obywatelskich. Otworzyła 
się przed nim wspaniała biblioteka pałacu Raczyńskich, a hrabia senior Edward 
Raczyński (por. Raczyński 1964; 1969) stał się jego protektorem do końca swego 
życia. Przyjaźń z synami Edwardem i Rogerem przetrwała wiele lat. Raczyń-
scy wprowadzali go w środowiska polskie, utrzymywali z nim korespondencję, 
gdy wyjechał do Francji i gościli, gdy przyjeżdżał do Polski, jak Róża Raczyń-
ska w Krakowie w roku 1928. Poznana dzięki nim Felicja Skarbkowa podej-
mowała go w roku 1932 we Lwowie, kiedy przygotowywał się do obrony pracy 
doktorskiej w Uniwersytecie Jana Kazimierza (Łongiewska 1971: 107). Po dzie-
więćdziesięciu bez mała latach Edward Raczyński junior zachował w pamięci 
swego dawnego przyjaciela i nauczyciela. 21 marca 1993 roku pisał z Londynu 
do Jerzego W. Borejszy, gdy Stacja PAN przeprowadzała zakup domowego archi-
wum Cazina i rozpoczynaliśmy pracę nad jego uporządkowaniem:

Cazin był skromnym chudym intelektualistą, zrazu kandydatem do stanu duchow-
nego, a z zamiłowania stylistą. Ojcu się bardzo spodobał — można mówić o przy-
jaźni wzajemnej. Zaproszony przez nas do Rogalina zabrał się energicznie do nauki 
języka polskiego, po cichu marząc o objęciu katedry niegdyś Adama Mickiewicza 
w Collège de France.

Ojciec przez szereg lat wspomagał go finansowo, aż do wybuchu pierwszej wojny 
światowej, a Cazin odwzajemniał się w sposób serdeczny i wzruszający. Przesyłał ojcu 
swe literackie przyczynki i przy każdej sposobności okazywał mu niemal synowską 
wdzięczność. Tych uczuć nie zmienił i w czasach zapanowania w Polsce komunizmu, 
chociaż nie było to wówczas w Warszawie mile widziane1.

Pałac w Rogalinie i przyjaźń Edwarda Raczyńskiego zadecydowały nie tylko 
o dalszych losach Paula Cazina, ale również o losach literatury polskiej we Fran-
cji. Od pierwszego przekładu począwszy, Modlitwy Pańskiej (Oraison domini-
cale, 1908) Gabrieli Zapolskiej, nowy tłumacz będzie prezentował swym roda-
kom znad Sekwany polskie utwory: Józefa Weyssenhoffa (1910), Władysława 
Reymonta (1912), Stefana Żeromskiego (1912), Jana Chryzostoma Paska (1922), 
a w latach 30. również Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida i Jaro-
sława Iwaszkiewicza. Jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny przekładami 

1 Jerzy W. Borejsza udostępnił mi kopię tego listu.
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swymi i artykułami tworzył zręby polonistyki francuskiej. Niezwykle szybko 
opanował język polski, a podróże do Rogalina, Krakowa, Lwowa, Warszawy, 
Poznania, Wilna rozszerzały coraz bardziej krąg jego znajomych i przyjaciół ze 
środowiska literackiego.

Dla Cazina wybór dzieła dokonywał się bardzo często przez bezpośredni 
kontakt z autorem, potem wymianę listów, współpracę nad tłumaczeniem i przy-
jaźń. Dobrym przykładem są bliskie jego związki z Józefem Weyssenhoffem, 
z którym konsultował francuską wersję Zygmunta Podfilipskiego w roku 1910, 
a potem razem pracowali nad tłumaczeniem Sobola i panny (1930); wymie-
niali wiele serdecznych listów nie tylko na temat terminów łowieckich i odcieni 
polszczyzny na Litwie, a ponadto odwiedzali się nawzajem we Francji i w Polsce 
(por. Garnysz-Kozłowska 1970). Drugim dowodem takiej przyjaźni i bliskiej 
współpracy autora polskiego z  tłumaczem jest korespondencja z Tadeuszem 
Brezą, towarzysząca pracy sędziwego już Paula Cazina nad Spiżową bramą 
i Urzędem na początku lat 60.

Decyzje przekładowe bywały też rezultatem osobistych związków z mediato-
rami. Edward Raczyński namówił go na przekład Pamiętników Paska, w części 
nawet sfinansował to przedsięwzięcie. W Paryżu jego inspiratorem i pośrednikiem 
na początku XX wieku stał się Kazimierz Woźnicki2 z Polskiej Agencji Prasowej 
(założonej w roku 1907), a w latach 30. — Jan Lechoń, radca kulturalny amba-
sady w Paryżu. Obaj stali się jego przyjaciółmi. Cazin odkrywał literaturę polską 
poprzez ludzi. Jego dialog z kulturą polską zaczął się formalnie od 1908 roku, 
zawierał się w przekładach, rozmowach, przyjaźniach, spotkaniach i listach. Był to 
dialog bardzo osobisty. Wszyscy, którzy go znali, podkreślali, że Paul Cazin niesły-
chanie szybko nawiązywał bliskie więzi, potrzebował ludzkiej przyjaźni i potrafił 
ją zdobywać3. Kreśląc sylwetkę Cazina w roku 1928, Jan Parandowski pisał:

Mały, wątły, przygarbiony, ale wytrwały i krzepki — „un vieux cep de vigne” — 
przemierzając w ciągu paru miesięcy wzdłuż i wszerz całą Polskę, stawał się od razu 
przyjacielem każdego, z kim się zetknął. (Parandowski 1969: 132)

Jego pasja odkrywania skarbów polskiej kultury i wzbogacania języka, którym 
już świetnie władał, budziła podziw i entuzjazm4. Serdeczne więzi połączyły go 

2 Nieocenionym źródłem informacji są listy Cazina do K. Woźnickiego, przechowywane 
w Bibliotece Polskiej w Paryżu, Archives K. Woźnicki, teczka nr 237. Por. Ziejka 1993; 1995.

3 Takim zachował go w pamięci „Edzio” — E. Raczyński (Raczyński 1969).
4 T. Boy-Żeleński o przekładzie Pamiętników Paska pisał m.in. w artykule Robak wojskowy 

i cywilny: „Przed kilku laty wziąłem do rąk jego «Pamiętniki Paska», aby przejrzeć kilka kartek: 
przykuły mnie tak, że przeczytałem je od deski do deski” (Żeleński 1934: 1). Podobnie wspo-
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najpierw z Weyssenhoffem i Reymontem, potem z Boyem, Janem Parandowskim 
i Ludwikiem Hieronimem Morstinem, po wojnie z Konradem Eberhardtem, 
jego polskim tłumaczem, a przede wszystkim z Tadeuszem Brezą — radcą 
kulturalnym w ambasadzie polskiej w Paryżu (1961–1965). Potwierdza to bogata 
korespondencja (por. Polska była… 2000)5. Cazin był obdarzony wyjątkowym 
talentem epistolarnym i w swych zapisach dziennikowych marzył, że kiedyś jego 
listy znajdą wydawców. Często włączał do dzienników kopie cudzych listów lub 
bruliony własnych. Czasem wklejał je do dzieł ich autorów. W jego domowym 
archiwum znalazły się setki listów starannie sklasyfikowanych.

Serdeczne dedykacje na polskich książkach Cazina świadczyły o tempera-
turze uczuć. Oto kilka przykładów. Na egzemplarzu Króla życia Parandowski 
napisał: „Najdroższemu / Pawłowi Cazin / z wyrazami głębokiej przyjaźni / Jan 
Parandowski / Lwów / 18 II 1930”. Paul Cazin wkleił do tego egzemplarza kartę 
pocztową od pisarza, której początek brzmiał:

Carissime, nie myśl, że «wyrzuciłem Cię z serca i pamięci», skoro od tak dawna nie 
pisałem. Zaczyna się nowa karta mego życia: przenoszę się do Warszawy. Sam rozu-
miesz, że nie jest to rzecz błaha. We Lwowie było mi już doprawdy za ciasno […]6.

Do książki dołączone jest zdjęcie autora opatrzone notatką:

Jan Parandowski autor Dwóch wiosen, opowiadania z podróży do Grecji. Zachwyca-
jący humanista i hellenista, który przedstawił mnie publiczności, gdy miałem odczyt 
w Cassino i był mi przewodnikiem podczas mego pobytu we Lwowie7.

Jedna książka z Biblioteki Cazina staje się kopalnią informacji o jego spot-
kaniu z polskim pisarzem8. Jarosław Iwaszkiewicz z oficjalną powagą dedykował 
Cazinowi swe Opowiadania 1918–1953 w roku 1956:

minał L.H. Morstin: „Cieszyliśmy się jego polszczyzną, jedyną na świecie polszczyzną w ustach 
cudzoziemca” (Morstin 1957: 182).

5 Kazimierz Chruściński opublikował trzynaście listów Tadeusza Brezy do Cazina z lat 
1957–1963.

6 List od J. Parandowskiego w egzemplarzu Króla życia, Lwów 1930, Biblioteka Cazina. 
Aktualnie w Bibliothéque Polonaise w Paryżu.

7 Przekład D.K.T., podobnie jak wszystkie, których autor nie został zasygnalizowany w przypisie.
8 Część Biblioteki Paula Cazina zakupiona została w 1967 r. przez Stanisława Frybesa, dyrek-

tora Centre de Civilisation Polonaise à la Sorbonne po śmierci tłumacza. Jako dyrektor Centre 
przekazałam tę kolekcję w 2005 r. Bibliotece Polskiej w Paryżu. Centre dysponował zrobioną 
w maszynopisie dokumentacją sporządzoną przez Jacka Trznadla „Dedykacje w księgozbiorze 
poloników Paula Cazin”. Z tej cennej dokumentacji korzystam.
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Drogiemu Pawłowi Cazin przyjacielowi / mojej ojczyzny, synowi wielkiej Francji / upar-
temu i zaciętemu bojownikowi o / przyjaźń naszych narodów — miłośnikowi / literatury 
i znakomitemu pisarzowi / — piórem sławnemu Pawłowi — / od Jarosława III 1956.

Konrad Eberhardt, tłumacz Humanisty na wojnie, zapisał na egzemplarzu 
Cienia buntownika (1957) słowa pełne serdecznych uczuć i podziwu dla fran-
cuskiego polonisty:

Zawsze młodemu i najbardziej / uroczemu spośród wszystkich „ludzi pióra” — 
/ Pawłowi Cazin / mojemu wielkiemu przyjacielowi i Mistrzowi / ofiarowuję tę 
skromną / książeczkę / Konrad Eberhardt / Warszawa 7 XII 1957.

Jacek Trznadel spisał polskie dedykacje w książkach z biblioteki Cazina znajdu-
jących się w Centrum Kultury Polskiej na Sorbonie (1967–2005). Doceniając ich 
wartość dla badania stosunków polsko-francuskich, upatrywał w nich też cenne 
źródło wiedzy o naszych twórcach. We wstępie do swego opracowania stwierdzał:

Dedykacje w zbiorze poloników Paula Cazina reprezentują duże bogactwo nie tylko 
ze względu na to, że obrazują relacje kulturowe polsko-francuskie, także wzbogacają 
spadek „autobiograficzny” pisarzy polskich, tak przetrzebiony przez ostatnią wojnę 
(Trznadel mps: 3).

W niniejszych rozważaniach są one znakomitym materiałem faktograficznym 
potwierdzającym rozległość i intensywność kontaktów Cazina z polskim środowi-
skiem literackim, jego przyjaźnie i umiejętność podtrzymywania ich przez wiele lat. 
Związki personalne Cazina z Polakami opisał na wybranych przykładach Janusz 
Odrowąż-Pieniążek, jego przyjaciel, gość, autor wspomnień i badacz jednocześ-
nie. W roku 1953 nawiązał z Cazinem korespondencję, pięć lat później odwiedził 
go w Aix-en-Provence (1958) (Odrowąż-Pieniążek 1998; 1999). Był także autorem 
licznych artykułów i wzmianek o Cazinie w prasie polskiej lat sześćdziesiątych. Są 
one jeszcze jednym dowodem na to, że związki Cazina z kulturą polską i fascynacja 
naszą literaturą miały swe źródło w jego bezpośrednich kontaktach i przyjaźniach. 
Były dla niego najbardziej osobistą przygodą emocjonalną i intelektualną.

Już w 1906 roku młody filolog postanowił, że zostanie tłumaczem i będzie 
„przyozdabiał” dzieła innych9. Do roku 1920, do publikacji L’Humaniste à la guerre, 

9 Brulion listu do Adama Krasińskiego z 14 marca 1906 r. Archiwum Paula Cazina, zaku-
pione przez Stację PAN w Paryżu i Uniwersytet Warszawski w 1996 r., depozyt w Muzeum Lite-
ratury w Warszawie, teczka nr 125.
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książki, która zrodziła się z jego wojennych doświadczeń w okopach nad Mozą, 
całą swą energię skupiał Cazin na tłumaczeniach i artykułach wykładających Fran-
cuzom tajemnice „egzotycznej” literatury polskiej. Ten pierwszy okres jego dzia-
łalności literackiej wiąże się ściśle z polskim Paryżem — z Komitetem Francusko-
-Polskim założonym przez Kazimierza Woźnickiego i dziennikarzy francuskich 
Maurice’a i Ary Leblondów. Tu w latach 1909–1913 spotykał się ze znakomitymi 
polonofilami francuskimi, takimi jak slawiści Ernest Denis i Gabriel Sarrazin czy 
rzeźbiarz Emile Bourdelle. Tu miał okazję poznać pisarzy polskich przyjeżdża-
jących do Paryża: Reymonta, Żeromskiego, potem Weyssenhoffa, którego prze-
kład Podfilipskiego… zawdzięczał inspiracji Woźnickiego. Z ramienia tego środo-
wiska Cazin wszedł również na drogę propolskiej działalności politycznej. Był na 
obchodach 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, pisał o nich w prasie francu-
skiej. Przekładem Z ziemi chełmskiej. Wrażenia i notatki Reymonta włączył się 
w obronę polskich unitów, imperatywnie zmieniając tytuł na jawnie oskarżający 
carat L’Apostolat du knout en Pologne. Notes de voyages au pays de Chelm (1912). 
Zaznaczył to wyraźnie w swym Wstępie do przekładu, pisząc:

Te historie chłopów, których chciano zmusić, jak powiadali, „by nie byli tymi, 
którymi są” i którzy raczej gotowi byli umrzeć niż ustąpić, budzą w czytelniku zain-
teresowanie nie tylko powieściowe. Dają nam one wspaniały przykład woli, która 
nie chce się ugiąć i wytrwałości, której nic nie może pokonać. (Cazin 1912: XIII)

Cazin potraktował bardzo poważnie niełatwy przekład dotyczący krainy 
i spraw nieznanych czytelnikowi francuskiemu. Korespondencja jego z Woźni-
ckim dowodzi, że szukał rzeczowych informacji w pracach historycznych. Już 
u początków swej kariery tłumacza Cazin miał poczucie wielkiej odpowiedzial-
ności za słowo, nie tylko literackiej, ale też politycznej i etycznej. Przekład pierw-
szej części Urody życia Żeromskiego ma także patriotyczną wymowę i upomina 
się o polskość (Żeromski 1912). Ogłoszony został w czasopiśmie „La Vie”, które 
sprzyjało polskiej sprawie i polskiej kulturze.

Dynamika prac translatorskich

Związek Paula Cazina z kulturą polską obejmuje całe jego dojrzałe życie i rozwija 
się z wyraźnymi momentami kulminacji oraz okresami pewnego wyciszenia 
działalności tłumacza i popularyzatora naszej literatury. Osłabienie dynamiki 
dialogu z Polską lub jego intensyfikacja wynikają z dwóch przyczyn. Pierwszą 
jest sytuacja historyczno-polityczna, drugą — rozwój jego własnej twórczości 
prozaika francuskiego. Pierwsza stymulowała jego zainteresowanie ziemiami 
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polskimi, krajem pozbawionym państwowości, który zachwycił go swą kulturą 
i literaturą. Odkrył ją dla siebie i zapragnął pokazać rodakom, nie bez walnego 
wpływu zaprzyjaźnionych Polaków i polonofilów. Te przyczyny zaznaczają się 
wyraźnie przed pierwszą wojną światową i trwają do początku lat 20. Paul Cazin 
pojawił się we francuskim środowisku literackim jako tłumacz i jeszcze nieśmiały 
znawca literatury polskiej. Lata dwudzieste to czas triumfów pisarza francu-
skiego. W latach 30. znów dominanta przesuwa się w stronę prac translatorskich 
i profesjonalnych działań historyka literatury polskiej.

Sytuacja po roku 1945 była skomplikowana. Polskie środowisko emigracyjne 
odrzucało kontakty z Polską, a szanse Cazina na wydawanie własnych książek 
zmalały. Cazin opowiedział się nie po stronie reżimu komunistycznego, lecz 
polskich przyjaciół i ich dzieł. Popularyzował naszą literaturę w odczytach i arty-
kułach na łamach prasy. Poświęcił się jej prawie wyłącznie, narażając się na ostra-
cyzm ze strony ludzi z Biblioteki Polskiej, tym bardziej, że PRL zapewniła mu od 
roku 1950 etat lektora na Uniwersytecie w Aix-en-Provence. Historia polityczna 
oddziaływała na jego decyzje polonistyczne, ale nie na zmianę poglądów.

Po roku 1920 Paul Cazin objawił się jako pisarz francuski książką Humani-
sta na wojnie. Zdobyła ona rozgłos, sporo dobrych recenzji, otarła się o nagrodę 
Goncourtów. W 1921 ukazał się drugi jego tekst literacki — Décadi ou la pieuse 
enfance (Decadi, czyli pobożne dzieciństwo) oparty na wspomnieniach z Paray-
-le-Monial. Cazin uwierzył, że zdobędzie pozycję w prozie francuskiej. Nie bez 
znaczenia jest jednak fakt, że Décadi zadedykowany został Au comte Edouard 
Raczyński. W Prologu do książki, która przez całe życie była mu najbliższa, autor 
napisał:

W hołdzie wdzięczności dedykowałem Panu tę książkę, drogi mój opiekunie i dobry 
przyjacielu. […] Niech Pan przyjmie tę garść marzeń, które wydobyłem dla Pana z głębi 
mej pamięci tak, jak zbiera się jesienią ze szpaleru winnego, ogołoconego już z liści, 
kilka gronek winogron, które umknęły przed nożem winobrania. (Cazin 1921: 3)

Rozpoczynał karierę prozaika francuskiego pod patronatem wielkiego czło-
wieka polskiej kultury. Nieudane starania o katedrę polonistyczną w Paryżu, do 
której zabrakło mu odpowiednich dyplomów francuskich, sprawiły, że w latach 
20. Cazin skoncentrował się przede wszystkim na własnej twórczości. W dość 
krótkim czasie opublikował zbiór nowel L’Alouette de Paques (1924a; Skowronek 
Wielkanocny), L’Hôtellerie de Bacchus sans tête (1925; Zajazd pod Bachusem bez 
głowy), opowieści i legendy o rycerzach średniowiecznych, Lubies (1927a; Kaprysy) 
i Le bestiaire de deux testaments (1927b; Zwierzyniec obu testamentów). Nigdy 
potem Cazin nie osiągnął już takiej eksplozji inwencji twórczej.
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Nie jest to jednak czas zupełnego osłabienia jego kontaktów ze środowiskiem 
polskim w Paryżu i w kraju, o czym świadczyć może korespondencja z Weyssen-
hoffem i Reymontem, a także pierwsze wyraziste ślady polskich doświadczeń 
w Humaniście…, potem w Alouette… i w Lubies. „Wielkanocny skowronek” 
zawiera nowelkę Le Noël de trois Nowak10, związaną z przygodami polskich 
jeńców, którymi Cazin opiekował się w czasie pierwszej wojny w obozie Le Puy 
jako tłumacz i cenzor. Podobnie w tomie opowiadań i esejów Lubies pojawiły się 
motywy polskie, np. w tekście Les fées du jour de l’An (Noworoczne wróżki) (Cazin 
1927a: 158–168), gdzie autor wspominał polskie obyczaje obdarowywania się 
prezentami w dzień Nowego Roku, sięgające czasów Zygmunta Starego, a także 
korowody żaków, składających rymowane życzenia w miastach, oraz psikusy 
robione sobie nawzajem przez szlacheckich sąsiadów. Cazin nieraz z upodoba-
niem sięgał do polskich tradycji ludowych, by sugestywnie opowiedzieć o obycza-
jach Słowian, nieznanych odbiorcy francuskiemu. Do tego tematu powracał też 
w felietonach pisanych dla pisma belgijskiego.

W tomie Lubies znalazło się miejsce na ważny tekst napisany po śmierci 
Władysława Reymonta — Pour un cercueil de Ladislave Reymont (Cazin 1927a: 
106–121; przekł. 1927d). Cazin pisał o wstrząsie, jaki przeżył na wieść o śmierci 
przyjaciela, cytował listy polskiego pisarza, z których najwcześniejszy wysłany był 
z Zakopanego 7 lutego 1910 roku, a ostatni pochodził z 15 września roku 1925, 
wspominał spotkania w Paryżu. Tekst bardzo osobisty, o dużym napięciu uczu-
ciowym znalazł swą formę skróconą w wersji dla pisma w Brukseli11.

Od 1919 do 1927 roku Cazin współpracował z francuskim czasopismem kato-
lickim „Lettres”, w którym ogłosił nawet fragment Pamiętników Paska, a w latach 
20. i 30. pisywał regularnie do belgijskiego pisma „La Revue Catholique des Idées 
et des Faits”, gdzie publikował felietony i eseje poświęcone zagadnieniom lite-
rackim, kulturalnym i moralnym. Pismo nie stroniło od problematyki polskiej. 
Cazin korzystał z rozmaitych okazji, by ją przypominać i popularyzować w Belgii 
frankofońskiej. Zapowiadając swe nieodległe wydanie dzieła Paska pisał:

To Polak XVII wieku, który pośród życia wściekle burzliwego znajduje czas na pisanie 
dziennika i pozostawia nam w ten sposób jedną z najciekawszych stronic tego długiego 
romansu płaszcza i szpady, jakim była historia dawnej Polski. (Cazin 1922: 14)

Obfite cytaty z Pamiętników dawały czytelnikowi przedsmak tej „egzotycz-
nej” prozy, pozwalały oswoić się z obyczajami i temperamentem Polaków minio-

10 Tekst ten ukazał się po polsku już w tym samym roku (Cazin 1927c).
11 „La Revue Catholique des Idées et des Faits”, 18 lutego 1925 r., s. 15.
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nych stuleci, skłaniały do lektury. Wyprzedzając o przeszło 10 lat swe tłumacze-
nie Kłosu Panny L.H. Morstina, opowiadającego życie Kopernika, Cazin ogłosił 
krótki tekst, który przedstawiał dowody na polskość astronoma i przypomi-
nał jego przygodę z poezją łacińską (Cazin 1923: 9). W rozważaniach lekkich, 
pełnych asocjacji literackich, autor pokazał rozkwit humanizmu w XVI-wiecz-
nej Polsce. Eseje Cazina miały zawsze charakter bardzo osobisty, ujawniały jego 
upodobania artystyczne, lektury i kontakty z ludźmi. Tak też zaczynał się tekst 
napisany z okazji przyznania Reymontowi nagrody Nobla:

Bardzo możliwe, że żaden z czytelników „Revue” nie zna ani jednej linijki polskiego 
pisarza, Władysława Stanisława Reymonta, ostatniego laureata nagrody Nobla. Mam 
zaszczyt być jednym z jego przyjaciół, czemuż więc nie miałbym spróbować przed-
stawić w kilku słowach tego wielkiego człowieka. (Cazin 1924b: 12)

Przedstawił go swym charakterystycznym lekkim stylem, za którym kryła 
się solidna erudycja. Określił miejsce Reymonta we współczesnej prozie polskiej 
pomiędzy Żeromskim, Wacławem Sieroszewskim i Weyssenhoffem, a więc pisa-
rzami już publikowanymi we Francji. Trafnie wskazywał na samorodność jego 
talentu, który zrodziły wielorakie i trudne doświadczenia życiowe. Zachwycał 
się tytaniczną wizją Łodzi w Ziemi obiecanej i protestował przeciw upatrywa-
niu w Reymoncie polskiego naśladowcy naturalizmu Zoli. Trudno w krótkim, 
trzyszpaltowym tekście zawrzeć lepszą syntezę twórczości Reymonta, faktów 
z jego życia i tytułów jego książek. Cazin ujawnił w nim swą znajomość dzieł 
autora Chłopów i sprawność krytyka odkrywającego walory pisarza nieznanego 
czytelnikom.

Jest niewątpliwą konsekwencją pozycji Paula Cazina w  redakcji pisma 
i szacunku, jakim otoczony był jako współpracownik i przyjaciel, że oprócz 
jego felietonów ukazywały się tu wywiady z nim, fragmenty jego książek i ich 
recenzje, a później reportaże z podróży do Polski. Godnym podkreślenia jest 
fakt, że Léopold Levaux zamieścił tu studium porównawcze zestawiające Justice 
(Sprawiedliwie) Reymonta z prozą pisarzy belgijskich — Georges’a Eekhouda 
i Huberta Krainsa (Levaux 1925: 9). Cazin jako polonista rozszerzał więc pole 
oddziaływania, stawał się mediatorem pomiędzy kulturą polską, francuską 
i francuskojęzyczną belgijską.

Generalnie jednak lata 20. charakteryzuje osłabienie impetu prac translator-
skich Cazina na rzecz oryginalnej twórczości literackiej. Nie może nas zmylić 
pozorna ciągłość działań tłumacza, wynikająca z  opóźnionego przez wojnę 
francuskiego wydania Pamiętników Paska (1922), które odznaczono nagrodą 
Akademii Francuskiej, czy też publikacja w  roku  1925 noweli Sprawiedli-
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wie (Justice) Reymonta, przełożonej już w 1912. Kolejną nowelę autora Chło-
pów — Lili — ogłosił Cazin po francusku w 1926 roku w „Revue des Deux 
Mondes”12, choć sceptycznie odnosił się do niej w swych rękopiśmiennych zapi-
sach dziennika z Autun. W rezultacie żywa korespondencja z pisarzami polskimi, 
działania popularyzatorskie w prasie francuskiej i belgijskiej, a także inkrustacja 
własnej prozy polskimi motywami świadczą o nieprzerwanym, choć nieco słab-
szym zaangażowaniu w dialog kulturalny.

Wielka podróż do Polski w roku 1928

Podróż Paula Cazina do Polski w maju 1928 roku zadecydowała o kolejnym prze-
sunięciu dominanty w jego pracy intelektualnej, a właściwie w całym twórczym 
życiu. Jej rezultatem był powrót do prac translatorskich, obrona doktoratu o Igna-
cym Krasickim u Juliusza Kleinera w roku 1932, udział w kongresie slawistów 
w 1934 roku, przynoszące mu rozgłos tłumaczenie Pana Tadeusza (1934), kolejny 
przyjazd do Polski w roku 1938, znakomite przekłady Brzeziny i Panien z Wilka 
Iwaszkiewicza, rozpoczęcie prac nad przekładem Marysieńki Sobieskiej.

Od roku 1923 Paul Cazin związał swe życie z prowincją burgundzką i śred-
niowiecznym Autun, gdzie zamieszkał na prawie trzydzieści lat. Stąd utrzymywał 
kontakty z pismami w Paryżu i Brukseli oraz z pisarzami w Warszawie, Lwowie 
i Krakowie. Stąd wyjechał na zaproszenie Ministerstwa Oświecenia Publicznego, 
by spędzić w Polsce niemal trzy miesiące od 24 maja do 12 sierpnia 1928 roku. 
W dzienniku z Autun istnieje luka w zapisach pomiędzy 6 maja a 10 wrześ-
nia. Zastąpiła je kronika zatytułowana „Ephémérides du Voyage de Pologne”, 
sporządzona 31 sierpnia 1928 roku. Cazin zanotował w niej odwiedzane miasta 
i spotkania z ludźmi. Trasa wiodła przez Kraków, do którego powracał kilka-
krotnie, Sosnowiec, Katowice, Pławowice, Zakopane, Lwów, Przemyśl, Stanisła-
wów, Kołomyję, Warszawę, Wilno, Gdańsk, Poznań, Rogalin, Toruń. Spotykał 
się z artystami — Józefem Mehofferem, Władysławem Jarockim, Xaverym Duni-
kowskim; profesorami — Ignacym Chrzanowskim, Józefem Kallenbachem; 
poetami — Leopoldem Staffem, Julianem Tuwimem, Janem Lechoniem, Anto-
nim Słonimskim, Marią Pawlikowską-Jasnorzewską; z prozaikami — Józefem 
Weyssenhoffem i Janem Parandowskim. Odwiedzał rodziny arystokratyczne — 
bywał u Felicji Skarbkowej we Lwowie, Eleonory Lubomirskiej w Przeworsku, 
Heleny Potockiej w Natolinie, Róży Raczyńskiej w Krakowie. Sam spis przy-
wołanych miast i spotkań mógł przyprawić o zawrót głowy. Skromny pisarz 
francuski i tłumacz literatury mało znanej, borykający się z kłopotami finanso-

12 „Revue des Deux Mondes”, 1 i 15 czerwca oraz 1 lipca 1926 r.
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wymi, odnalazł nagle blask eleganckiego życia towarzyskiego, ogromną sympa-
tię i szacunek ludzi niezwykłych, czuł się — pisał do żony — podejmowany jak 
gwiazda. O tym wszystkim donosił żonie w listach, które raz jeszcze, jak kiedyś 
w okopach, zastępowały mu dziennik. Są one bezcennym źródłem informacji 
o jego wędrówkach po Polsce. Podsumował je w zapisie dziennikowym pod datą 
6 listopada 1928 roku:

Wrażenia z mojej podróży — podróży jednocześnie wspaniałej i okrutnej, starałem 
się o nią, aby uciec gdziekolwiek, ale zachowałem w sercu tajemny niepokój o to 
wszystko, co tu się działo, po odczytach dostawałem kwiaty jak tenor, kiedy w nocy 
opuszczałem restauracje, jazz-bandy grały mi Marsyliankę, kolejarze uchylali czapki 
na widok mego biletu, a gdy pociąg spóźnił się o pięć minut, konduktor przychodził 
z wyjaśnieniami. Wszystkie drzwi otwierały się przed moją wizytówką, księżniczki 
ubiegały się o zaszczyt goszczenia mnie. Żyłem w luksusie i nieustannym lęku, że 
zabraknie mi pieniędzy, pełen wstydu, że jestem źle ubrany… Komedia ludzka13.

Ta powściągliwa notatka, napisana po powrocie, podobnie jak fragmenty 
listów do żony, odsłania utajoną stronę jego sukcesów. Ujawnia wewnętrzne 
udręki, płynące ze skromnych możliwości finansowych, z poczucia niespełnie-
nia artystycznego i urazów psychicznych, będących konsekwencją traumy po 
ciężkim wypadku samochodowym, któremu uległ w Burgundii. W intymnych 
notatkach dostrzec można rozdźwięk pomiędzy zewnętrznym pasmem sukcesów 
wydawniczych, pokazanych powyżej, a sposobem ich przeżywania, tym bardziej, 
że Cazin nie stał się we Francji pisarzem poczytnym, wolnym od troski o byt. 
Listy do żony zdradzają nieznane polskim pisarzom lęki i marzenia, że sukcesy 
w Polsce utorują mu drogę do kariery prozaika francuskiego. W liście z 3 czerwca 
1928 roku z Krakowa Cazin informuje z satysfakcją:

Pójdę na mszę południową do Panny Marii, potem o 1 godzinie obiad u prof. Chrza-
nowskiego, gdzie spotkam świat uniwersytecki, o godzinie 4 herbata u pani Pruszyń-
skiej, potem o 5 herbata u rektora Krzymuskiego, potem wracam, by pracować i zjeść 
kolację z rodziną [hrabiny Róży Raczyńskiej — przyp. D.K.T.] … Wszyscy mnie 
doskonale rozumieją, kochają mnie i opiekują się mną. […] W sumie, wierz mi, 

13 Journal d‘Autun 1928, Archiwum Paula Cazina, MLW, t. 126. W Archiwum Muzeum 
Literatury znajduje się jedynie część tego dziennika w formie kserokopii z lat 1925–1931, choć 
T. Garnysz-Kozłowska w 1963 r. miała jeszcze kontakt z całością. Dziennik prowadzony był od 
roku 1919 (por. Garnysz-Kozłowska 1972a,b).



140 DANUTA KNYSZ-TOmASZEWSKA

ta podróż posłuży mi wspaniale, da rozgłos mnie i moim książkom. Przyjaciółko 
kochana, czuję przypływ odwagi. Jeszcze coś zdołam zrobić. Kochaj mnie14.

Pasjonująca podróż do Polski i po Polsce miała dla Cazina dwa wymiary. 
Wzmogła znowu zainteresowanie polską kulturą, obyczajami i literaturą, a jedno-
cześnie dawała nadzieję na zdobycie pozycji liczącego się pisarza francuskiego. 
Dialog z Polską stawał się nie tylko misją, nie tylko zdumiewającym odkryciem, jak 
było to przed rokiem 1918, ale osobistą szansą wyzwolenia z kompleksów i stanów 
depresyjnych. Aktywny powrót do literatury polskiej mógł się okazać gwarancją 
godnego miejsca w kulturze francuskiej. Cazin wygłaszał odczyty w Krakowie 
i Lwowie, udzielał wywiadów, występował w radiu, jego portrety pojawiały się 
w prasie. W Warszawie PEN-Club zorganizował na jego cześć kolację w Hotelu 
Europejskim. Szczególnym przeżyciem stał się dlań udział w zjeździe poetów 
w Pławowicach u Morstinów. W liście z 10 czerwca 1928 roku pisał do żony:

Poza trochę ceremonialną kolacją na dwadzieścia trzy osoby wczoraj wieczorem 
wszystko odbywało się w sposób najcudowniejszy w świecie w towarzystwie dzie-
więciu poetów i dwóch poetek. Wspaniałe uczucie koleżeństwa. Życie w zamku — 
jak z bajki.

A następnego dnia rano dodawał wzruszony:

Prawie wszyscy poeci wyjechali przed chwilą. Jeden po drugim przyszli mnie ucało-
wać w łóżku. Stary Leopold Staff, no przynajmniej starszy ode mnie, którego portrety 
widziałem w historiach literatury już dwadzieścia lat temu. Julian Tuwim, młody 
Żyd o ogromnym talencie, Jan Lechoń, który jest niewyczerpanym źródłem wierszy, 
Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski, Wittlin. (Cazin 1999: 219)

Spotkanie w Pławowicach zaowocowało po latach przekładami wybranych 
wierszy tych poetów15. Cazin miał podstawy, by napisać do żony 25 czerwca: 
„to już pewne, że ta podróż zaprowadzi mnie daleko w karierze. Zachwycam tu 
wszystkich znajomością polskich spraw”. Coraz bardziej wierzył w swoje możli-
wości, coraz odważniej mierzył się z życiem. W liście z Zakopanego 13 lipca 
dumny ze swej podróży napisał: „Jeśli jeszcze będę mógł zobaczyć Litwę i Pomo-
rze, tak jak widziałem Małopolskę, zostanę sławnym polonistą”16.

14 Listy Paula Cazina z Polski do żony Marguerite Fauron de Chaligny, MLW, teczka 
nr 113.

15 Ogłoszonych m.in. w antologii Poètes polonais, Pierre Seghers Editeur, Paris 1949.
16 Listy do żony, op. cit., Archiwum Paula Cazina, MLW, teczka nr 113.
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Korespondencja z podróży do Polski jest wiernym reportażem i wyznaniem 
niepokojów, oszołomieniem sukcesami i powracającą wiarą w karierę polonisty 
i tłumacza, poniechaną nieco przez ostatnie lata. Tym bardziej, że w 1928 roku 
ukazała się pierwsza i na długi czas jedyna u nas książka pióra J. Weyssenhoffa, 
poświęcona francuskiej twórczości Cazina, i przekład czterech jego nowel. Przy-
niosła ona entuzjastyczne omówienie Humanisty na wojnie i Decadi. Autor cenił 
humanizm, literacką uczciwość i  poczucie humoru Cazina. Widział w nim 
utalentowanego prozaika, żyjącego w świecie kultury, umiejętnie posługują-
cego się cytatem i aluzją literacką, mistrzowsko operującego bogactwem rodzi-
mej mowy. Z wyczuciem stwierdzał:

Jedną z cech najłatwiej dostrzegalnych — nazwałbym — uśmiechem Cazina. Odraza 
jego do patosu, do samochwalstwa, do szablonu, a zarazem pewna zalotna przekor-
ność — wszystko to przebłyskuje częstym uśmiechem w jego prozie. (Weyssenhoff 
1928: 40)17

Dialog Cazina z Polską stawał się dialogiem Polski z francuskim pisarzem. 
Obraz dzieła pisarza, nakreślony piórem przyjaciela, wydaje się uchwycony traf-
nie i niewiele można w nim zmienić, gdy po latach patrzy się na całość jego doko-
nań. Cazin okazał się mistrzem małej formy literackiej, zakotwiczonej we wspo-
mnieniach, wyrastającej z obserwacji codziennych, notowanych w dziennikach 
i listach, oraz z nieprzeliczonych lektur, nieustannie obecnych w jego pamięci.

Natomiast lektura rękopisów jego dzienników, prowadzonych do końca życia, 
ujawnia dramatyczne rozdarcie, zmienne nastroje, przechodzące od krótkich 
momentów euforii do głębokiego pesymizmu. Uśmiech, którym obdarzał ludzi 
i który panuje w jego tekstach francuskich, nawet w dramatycznym Humaniście 
na wojnie, okupiony był cierpieniem rozkiełznanych nerwów. Warto uświadomić 
sobie, jak wielkie oparcie znalazł w entuzjazmie i szacunku Polaków i jak wiele 
dzięki temu potrafił zrobić dla zrozumienia naszej kultury i upowszechnienia 
jej we Francji. Analiza fluktuacji napięć wewnętrznych w dziennikach sygnali-
zuje wysoką cenę, którą płacił Paul Cazin za swe rzadkie talenty lingwistyczne 
i za umiejętność wtopienia się w inną kulturę. Sprawiły one, że w nieustannej, 
gigantycznej pracy tłumacza, wykładowcy i popularyzatora literatury polskiej 
stał się jej znawcą osiągając nieledwie stan podwójnej tożsamości kulturowej.

17 Były to teksty: Msza na górze Beuvray, Wesele pod szronem, Chleb w górach Morwanu, Zwie-
rzęta Świętej pustyni.
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Lata trzydzieste — triumf tłumacza 
i historyka literatury polskiej

W dziesięcioleciu poprzedzającym wybuch drugiej wojny Paul Cazin większość 
swych sił, talentu i czasu poświęcił literaturze polskiej. Znakomitą serię tłuma-
czeń rozpoczął w 1930 roku dawnym utworem Weyssenhoffa Soból i panna 
(1911). Pracował nad nim głównie po powrocie z Polski, korzystając z wszech-
stronnej pomocy językowej autora. Nasycenie tekstu słownictwem białoruskim 
i litewskim oraz specyficzna terminologia myśliwska były dla tłumacza niezwy-
kłym wyzwaniem. Weyssenhoff, świetnie znający francuski i próbujący swych 
sił w przekładzie własnego utworu Puszcza (La Forêt), namawiał gorąco Cazina 
na ten przekład jeszcze w liście z 27 sierpnia 1927 roku:

Im dłużej Cię czytam, tym bardziej uświadamiam sobie ogromny dystans, który 
dzieli bogactwo twego słownika i pomysłowość Twoich zwrotów od moich starań, by 
pisać dobrze po francusku. Wydaje mi się także, że wyrażam się lepiej, kiedy myślę 
po francusku (zdarzyło mi się nawet wydrukować po francusku jedną nowelę), ale 
kiedy tłumaczę z polskiego, i do tego moją własną prozę, jestem w oczywisty sposób 
podporządkowany pierwotnej formie mojej myśli, która była myślą polską. (Garnysz-
-Kozłowska 1970: 77)

Nieprzetłumaczalność utworu mogła zostać pokonana jedynie przez lite-
racką osmozę kultur autora i tłumacza. Autor dokonał adaptacji utworu do 
możliwości percepcyjnych odbiorcy francuskiego, a tłumacz, w stałym z nim 
kontakcie, odnajdywał ekwiwalent słowny w swym języku, wnikając w tekst 
i osobowość polskiego pisarza. Dokonała się tu rzadko spotykana identyfi-
kacja tłumacza z autorem i tekstem. Można by rzec, że Cazin nie przekładał 
powieści, lecz „pisał Weyssenhoffem”. Pisarz polski zdobył dla niego stypen-
dium z PEN-Clubu, sam przekładał drobne fragmenty, rozszyfrowywał zwroty 
myśliwskie. Listy Weyssenhoffa towarzyszyły kolejnym rozdziałom przekładu 
Cazina. Autor poddawał analizie każde jego słowo, powołując się na księgę 
Myślistwo z ogary Ostroroga z 1688 roku. Korespondencja pokazuje, że La 
Martre et la fille jest dziełem wspólnym i można by je sygnować Wessenhoff–
Cazin. Autor, zachwycony efektem twórczej kooperacji, z entuzjazmem pisał 
w liście z 15 sierpnia 1929 roku:

Bądź błogosławiony, mój błogosławiony Pawle, za ten ostatni rozdział. […] Jest to 
coś więcej niż przekład doskonały, to przekład natchniony! Dostarcza identycznego 
dreszczu co oryginał. (Garnysz-Kozłowska 1970: 81)
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Polacy uznali przekład za znakomity, polski PEN-Club przyznał Cazinowi 
nagrodę, ale Francuzi nie czytali tej książki, gdyż Gallimard, wydając ją w serii 
Collection Polonaise i licząc na zakup ambasady polskiej, nie zadbał o rynek. 
Krytycy jej nie dostrzegli. Ten arcyprzekład, potwierdzający translatorskie talenty 
Cazina oraz jego zdolność do identyfikowania z kulturą, językiem a nawet obycza-
jem myśliwskim, tak różnymi od jego własnych francuskich doświadczeń, pozo-
stał we Francji nieznany. Utwór specyficzny, pochodzący z epoki, która odcho-
dziła w przeszłość, mógł poruszyć tylko koneserów. Niepowodzenie finansowe 
książki nie powstrzymało Cazina przed dalszą pracą na rzecz literatury polskiej. 
W tej samej serii ukazały się również dwa inne trudne teksty w roku 1931 Les Pier-
res vivantes (Żywe kamienie) Berenta, a w 1932 roku proza Norwida Le Stygmate. 
Natomiast przekład Pana Tadeusza (1934), na który tłumacz otrzymał stypendium 
Rządu polskiego w 1934 roku, przyniósł Cazinowi wielkie uznanie krytyków fran-
cuskich i rozgłos, przekraczający granice Francji.

Przekład poematu epickiego Mickiewicza poprzedziła praca doktorska 
poświęcona Krasickiemu (Ignace Krasicki, poète épique 1735–1801). Dyplom 
wsparty doktoratem francuskim umożliwiłby Cazinowi karierę uniwersytecką 
we Francji. Na razie mógł ją realizować w Centre d’Etudes Polonaises, powsta-
łym w 1935 roku przy Bibliotece Polskiej na paryskiej Wyspie Świętego Ludwika 
(Centre… 1936). Prowadził tu wykłady z kultury i literatury polskiej wieku XVII 
i prezentował wielkich romantyków. Na uroczystym otwarciu tego „wolnego 
uniwersytetu” 16  lutego 1935  roku wygłosił słynny wykład Le Génie latin 
et l’esprit français en Pologne, wskazując wielowiekowe związki Polski z kulturą 
europejską. Tu w 1940 roku opublikowana została jego rozprawa o Krasickim, 
która miała być podstawą doktoratu francuskiego. Raz jeszcze historia pokrzy-
żowała te plany i opóźniła je o dziesięć lat.

Utalentowany tłumacz, posługujący się świetnie rozmaitymi odmianami 
polszczyzny, w latach 30. wspierany w swych poczynaniach przez polskich przy-
jaciół, dla których stawał się nieocenionym źródłem kontaktów z Europą, wybrał 
ostatecznie pozostawanie w nieustającym dialogu z kulturą polską. Był to wpraw-
dzie dialog inspirowany i podsycany również przez polskich partnerów i stymu-
lowany przez cenne nagrody, takie jak Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski 
Polonia Restituta za przekład Pana Tadeusza, uhonorowany też nagrodą PEN-
-Clubu (1934) czy Złotym Wawrzynem Akademickim za „wybitne zasługi dla 
dobra literatury”, przyznanym przez PAL (1936). Ale dialog taki podjąć mógł 
jedynie człowiek dysponujący ogromną wiedzą o naszym kraju i jego historii, 
zafascynowany polskością i całkowicie jej oddany.

Cazin nie poniechał w owych latach własnej twórczości, lecz w najważniejszych 
utworach tego okresu: La Tapisserie des jours (1934; Tkanina dni) i Paul qui roule 
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(Pologne-Italie) (1935; Paweł na kółkach) znalazł miejsce dla polskich doświadczeń. 
Talent subtelnego prozaika francuskiego połączył się z żywymi wspomnieniami 
z podróży do Warszawy, Krakowa, Rogalina, Poznania, Lwowa i Wilna. Literacko 
zaowocowały listy pisane do żony w 1928 roku, dając barwną i nasyconą intelek-
tualnym komentarzem reportażową opowieść o Polsce dwudziestolecia między-
wojennego w niedużym lecz cennym tekście Paul qui roule.

Francuską sławę polonisty i tłumacza zawdzięczał Cazin, jak już wspomniano, 
przekładowi Pana Tadeusza (Mickiewicz 1934), który uświetnił paryskie stulecie 
wydania poematu. Paul Cazin dokonał przekładu prozą, co mieściło się we fran-
cuskiej tradycji tłumaczeń wielkiej epiki obcej, lecz wzbudziło pewne kontrower-
sje wśród Polaków. Z punktu widzenia odbioru francuskich czytelników decyzja 
była trafna. Rozmach jubileuszowych uroczystości przyciągnął uwagę krytyków, 
recenzje trzeciej już francuskiej wersji Pana Tadeusza ukazały się w wielu pismach 
literackich oraz w prasie codziennej paryskiej i regionalnej. W 1934 roku mówiło 
się i pisało dużo we Francji o Mickiewiczu, literaturze polskiej i Paulu Cazinie.

W Collège de France odbyły się uroczystości, w których udział brali sławni 
profesorowie francuscy, m.in. Joseph Bédier i André Mazon. Uczestniczyła 
w nich delegacja Polskiej Akademii Literatury z sędziwym Wacławem Siero-
szewskim, Juliuszem Kadenem-Bandrowskim, Juliuszem Kleinerem i Zenonem 
Przesmyckim. Mazon w swym przemówieniu stwierdził z patosem:

Oto od dziś, dzięki pięknemu tłumaczeniu pana Paula Cazina Messire Thadée staje się 
dobrze znany czytelnikowi francuskiemu […] i cały nasz kraj składa hołd Adamowi 
Mickiewiczowi, a tym samym narodowi polskiemu. (André Mazon 1934: 307)

Myśl ta powracała w licznych artykułach drukowanych w latach 1934 i 1935 
w pismach takich jak „Nouvelles Littéraires”, „La Vie Catholique”, „Le Journal 
de Débats”, „La Croix”, „L’Alsace Française”, „La Pays Comtois”, „La Bourgogne 
d’Or” i wielu innych. Ilość wymienionych tytułów wskazuje na rangę wyda-
rzenia. Praca tłumaczy zazwyczaj traktowana była we Francji jako działalność 
drugorzędna, o charakterze użytkowym, co Cazin niejednokrotnie odczuwał. 
Po raz pierwszy dostrzeżono i komentowano powszechnie jego talent jako autora 
przekładu. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Paul Cazin — hasła te zabrzmiały w całej 
prasie francuskiej, niosły się echem do Belgii i do Włoch.

Sam tłumacz udzielał wywiadów, pisał artykuły informujące o przebiegu 
uroczystości, prezentował dokonania polskiego romantyka, dzielił się z czytelni-
kami uwagami na temat trudności swej pracy. Brał bezpośredni udział w popu-
laryzowaniu polskiej epopei narodowej wśród czytelników francuskich. Kiedyś 
w ciaśniejszym kręgu znawców zdobył uznanie przekładem Pamiętników Paska, 
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teraz nobilitowało go nazwisko Mickiewicza, a krytycy uświadomili sobie, może 
po raz pierwszy z taką wyrazistością, że Francja poznaje tę poetycką opowieść 
właśnie dzięki tłumaczowi — francuskiemu poloniście.

W „Les Nouvelles Littéraires” akademik Louis Barthou opublikował Wstęp, 
którym poprzedził przekład Cazina. Zapewniał w nim:

Tekst Paula Cazin, udany i literacki, elegancki i wierny, przywraca dziełu prawdziwą 
jego rangę. Cokolwiek nie myślałoby się i nie mówiło, Francja bogata w swych włas-
nych autorów umie przecież smakować sukcesy sąsiadów, a dzieło Mickiewicza znane 
jest i szanowane przez elity. (Barthou 1934)

W tym samym piśmie głos zabrał Louis Górecki, wnuk Mickiewicza, zachwy-
cając się prozatorską wersją poematu.

Prawdziwa to radość dla mnie, że mogę, z okazji tego wielkiego stulecia, przedstawić i reko-
mendować publiczności francuskiej, tłumaczenie Pana Tadeusza wreszcie godne orygi-
nału. Ktokolwiek zna język polski i francuski, ten zachwycony jest tą realizacją; jest w niej 
ścisła dokładność, siła ewokacji i pełne wzruszenie. Proza Paula Cazina jest […] cudow-
nym echem wierszy wielkiego poety. Uchwyciła żywość i naturalność dialogów, uroczystą 
powagę opisów i oddała ton i atmosferę epoki. Pragnę, by rozpowszechniła wśród publicz-
ności francuskiej znajomość tego arcydzieła, tak dotychczas niedostępnego, i by przyczyniła 
się do duchowego braterstwa dwóch narodów, które łączy tyle więzów. (Górecki 1934)

Pierre Mesnard poświęcił francuskiej wersji Pana Tadeusza długą rozprawę, 
w której analizował postacie, opisy i akcję utworu. Odczytywał jego sens poli-
tyczny, dostrzegając w przedstawionym społeczeństwie szlacheckim ukrytą ener-
gię, która doprowadzi do wyzwolenia kraju. Podobnie jak Górecki, wysoko ocenił 
Cazinowski przekład:

Ażeby go nam dać, trzeba było wielkiego artysty francuskiego, obdarzonego rzadką 
znajomością języka, mentalności i  historii polskiej: człowieka niestrudzonego 
w pracy, który dla czytelnika francuskiego podjął się tego niewdzięcznego, a jakże 
istotnego trudu, jak ten, który w Polsce podjął Boy tłumacząc nasze arcydzieła naro-
dowe. Trzeba było sztuki, wiedzy, pracy i iskry twórczej, która połączy te wszystkie 
elementy w porywie życiodajnej hojności: sto lat trzeba było czekać na księgę, którą 
przyniosło nam misterne pióro Cazina. (Mesnard 1934: 753–754)

Podobnie jak wnuk poety, Pierre Mesnard przeświadczony był, że przekład 
Cazinowski godny jest oryginału. Była to największa nagroda, jaką obdarzyć można 
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tłumacza dzieła, które dla Polaków miało charakter sacrum. Wśród licznych arty-
kułów anonsujących i komentujących francuskiego Pana Tadeusza warto zwrócić 
uwagę na tekst ogłoszony w burgundzkim piśmie „Le Bien Public”, którego autor 
omawiał trzy dzieła Cazina opublikowane w 1934 roku: La Tapisserie des jours, 
Histoires plaisantes i Pana Tadeusza, stawiając przekład w tym samym rzędzie, 
co utwory oryginalne — postawa w tym wypadku szczególnie uzasadniona, ale 
rzadka wśród krytyków francuskich. Autor, podpisany R.Th, pisał obrazowo:

Do wielu cięciw łuku Paula Cazina — lub strun jego liry — zaliczyć trzeba jego 
dogłębną znajomość języka polskiego. Jest on dziś bez wątpienia najlepszym „poloni-
stą” pośród Francuzów. Raz jeszcze powiedzieć trzeba, że miał on wyjątkowe kwali-
fikacje do tego, by nam dać definitywny przekład wielkiej polskiej epopei, sławnego 
Pana Tadeusza. (R. Th. 1934)

W Polsce pisała o  tym przekładzie cała prasa, głosów krytycznych było 
niewiele, zjadliwy chyba jeden, Zygmunta Nowakowskiego, który ogłosił Votum 
separatum (Nowakowski 1934). Nie zaakceptował wersji prozatorskiej poematu. 
Nie uznał jej za przekład, lecz za kiepską pomoc szkolną, wytykając Cazinowi 
mnóstwo błędów. Rozgorzała na ten temat dyskusja, jednak przeważały sądy 
pozytywne; wśród nich zabrzmiał głos wytrawnego tłumacza Boya-Żeleńskiego, 
który zachwycił się „powieścią” o Panu Tadeuszu z jej powolnym narastaniem 
konfliktu i budowaniem logicznych więzów akcji. Boy odkrył, że lektura fran-
cuskiej wersji pozwoliła mu spojrzeć na tekst Mickiewicza jako na całość, niepo-
dzieloną na poszczególne fragmenty. Z właściwą sobie przekorą pisał:

Przede wszystkim stwierdzić muszę, że czytany w tej nowej postaci, prozą, jako 
powieść, wydał mi się Pan Tadeusz powieścią porywającą. Połknąłem go jednym 
tchem, przeskakując nawet (przyznaję się do tego) opisy przyrody, aby sobie nie prze-
rywać toku akcji, narastającej wspaniale, płynącej coraz to szerszym korytem, coraz 
dramatyczniej, bogaciej, barwniej. (Żeleński 1934: 1)18

Boy-Żeleński chętnie podkreślał swe duchowe związki z Cazinem, wyni-
kające z ich pasji przekładowych i potrzeby wniknięcia w historię i mentalność 
drugiego narodu. Sam Cazin posługiwał się od lat żartobliwym podpisem „Paweł 

18 Dodatkowego smaku tej lekturze dodaje fakt, że korzystam z wycinka zadedykowanego 
przez autora „A mon cher Paul Cazin affectueusement Boy-Żeleński”. Archiwa Paula Cazina MLW 
teczka nr 149, która zawiera sporządzony przez Cazina zeszyt wycinków „Le Centenaire de Pan 
Tadeusz”. Wszystkie cytaty z pism polskich i francuskich świadczące o recepcji przekładu Pana 
Tadeusza pochodzą z tego kajetu wycinków.
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Kaziński”, dając wyraz swemu poczuciu przynależności do kultury polskiej. 
Wierzył również w jej szczególne więzi z Europą. W jednym z artykułów pisa-
nych na marginesie swego przekładu stwierdzał:

Pan Tadeusz jest dziełem najbardziej polskim z możliwych, a więc dla nas egzotycz-
nym w swych pejzażach i obyczajach. A jednak Francuz odnajduje tu bliski klimat 
duchowy i bliską atmosferę. […] Mówię tu o wielkiej tradycji łacińskiej i katolickiej, 
o paralelizmach cywilizacyjnych, dzięki którym Francja i Polska są bliskimi siostrami 
i przyjaciółkami. (Cazin 1934a)

Cazinowska wersja Pana Tadeusza odnotowana została z uznaniem w Bruk-
seli, Pradze i Rzymie. Jej autor miał prawo mówić i pisać o europejskich echach 
tego przekładu, o listach, które otrzymywał ze Szwajcarii, a także od profesorów 
z Amsterdamu i Liège, o wycinkach prasowych nie tylko ze stołecznych dzien-
ników, ale też „z pism na prowincji, w najbardziej zapadłych kątach” (Cazin 
1934b). Mówił o tym w odczycie wygłoszonym na II Zjeździe Slawistów w Polsce 
i audycji w radiu warszawskim. Tłumacz nadał uniwersalny sens własnej fascy-
nacji Mickiewiczem i w 1934 roku zdołał narzucić ją swym rodakom, a w jakiejś 
mierze — także czytającej po francusku Europie.

W latach 30. Cazin pracował niestrudzenie nad przekładami, dwa z nich 
jeszcze trzeba przypomnieć: L’Epi de la Vierge (Morstin 1937–1938; Kłos Panny) 
L.H. Morstina oraz Les Demoiselles de Wilko i Le Bois de bouleaux (Panny z Wilka 
i Brzezina) Iwaszkiewicza (Iwaszkiewicz 1938). Na szczególną uwagę zasłu-
guje ten ostatni piękny przekład, na który autor zareagował serdecznym listem 
z 27 czerwca 1938 roku wysłanym ze Stawiska:

Trzy dni temu otrzymałem swój tom, przetłumaczony przez Pana. Powtórnie prze-
czytałem go wzruszony do najwyższego stopnia — i nie wiem jak Panu podziękować 
za wszystko, co Pan zrobił dla moich dwóch skromnych historii […]. Pana styl jest 
dużo szlachetniejszy i czystszy od mojego i dziwiłem się — może Pan sobie wyobra-
zić — powtórnie czytając swoje zdania, które brzmią w Pana francuskim jak zdania 
Flauberta. (Polska była… 2000: 73)

Egzemplarz Demoiselles de Wilko, który ofiarowany został Instytutowi Polo-
nistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego przez córkę tłumacza, panią 
Catherine Cazin, jest współoprawny z warszawskim wydaniem Gebethnera 
i Wolffa z 1933 roku, a na marginesach i między wersami tekstu polskiego Paul 
Cazin wpisał delikatnie ołówkiem, swym drobnym, kaligraficznym pismem, 
fragmenty przekładu. Ten prawdziwy skarb, poświadczający metody jego pracy, 
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stał się nagrodą za nasze wieloletnie badania dokumentów archiwum pisarza 
i książek, które wraz z zespołem mogłam o nim opublikować.

Raz jeszcze dał Cazin tłumaczenie znakomite. Dowodził tego zachwyt 
Iwaszkiewicza, a także liczne wznowienia francuskie. Filmy Andrzeja Wajdy, 
cieszące się wielkim sukcesem również we Francji, przyczyniły się do trium-
falnego powrotu przekładu Cazina. W 1979 roku ukazało się wznowienie obu 
nowel z Postface świetnego polonisty Jeana Lajarrige’a, który pisał:

Powoli czytać trzeba te strony tak, jak powstawały. Należą do najpiękniejszych stronic 
prozy polskiej naszego stulecia. Doskonałość ich oddać mógł w języku francuskim 
tłumacz wrażliwy na najdrobniejsze odcienie języka Iwaszkiewicza, tłumacz, który 
sam był twórcą. Daremnie próbowałoby się nowego przekładu. Ten godny jest języka 
i myśli wielkiego pisarza, któremu służył. (Lajarrige 1979: 4)

Opinię tę potwierdzało kolejne wznowienie w 1985 roku. Doskonałość prze-
kładu zapewniła autorowi i jego tłumaczowi miejsce w kulturze europejskiej, 
czego dowodzi wydanie obu nowel w tomie Jardins et autres récits (Iwaszkiewicz 
1993) w serii europejskiej Collection UNESCO, promującej najlepsze dzieła 
różnych narodów w 1993 roku. To jedyny przekład Paula Cazina, który miał tyle 
edycji. Choć przyjdzie tu jeszcze zasygnalizować wznowienie Pamiętników Paska 
w 2000 roku. Prace badawcze i edytorskie, podjęte na polonistyce warszawskiej, 
zwróciły znowu uwagę badaczy polskich i francuskich na działalność przekła-
dową Cazina i rolę, jaką odegrał w kształtowaniu kulturalnych więzi pomiędzy 
Polską i Francją

Niestety nie wszystkie tłumaczenia z lat 30. zwieńczone zostały wówczas publi-
kacjami. W roku 1933 Cazin przełożył Moralność pani Dulskiej, którą pragnął 
zobaczyć w teatrze lub usłyszeć w audycji radiowej. W 1936 roku ukończył prze-
kład Nieboskiej komedii, pracował nad Marysieńką Boya. Nie została zakończona 
publikacja powieści Tadeusza Rittnera Drzwi zamknięte. Trzy pierwsze pozycje 
ukazały się już po jego śmierci (Żeleński 1975; Krasiński 2000; Zapolska 2011).

Trudny dialog ponad systemami politycznymi

Po tragicznej klęsce Polski we wrześniu 1939 roku Cazin podejmował różne 
formy manifestowania solidarności z narodem polskim i z nowymi emigran-
tami. W  grudniu napisał dramatyczny list do filozofa Jaques’a Maritaine’a, 
prosząc go o wsparcie dla polskich przyjaciół, którzy chcieli utworzyć w Paryżu 
pismo „Trybuna Ludów”, nawiązujące do dawnej tradycji Mickiewicza. Pytał: 
„Czy zechcesz im pomóc? Czy zechcesz wesprzeć ich swoim niezrównanym 
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autorytetem. Czy możesz dać im do końca miesiąca kilka stron, powiedzmy 
pięć do dwunastu, gdzie mówiłbyś, co myślisz o tej apokalipsie i o sposobach 
wybawienia?”19 Niestety Maritain wyjeżdżał już do Ameryki i nie spełnił tej 
prośby…

Wypowiedzi Paula Cazina odnaleźć można w wielu publikacjach, w których 
zabierał głos jako najlepszy we Francji znawca polskiej kultury i historii. Brał 
udział w pierwszym numerze — poświęconym Polsce — pisma „Les Amis 
de 1939”, w którym znalazły się wiersze Jana Lechonia, Kazimiery Iłłakowi-
czówny, Stefana Napierskiego i Kazimierza Wierzyńskiego, a także krótkie teksty 
o Mickiewiczu, sztuce i muzyce polskiej, wielkiej emigracji itp. W prezentacji 
nowego pisemka Cazin stwierdzał dobitnie: „Młodemu pismu Les Amis de 1939 
zaszczyt przynosi fakt, że swój pierwszy hołd składa Polsce, ofierze monstrual-
nego zamachu, zmasakrowanej, spalonej, spustoszonej przez hordy hitlerowskie 
i sowieckie” (Cazin 1939: 3).

W prestiżowym dziele Pologne, w którym znalazły się m.in. wypowiedzi 
francuskich przyjaciół Polski: Annie i Henri de Monfort, Rose’y Bailly i André 
Thérive’a (Pologne 1940), Cazin umieścił duży tekst historyczny La Pologne 
à travers l’ histoire. Problematykę tę jeszcze raz podjął w przedmowie do pamięt-
nika Stanisława Ordona z oblężenia Warszawy (Ordon 1940). Zachwycał się 
heroizmem walczących i z grozą pisał o barbarzyńskim zniszczeniu miasta, które 
po przeszło stu latach niewoli blaskiem swej architektury i bogactwem życia 
kulturalnego podniosło się do rangi europejskiej. Wszystkie te działania miały 
zwrócić uwagę Francji na tragiczny los Polaków. Nie przypadkiem też Cazin 
pracował w 1940 roku nad przekładem Fantazego, którego jedyny maszynopis 
odnalazłam niedawno w Bibliotece Polskiej. Po upadku Paryża Cazin powró-
cił do Autun, odmówił wszelkiej współpracy z czasopismami, które uznawały 
władzę niemieckiego okupanta, a sam intelektualnie wspierał ruch oporu.

W roku 1950, po obronie doktoratu francuskiego w Lyonie, Cazin rozpoczął 
opóźnioną przez wojnę karierę uniwersytecką w Aix-en-Provence, by prowadzić 
zajęcia polonistyczne i komparatystyczne, finansowane przez rząd polski. Pozo-
stawał wierny polskiej kulturze. Miał wiele odczytów, popularyzował wiedzę 
o znanych postaciach polskiej historii w prasie i czasopismach. W latach pięć-
dziesiątych w „La Croix” pisał o Janie Sobieskim, o królowej Jadwidze, o księciu 
Poniatowskim, o Marysieńce i Marii Ludwice, francuskich królowych polskich 
i o Marii Leszczyńskiej — polskiej królowej we Francji. W „Les Peuples Amis” 
publikował artykuły o Mickiewiczu, Słowackim, Staffie, wzbogacone o dobre 
ilustracje. Umiejętnie wykorzystywał wiedzę zdobytą przy przekładach dzieł 

19 List z 17 grudnia 1939 r. Cyt. za: Knysz-Tomaszewska, Bąbiak 2009: 128.
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historycznych, np. Szymona Askenazego o Poniatowskim (1921) i literackich, np. 
Marysieńka, la plus aimée des reines Boya-Żeleńskiego (1938–1947). Za każdym 
krótkim tekstem Cazina kryła się solidna erudycja, która dyskretnie wiodła prze-
ciętnego czytelnika w gąszcz związków kultury polskiej z europejską. Paul Cazin 
był w dziedzinie popularyzacji mistrzem słowa i odpowiedzialnym znawcą. Nie 
do przecenienia są jego zasługi w czasach, gdy kraj nasz oddzielała od Europy 
ciężka żelazna kurtyna. W latach międzywojnia polonista francuski pokonywał 
tylko niewiedzę rodaków, po roku 1950 walczyć musiał z ideologiczną wrogoś-
cią, tym dotkliwszą, że wzmagała ją niechęć Biblioteki Polskiej. W działaniach 
Cazina był niewątpliwie upór i heroizm. Dał ich dowody, gdy w 1953 roku dopro-
wadził do renowacji zapomnianego grobu na cmentarzu w Aix-en-Provence 
zapomnianego romantyka, emigranta polskiego, Konstantego Gaszyńskiego. 
W dzienniku z Aix (1953–1963) Cazin skrupulatnie notował zabiegi, jakie podjąć 
musiał w ambasadzie polskiej i w miejscowym merostwie, by doprowadzić do 
oficjalnego odsłonięcia odnowionego grobu, na którym zjawili się przedstawiciele 
władz polskich i miejscowi notable. 18 listopada 1953 roku zapisał:

Pamiętny dzień niedzieli 15 listopada 1953 roku, kiedy wkroczyłem na cmentarz 
na czele całego miasta: Uniwersytet, duchowni, armia. Magistrat obok przedsta-
wicieli Merostwa, Podprefektury i Arcybiskupstwa, z konserwatystami i komuni-
stami, obok Ministra, przedstawiciela Polskiej Republiki Ludowej — nie myślałem 
o tym, że to właśnie ja przyprowadziłem ich wszystkich, ja, biedny stary człowiek 
w dość kiepskiej sytuacji, poruszyłem to wszystko. (Cyt. za: Knysz-Tomaszewska, 
Bąbiak 2009: 165)

Prasa regionalna relacjonowała te wydarzenia, pisał o  nich paryski 
„Le Monde”, Cazin ogłosił kilka artykułów o Gaszyńskim we Francji, w Warsza-
wie, w Rzymie (Cazin 1953a,b, 1954). Było to zwycięstwo skromnego francu-
skiego polonisty nad ideologią Europy rozdartej, ideologią, której nie akceptował. 
Dlatego też nie odrzucał ani zaproszeń, ani wyróżnień i medali przychodzących 
z Polski (Krzyż Komandorski z Gwiazdą Odrodzenia Polski Polonia Restituta 
i nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenia Pax, 1955). Rząd 
PRL mógł otaczać estymą wytrawnego polonistę dalekiego od politycznych 
manifestacji, a bliskiego ludziom i dziełom. Cazin przyjął w 1956 roku człon-
kostwo PAN-u, choć nigdy nie pogodził się z reżimem komunistycznym. Był 
w Krakowie w 1948 roku, gdy celebrowano 75-lecie jeszcze wówczas istniejącej 
Akademii Umiejętności, i w Warszawie w roku 1955, gdy uroczyście obchodzono 
stulecie śmierci Mickiewicza, a potem w roku 1958 na posiedzeniu polskiego 
komitetu nagrody Nobla. Po raz ostatni przyjechał do Polski w 1960 roku, by 
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w Nieborowie kończyć pracę nad wstępem do albumu Pologne. Utrzymywał 
kontakty nie tylko z polskimi krytykami, ale również z młodszymi luminarzami 
polonistyki europejskiej — z Enrico Damianim w Rzymie, Claude’em Backvi-
sem w Brukseli, z Jeanem Bourrillym i Jeanem Fabre’em w Paryżu. Był ważnym 
ogniwem łączącym Polskę z Europą.

Po roku 1956 wzrosło u nas zainteresowanie francuską prozą Paula Cazina. 
Polski przekład Humanisty na wojnie (1957) ukazał się po przeszło trzydzie-
stu latach, ale prawie natychmiast opublikowano tłumaczenie tomu opowiadań 
Człowiek, który różne rzeczy widział (1960) (por. Cazin 1920, 1957, 1959, 1960a). 
Zainteresowanie wzbudziła też francuska rozprawa Cazina o Krasickim (Cazin 
1940)20. Tadeusz Mikulski dostrzegał w niej nowe szczegóły na temat podo-
bieństw literackich. Stwierdzał, że monografia ta „wnosi do wiedzy o twórczości 
Krasickiego miary europejskie” (Mikulski 1960: 375). Autorowi nie udało się 
jednak znaleźć tłumacza. Polski przekład ukazał się w dwadzieścia lat po śmierci 
francuskiego polonisty, w godnym opracowaniu specjalisty od literatury oświe-
cenia, Zbigniewa Golińskiego (Cazin 1983). Doczekał się nawet dwóch wydań, 
świadczących o tym, że praca sprzed lat pięćdziesięciu, wbrew dawnym niepo-
kojom autora, miała ciągle wartość.

Po roku 1945 sytuacja polityczna we Francji nie sprzyjała tłumaczeniom 
literatury polskiej, mimo to Cazin zdołał przełożyć i ogłosić Spiżową bramę 
i Urząd Tadeusza Brezy. W pracy translatorskiej pomagał mu sam autor, a gdy 
wydawnictwo Seuil wycofało się z publikacji Spiżowej bramy, Paul Cazin znalazł 
innego wydawcę, Julliarda, który podjął się tego ryzyka. La Porte de bronze 
ukazała się w roku 1962, a La Démarche w 1963 roku, już po śmierci tłumacza. 
Ostatnimi przekładami Cazin dał francuskiemu czytelnikowi najnowszą prozę 
polską, która stała się u nas sensacją intelektualną i artystyczną roku 1960. Towa-
rzyszył naszej literaturze przez kolejne epoki. Zaczął od współczesnych sobie 
pisarzy Młodej Polski, cofał się ku wiekom baroku, oświecenia i romantyzmu, 
propagował dwudziestolecie, w ostatniej chwili odkrył dla siebie i swych roda-
ków nowy rodzaj prozy. Miał świetne wyczucie literackich wartości i wyraźnie 
określone upodobania. Świadomy był roli tłumacza, który pośredniczy w zbliża-
niu kultur. W specjalnym numerze pisma „Europe” poświęconym w roku 1960 
Polsce pisał:

Tłumacz jest przede wszystkim łącznikiem, komunikuje i przekazuje potencjalnym 
swym czytelnikom pewne dziedzictwo duchowe, które trwa i owocuje w miarę jak 
jest dzielone z innymi i jak przyczynia się do ogarnięcia ludzi myślących ideą huma-

20 Egzemplarze tego wydania stanowią rzadkość bibliofilską.
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nizmu. Tłumaczenie jest „służbą”. Służmy więc. […] Postanowiłem służyć wszyst-
kimi siłami dziełu Tadeusza Brezy. (Cazin 1960b: 40)

Jedną z ostatnich prac Cazina jest duży Wstęp do Albumu Pologne (Cazin 
1961). Stał się on testamentem jego misji literackiej i kulturalnej, którą podjął 
na początku XX wieku. Był raz jeszcze powtórzonym wyznaniem więzi z polską 
kulturą i polskimi przyjaciółmi. Wraz z dwoma tomami prozy Tadeusza Brezy 
stanowi triumfalny finał jego pięćdziesięciu pięciu lat działań na rzecz naszej 
kultury. Uradowany albumem i jego świetnym przyjęciem w Polsce, na egzem-
plarzu, który posłał do Warszawy napisał:

Bratu a bratu memu miłościwemu, kochanemu Januszowi Odrowąż-Pieniążkowi. 
Polska. No cóż! Polska moja — / i jeszcze Polska do końca — / do śmierci mojej nieda-
lekiej, a po mojej śmierci na długo — / Paul. (Odrowąż-Pieniążek 1999: 142)

Niechaj te słowa Cazina zabrzmią jak ostatnie akordy jego dialogu z naszą 
kulturą.
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Danuta Knysz-Tomaszewska

paul Cazin (1881–1963). dialogues with poland 
(summary)

The purpose of this essay is to present Paul Cazin and his important role in the cultural 
relations between Poland and France from the early years of the XXth century. He discov-
ered Polish language and literature through the contact with the great protector of artists 
Raczyński’s family. From the very beginning relationship and friendship were the base 
of his literary intrest and fascination.

He managed to introduce Polish works into literary awarness of French readers. Cazin 
was the translator of Polish novels during three periodes — the “Young Poland” (before 
the I world war), the Independent Poland (1918–1939) and then the difficult time of the 
Soviet domination after 1945.

In his lectures and critical studies he wanted to present to the French public the latin 
tradition and european origines of Polish civilisation. His greatest achievement was 
the Frech version of romantic masterpiece Pan Tadeusz (1934) and his last works concern-
ing Breza’s novels (1962–1963).
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