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Wzorem swego współrodaka, Jana Potockiego , postać Karola 

Edmunda Chojeckiego  nie przestaje nas intrygować ani bawić się 

w chowanego z tym, kto chciałby poznać wszystkie meandry jego 

myśli, jego uczuć, jego kontaktów w świecie literatury i polityki 

oraz różnorodne oblicza jego twórczości. Czyż Roger Caillois  nie 

dał się schwytać w pułapkę niewiedzy, kiedy poprzedzał przedmową 

czwartą zaledwie część Rękopisu znalezionego w Saragossie, podczas gdy 

Chojecki  przetłumaczył był go w całości z francuskiego dla swoich 

polskich współrodaków 110 lat wcześniej?!2 Zanim ukazało się dzieło 

[Tłum. i oprac.] Joanna Raźny — Katedra Oświecenia i Literatury Stosowa-

nej, Instytut Filolgii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, 

90–015 Łódź, al. Kościuszki 65.
1 Tekst J. Chaplaina  ukazał się w piśmie „Cahiers Octave Mirbeau ” 

(nr 19, 2012, s. 340–347). Tłumaczenia dokonano na podstawie wersji skie-

rowanej do druku, za zgodą i dzięki życzliwości Autora.
2 Polska wersja kanoniczna Rękopisu znalezionego w Saragossie Jana Potoc-

kiego  (1761–1815) — skompilowana, przetłumaczona i ocenzurowana przez 

Edmunda Chojeckiego  (1822–1899) — ukazała się po raz pierwszy w roku 

1847 w Lipsku. Pierwsze wydanie w języku oryginału, pod redakcją Rogera 
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Emmanuela Desurvire ’a, miłośnicy literatury byli w istocie zmuszeni 

zadowolić się kilkoma okruchami, niekiedy wybornymi, aby dowie-

dzieć się, kim był ten pisarz, sygnujący swoje utwory pseudonimem 

Charles Edmond . Pragnę podzielić się tutaj z wami garścią luźnych 

spostrzeżeń, jakie poczyniłem w trakcie moich kwerend, zanim jesz-

cze ukazała się ta mistrzowska edycja, dokonując małej selekcji tema-

tów, które wyłaniają się z lektury samego tylko pierwszego jej tomu…

Goncourtowie. W Dzienniku, pod datą 31 stycznia 1858, Juliusz  

i Edmund  sportretowali kilkoma zamaszystymi pociągnięciami pióra 

mężczyznę, który przedstawiał się jako Charles Edmond , a którego 

spotykali od niedawna:

Włosy jasne jak konopie, głos łagodny i matowy, który zamienia 

się w grzmot, kiedy Charles Edmond  się ożywia; pełen opowieści 

o rzymskim bohaterstwie Polski i legend o rosyjskich okrucień-

stwach. Mówi dobrze, powoli; chmurny, sympatyczny, poglądy 

skrajne, miły uśmiech i pieszczotliwe spojrzenie Słowian, ich wdzięk 

nieco azjatycki i koci; wymknął się mistycyzmowi, ale ślady tego 

pozostały w jego umyśle. Mówi o Mickiewiczu  rzeczy barwne, 

poruszające, dramaty myśli; mówi też o Towiańskim  — twórcy religii, 

która przez moment zagarnęła emigrację polską — obecnie w górach 

Szwajcarii. (Tłum. za: Goncourt  : 76)

Dziennik daje świadectwo regularnych spotkań z Charles’em 

Edmondem  dramaturgiem, ale zwłaszcza z jego młodą towarzyszką 

życia Julią [Fridrich ], która, wraz ze swoją przyjaciółką Grisette , 

rozweselała naszych kronikarzy do rozpuku. Spotka za to uroczą 

Julię sroga niewdzięczność wyrażona w słowach, co tną jak ostrze 

brzytwy: „To jest kokietka”. Kilka lat później komeraże i zoilowskie 

uwagi Edmunda nie oszczędzą pięknej Alice Regnault , ale Octave 

Caillois  (1913–1978), wyszło w Paryżu dopiero w roku 1958; podstawą 

owej edycji były fragmenty powieści opublikowane jeszcze za życia autora, 

w Petersburgu i Paryżu w latach 1805–1814, stanowiące około jedną 

czwartą całości.
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[Mirbeau ] nie okaże z tego powodu swojego niezadowolenia3; wszak 

będzie ona jedyną kobietą przyjmowaną na Poddaszu!…4 W sumie 

Dziennik Goncourtów   nie przynosi nam zbyt wielu istotnych wiado-

mości o życiu i dziełach Charles’a Edmonda ; przywołują oni co najwy-

żej kilka sztuk teatralnych jego autorstwa, wystawionych w Odeonie, 

a wśród nich La Bûcheronne [powieść wyd. 1883; przeróbka sceniczna 

wyst. 1889; tłum. pol. 1884 pt.: Drwalówna; Drwalka]5, oraz kreślą 

ciekawie relacje pomiędzy czarującym Charles’em Edmondem , księ-

ciem Napoleonem [Józefem Bonaparte ] i wielką tragiczką [Elisabeth] 

Rachel [Félix ].

3 Aktorka Alice Regnault  (właśc. Augustine-Alexandrine Toulet, 1849–

–1931) była żoną powieściopisarza, dramaturga, publicysty, krytyka litera-

tury i sztuki — Octave’a Mirbeau  (1848–1917); para pobrała się ukradkiem 

25 V 1887 w Londynie, po prawie trzech latach nieformalnego związku.
4 Począwszy od jesieni 1884, co niedziela Edmund de Goncourt  

(1822–1896) przyjmował na Poddaszu (Grenier), jak nazywano drugie 

piętro jego willi przy bulwarze Montmorency 53 (obecnie 67) w Auteuil 

na przedmieściach Paryża, artystów i pisarzy. Spotkania te, sławne 

zarówno z ich uczestników, jak i ze scenerii dzieł sztuki o wielkiej 

wartości kolekcjonerskiej, w jakiej się odbywały, dały początek Akademii 

Goncourtów. Po śmierci Edmunda spośród kręgu przyjaciół wyłoniono 

bowiem dziesięć osób, tworząc w ten sposób pierwszy skład Akademii, 

która przyznaje corocznie (od 1903), zgodnie z wolą testamentową jej 

fundatora, nagrodę za najlepszy francuski utwór prozatorski — zwykle 

powieść. Stwierdzenie, iż Alice Regnault  była jedyną kobietą przyjmo-

waną na Poddaszu, należałoby rozumieć: „jedyną w owym czasie”, gdyż 

gościły tam m.in. Julia Daudet  (1844–1940, żona Alphonse ’a), Elisabeth 

de Caraman-Chimay , hrabina de Greffulhe  (1860–1952), Pani Arman 

de Caillavet  (1855–1910), Pani [Henriette] de Bonnières  (1854–1906), 

Matylda Bonaparte, księżna Demidow  (1820–1904), Emilia, hrabina de 

Pardo Bazan  (1851–1921).
5 Wzmianka o premierze La Bûcheronne wyszła spod pióra Edmunda 

de Goncourta , który po przedwczesnej śmierci swego brata Juliusza  (zmarł 

na syfi lis 20 VI 1870 w wieku niespełna czterdziestu lat) kontynuował 

samotnie zapiski diariuszowe.
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Mickiewicz , Proudhon  i Wiosna Ludów. O tym, co działo się 

w życiu tego polskiego emigranta z chwilą jego przyjazdu do Fran-

cji w 1844 roku, można zyskać niejakie wyobrażenie, lecz zawsze 

niekompletne, czytając prace w języku francuskim, dotyczące twór-

czości i kolei losów jego rodaka Adama Mickiewicza , który został 

profesorem literatury słowiańskiej w Collège de France (gdzie wykła-

dał wraz z [Jules’em] Micheletem  i [Edgarem] Quinetem ), oraz prze-

glądając korespondencję między Charles’em Edmondem  i Pierre’em-

-Josephem Proudhonem . Jest pewne, że Charles Edmond , który we 

wczesnej młodości współtworzył był odważnie w Warszawie pismo 

pod nazwą „Echo” (od: E. Cho[jecki]) — celem obrony polskiej 

kultury i tożsamości narodowej, pozostawał pod przemożnym wpły-

wem poezji oraz idei romantycznych i rewolucyjnych Mickiewicza , 

starszego odeń o 25 lat, który również walczył z rusyfi kacją. Jego 

zbliżenie się w roku 1848 — kiedy to nastać miała Druga Republika, 

a przed nią jeszcze „trzy dni chwały”6 — do elity radykalnych działa-

czy rosyjskich, niemieckich i francuskich, zwłaszcza zaś Proudhona , 

daje świadectwo wierności ideom postępu społecznego i wyzwolenia 

ludów od wszelkich form ucisku. Publikuje w efemerycznej „La 

Tribune des Peuples” (kierowanej przez Mickiewicza ), która wkrótce 

6 Aluzja do rewolucji lipcowej, która rozegrała się we Francji 
w dniach 27–29 VII 1930 (stąd nazwa: Les Trois Glorieuses — „trzy dni 
chwały”). Udaremniła ona próby przywrócenia absolutyzmu, podejmo-
wane przez Karola  X Burbona, i doprowadziła do ustanowienia monarchii 
konstytucyjnej, nazywanej lipcową (1830–1848), w której rola wiodąca 
przypadła burżuazji. Bojowników rewolucji udało się bowiem — po części 
i na krótko — przekonać, iż Francja pod rządami Ludwika Filipa Orleań-
skiego  będzie „najpiękniejszą z republik”. 

Rewolucja lutowa we Francji, uznawana za początek Wiosny Ludów, 
w której wydarzeniach Chojecki  miał okazję brać udział, trwała również trzy 
dni — stąd podstawa paraleli. Walki uliczne toczyły się od 22 do 24 II 1848, 
kiedy to Ludwik Filip I  abdykował, władzę zaś przejął Rząd Tymczasowy, 
który proklamował Drugą Republikę.
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zostaje zawieszona przez cenzurę. Swe artykuły ogłasza wówczas na 

łamach postępowej „Revue Indépendante”, współwydawanej przez 

George Sand , i socjalistycznego dziennika „La Voix du Peuple”, reda-

gowanego przez Proudhona . Ale przyjdzie mu słono, bardzo słono, 

zapłacić za swą nieprawomyślność. Podczas gdy jego „pryncypał” 

przygotowuje rewolucję w celi więzienia Sainte-Pélagie7, Charles 

Edmond  nękany bezustannie przez policję, decyzją prefekta Paryża 

traci pozwolenie na dalszy pobyt we Francji. Z ciężkim sercem udaje 

się znowu na przymusowe wygnanie. Wyjedzie do Hrabstwa Nicei, 

potem do Egiptu — gdzie po raz pierwszy jego drogi skrzyżują się 

na krótko z Gustave’em Flaubertem , cierpiącym na brak natchnienia 

po tym, jak jego przyjaciele, [Maxime] du Camp  i [Louis] Bouilhet , 

odsądzili od czci i wiary pierwszą wersję Kuszenia świętego Antoniego — 

i spędzi ponad rok u generalissimusa Sulejmana Paszy  [Al Fransawi].

Można poznać nieco lepiej sekrety Charles’a Edmonda , czytając 

jego utwory autobiografi czne, a wśród nich powieść Zéphyrin Caza-
van en Egypte (Zefi ryn Cazavan w Egipcie, 1879), która zostanie napi-

sana po bez mała trzydziestu latach od jego pobytu w Egipcie. Ale 

niewiele wskazówek pozwala zrozumieć, jak to się stało, że bohater 

powieści, młody absolwent fi lozofi i na uniwersytecie w Montpel-

lier, wkrótce po przyjeździe do Kairu zajął się etnografi ą, mając za 

całą podstawę „ciekawość i fantazję”. Podobnie jak Potocki, wielki 

podróżnik, umysłowość ukształtowana przez francuski Wiek Świateł, 

i podobnie jak Flaubert , dotarł on do źródeł cywilizacji staroegip-

skiej. Czyż hieroglify inskrypcji odkrytej przez naszego podróżnika 

nie dowodzą słuszności twierdzenia, iż zawód pisarza jest kluczem 

do społecznej kariery? Generalissimus Sulejman Pasza , który odbył 

kampanię egipską u boku Napoleona Bonaparte , przywiąże się do 

myśli, że jego gość Zefi ryn mógłby zostać jego sekretarzem, lecz 

jest niezwykle oczarowany pomysłem, bardzo saintsimonowskim, aby 

7 Proudhon  (1809–1865) przebywał w więzieniu Sainte-Pélagie od 

7 VI 1849 do 4 VI 1852, skazany za „znieważenie urzędu Prezydenta 

Republiki”.
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powierzyć mu unowocześnienie swoich ferm kurowatych w Górnym 

Nilu! W liście do Wiktora Hugo , z 25 października 1851, Charles 

Edmond  wspomina o przyczynach zdrowotnych i rodzinnych, 

które zmusiły go do powrotu do Francji, prosząc o wstawiennictwo 

w Zgromadzeniu Ustawodawczym…

Wojna i pokój. Po powrocie do Francji nasz słowiański gigant 

o oczach persa poświęca się odtąd w pierwszym rzędzie sprawie 

polskiej. Podobnie jak w przypadku jego rodaka F[ryderyka] 

Chopina , jarzmo rosyjskie jest odczuwane przezeń jako „ból nie 

do ukojenia i […] ciągle jątrząca się rana” ([Alfred] Cortot ). Ona 

to właśnie sprawi, że Charles Edmond  zaciągnie się w roku 1852 

jako wyższy ofi cer armii tureckiej na wojnę krymską, gdzie będzie 

walczył „u boku” wojsk francuskich i angielskich (gdyż utracił swoją 

„małą naturalizację”). Przeczytamy o tym w jego autobiografi cznej 

powieści Souvenir d’un dépaysé (1862) [tłum. pol. 1869 pt. Prakseda. 
Powieść z czasów wojny tureckiej].

W chwili, gdy sąd rosyjski wydał na niego wyrok zaoczny (1847 

[właśc. 1845]), zaś austriacki skazał na karę śmierci [marzec 1848], 

pozostaje z dawnej Polski ledwie dziewiąta część jej wyjściowego tery-

torium, a jeszcze owo „Królestwo Kongresowe” oddane będzie pod 

kuratelę rosyjską, za przyzwoleniem narodów europejskich. „Ogniem 

i mieczem” musiała Polska walczyć o niepodległość. Ten rodzaj zaan-

gażowania odbiegał znacznie od wizji politycznego i społecznego 

ładu w Europie, jaką posiadał Proudhon ; różnił się także, w poważ-

nym stopniu, od pacyfi stycznej i bardzo saintsimonowskiej koncepcji 

Emile’a de Girardina , założyciela „La Presse” i twórcy nowoczesnej 

prasy codziennej, czemu da on głośny wyraz, czując się do tego przy-

muszonym przez swego młodego współpracownika z polsko-fran-

cuskim rodowodem. W jego Réponse à M[onsieur] Emile de Girardin , 
suivie de quelques mots aux croisés orthodoxes (Odpowiedź P[anu] Emilowi 
de Girardin , następnie kilka słów do wojujących ortodoksów [1855]) ideały 

społeczne znajdują się już na dalszym planie: Charles Edmond  

prezentuje postawę szczerego patrioty, jest przede wszystkim żarliwym 
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orędownikiem sprawy polskiej. Nie przynosząc zmian ustrojowych, 

czyż Wiosna Ludów nie doprowadziła do zaostrzenia przez rządzą-

cych ich stanowisk? Ludwik Napoleon [Bonaparte ], pozbawiony 

szansy na reelekcję, przejmuje pełnię władzy w drodze zamachu 

stanu, a następnie ogłasza plebiscyt powszechny, w którym głosować 

mogą jednak tylko mężczyźni; w Niemczech i we Włoszech rosną 

w siłę tendencje zjednoczeniowe, podczas gdy car [Mikołaj I Roma-

now ], nakładając coraz ciaśniejszy kaganiec na Polskę, chce wyważać 

Wschodnią Bramę.

Maria, Proudhon . Jak w Rękopisie znalezionym w Saragossie, tak 

w życiu Charles’a Edmonda  pojawiają się — by towarzyszyć mu już 

do końca — tajemnicze okoliczności8. Kim jest matka dziewczynki 

o imieniu Maria, która powraca w korespondencji między Charles’em 

Edmondem , Proudhonem  i George Sand ? Dlaczego list ze słowami 

uznania od P. J. Proudhona  gra rolę przedmowy w wydaniu La 
Florentine (Florentynka [wyst. 1855, wyd. 1856]), pierwszego dramatu 

Charles’a Edmonda ? Niełatwo zrozumieć entuzjazm twórcy anarcho-

-syndykalizmu dla owej sztuki szekspirowskiej, osnutej na kanwie 

losów Leonory Galigai , mlecznej siostry Marii Medycejskiej , która 

zgromadziła zuchwale, nazajutrz po skrytobójczej śmierci Bearneń-

czyka, korzystając z osłabienia regencji, fortunę równoważną trzem 

czwartym budżetu Państwa9. Proudhon  jest pod silnym wrażeniem 

8 Dalej będzie mowa o Marii Górskiej  Chojeckiej, po mężu Bureau; 

nieślubnej córce Karola Edmunda  i Laury Czosnowskiej  (z domu 

Górskiej), nazywanej hrabiną Lorką; urodzonej w 1847 roku, lecz rozpo-

znanej przez ojca dopiero w roku 1851 i od tej pory wychowywanej prze-

zeń samotnie, aż do swego zamążpójścia w 1865 roku.
9 Mowa o Henryku IV Burbonie , królu Nawarry (od 1572, jako 

Henryk III ) i Francji (od 1589), zasztyletowanym 14 V 1610 przez katoli-

ckiego fanatyka François Ravaillaka  (1578–1610) w czasie przejazdu karetą 

przez rue de la Ferronnerie w Paryżu. Po jego śmierci, wobec małoletniości 

następcy tronu, Ludwika XIII , rządy regencyjne sprawowała (do 1614) 

królowa matka, Maria Medycejska  (1575–1642).
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obrazu wzajemnych relacji pomiędzy matką i córką, jaki poprzedza 

kaźń Florentynki. Rysem wspólnym dla obu przyjaciół było przede 

wszystkim to, że bardzo kochali swoje dzieci — [Gustave] Courbet  

ukazał pięknie uczucie ojcowskie Proudhona  do jego dwóch córe-

czek, złączone z wizją lepszego świata…10

Przyjaźń z księciem Napoleonem. Na pytanie, jak to się stało, 

że Charles Edmond , przyjaciel Proudhona , został przyjacielem 

księcia, Emmanuel Desurvire  nie omieszkał, i tym razem, udzielić 

nam wyczerpujących i niebanalnych wyjaśnień. W chwili swego 

przyjazdu do Francji, Charles Edmond  miał zostać przedstawiony 

księciu, kuzynowi Napoleona III , który reprezentował lewe skrzydło 

bonapartystów i był wielkim przyjacielem kolonii polskiej we Francji, 

przez hrabiego Ksawerego Branickiego . To wspólnie z owym młodym 

arystokratą, potomkiem jednego z najświetniejszych polskich rodów, 

którego ojciec był dowódcą armii carskiej w Rosji, na dziesięć lat przed 

wojną krymską Edmond  odbył wycieczkę… na Krym!… Niedługo 

potem dowiadujemy się, że Branicki , który także wyemigrował do 

Francji, wspiera żarliwie dążenia niepodległościowe swoich rodaków 

i gotów jest walczyć zbrojnie przeciwko Rosji!… Plon-Plon, któremu 

również nie zbywało na odwadze, powraca znad Morza Czarnego, 

podobnie jak Charles Edmond , lecz w okolicznościach komentowa-

nych szeroko przez ówczesną prasę11. W gruncie rzeczy ich poglądy 

Bearn — kraina historyczna, leżąca w południowo-zachodniej Francji, 

u podnóża Pirenejów; niegdyś autonomiczne hrabstwo; przyłączona do 

Francji częściowo w roku 1589, całkowicie — w 1620; miejsce urodzenia 

Henryka IV .
10 Chodzi o portret pośmiertny Pierre-Joseph Proudhon  i jego dzieci 

w 1853 roku, wykonany przez Courbeta  (1819–1877) w latach 1865–1867.
11 Książę Napoleon Józef Bonaparte  (1822–1891) w czasie wojny krym-

skiej zgłosił się na ochotnika do wojska, podobnie jak Charles Edmond , 

i w roku 1854 został wysłany na front jako dowódca III dywizji wojsk fran-

cuskich; 20 IX odznaczył się w bitwie nad rzeką Almą. Skłócony z nowym 

głównodowodzącym, gen. François Certain de Conrobertem  (1809–1895), 
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na sprawę polską są dość zbieżne. Nie jest zaskoczeniem, gdy książę 

zabiera następnie Charles’a Edmonda  w charakterze tłumacza, 

towarzysza podróży i przede wszystkim kronikarza na wyprawę po 

morzach północnych okrętem żaglowo-parowym „Królowa Horten-

sja”. W roku 1857 Charles Edmond  ogłasza drukiem monumentalne 

i bogato ilustrowane dzieło, jakim jest Voyage dans les mers du Nord 
[à bord de la corvette „La Reine Hortense”] (Podróż po morzach Północy 
[na pokładzie korwety „Królowa Hortensja”]), które objawi jego uzdol-

nienia w dziedzinie etnografi i oraz kunszt literacki, poparty rozległą 

wiedzą ogólną. W roku 1861, po odejściu z redakcji „La Presse”, 

zakłada wspólnie z [Auguste’em] Nefftzerem  dziennik „Le Temps”, 

protoplastę dzisiejszego „Le Monde”. W roku 1869 książę powierza 

Charles’owi Edmondowi  stanowisko głównego bibliotekarza Senatu, 

które będzie on piastował aż do emerytury — w roku 1895.

Charles Edmond , przyjaciel Clemenceau . Moją uwagę na Char-

les’a Edmonda  skierowała książka G[astona] Hadancourta  (zob.: 

Hadancourt 195412), konsultowana z Madeleine Jacquemaire , powieś-

ciopisarką i córką Clemenceau , i przerobiona następnie na scena-

riusz fi lmu o Tygrysie13. Wiadomo, że Georges Clemenceau  doznał, 

w samym środku afery panamskiej, druzgocącej porażki w departa-

mencie Var. Georges Suarez , dziennikarz „Le Temps” i autor La vie 
orgueilleuse de Clemenceau  (Dumne życie Clemenceau  [1933]), opisuje 

barwnie, z wielką swadą, spotkanie między Clemenceau , bardzo 

przybitym — jego zdaniem — i Charles’em Edmondem , w Bellevue 

[pod Paryżem]. To właśnie Charles Edmond  miał jakoby nakło-

i chory, powrócił bez zezwolenia do Francji. Zarzucono mu dezercję, 

a jego dziecięce przezwisko Plon-Plon złośliwi przerobili na Craint-Plomb 
(„bojący się ołowiu”).

12 Praca ta, której tytuł w dosłownym tłumaczeniu brzmi: Clemenceau . 
Mąż stanu, człowiek dowcipny, nie została wydana w języku polskim.

13 Bezwzględność Clemenceau  (1841–1929) w realizowaniu własnych 

celów politycznych oraz brutalność, z jaką odnosił się do swoich adwersa-

rzy, sprawiły, że obdarzono go przydomkiem „Tygrys”.
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nić go do sięgnięcia po pióro i w ten sposób pomóc otrząsnąć 

się z klęski politycznej. Piękna anegdota megalomana Suareza  

skwitowana została milczeniem zarówno przez Madeleine Jacquemaire  

w jej powieści Monime, reine de Pont (Monima, królowa Pontu [1935]), 

na której kartach dość często pojawia się Charles Edmond  (sprawa 

jest poruszana w tomie III), jak i przez Sylvie Brodziac , w jej znako-

mitej dysertacji poświęconej twórczości literackiej Clemenceau 14. 

Jakkolwiek rzeczy się miały, pewne jest, że Clemenceau  pozostawał 

w przyjaźni z Chojeckim , ten zaś niewątpliwie znał bardzo dobrze 

Gustave’a Geffroy 15: wystarczy popatrzeć uważnie na wspaniały obraz 

pędzla Jeana-François Raffaëlliego , przyjaciela Octave’a Mirbeau , 

aby dostrzec, dzięki nieocenionym komentarzom Geffroy , obec-

ność Charles’a Edmonda  (a w jego pobliżu także samego Geffroy ) 

pośród mężczyzn zasłuchanych w wystąpienie Clemenceau , przema-

wiającego dostojnie na wiecu wyborczym z areny cyrku Fernando16.

Istnieje co najmniej siedem powodów, dla których warto przeczy-

tać dzieło Emmanuela Desurvire ’a poświęcone K. E. Chojeckiemu :

1. Aż do tej pory nie powstała żadna biografi a o Charles’u Edmon-

dzie  zasługująca na to miano. W ten sposób tłumaczy się niezasłu-

żone zapomnienie, w jakie popadł ów dziewiętnastowieczny powieś-

ciopisarz i dramaturg. Obowiązkiem było przywrócenie jego pamięci. 

Miłośnicy twórczości Octave’a Mirbeau , których gronu przewodniczy 

14 Sylvie Brodziac  jest autorką rozprawy doktorskiej Clémenceau 
l’écrivain (Clemenceau  pisarz), przygotowanej w uniwersytecie Cergy-Ponto-

ise i obronionej w roku 2001 (w druku).
15 Gustave Geffroy  (1855–1926) — dziennikarz, krytyk sztuki, historyk 

i powieściopisarz francuski, jeden z dziesięciu członków założycieli Akade-

mii Goncourtów; bliski przyjaciel Clemenceau .
16 Chodzi o obraz Raffaëlliego  (1850–1924), zatytułowany Georges 

Clemenceau  wygłaszający przemówienie na wiecu wyborczym. 1885. Dzieło 

dokumentuje nastroje, jakie poprzedzały wybory do Zgromadzenia Usta-

wodawczego z października 1885 roku.
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Pierre Michel 17, wiedzą dobrze, ile żmudnej pracy wymaga wykonanie 

podobnego zadania. Trzy tomy książki Emmanuela Desurvire ’a są 

krokiem milowym na tej drodze i pasjonującą przygodą…

2. Fizyk o międzynarodowej renomie, Emmanuel Desurvire , 

zebrał w trzech woluminach cenne archiwalia rodzinne, dokumenty 

dotąd nieogłoszone drukiem oraz inne udostępniane na zasadach 

royalty free18 i zdigitalizowane w Internecie, pozwalające poznać lepiej 

życie Chojeckiego , jak również przedstawić i objaśnić całokształt 

francuskojęzycznej twórczości Charles’a Edmonda  — a mianowicie 

33 dzieła, do których należy dodać jeszcze 675 listów, jakie wymienił 

on ze swoimi najważniejszymi korespondentami (z czego 371 aż do 

dzisiaj pozostawało w rękopisach). Każdy oceni według własnego 

uznania sposób, w jaki autor wykorzystuje, w dawce homeopatycz-

nej, środki typowe dla powieści historycznej, w przypadkach braku 

świadectw albo po prostu dla ożywienia, a nawet uprzyjemnienia 

swojej narracji, swego „obowiązku ingerowania” z pozycji „Pana 

Boga”, którego pomocy wzywał pokornie [André] Gide . Czytelnik 

nigdy się nie nudzi przy lekturze książki Emmanuela Desurvire ’a, 

ponieważ jak nikt inny potrafi  on ukazać nam tego, „który znał 

wszystkich i żył wszędzie, a który otwiera wrota pamięci tylko od 

czasu do czasu” (E. i J. Goncourt  ).

3. Oczywiście, większość znawców literatury XIX wieku regularnie 

styka się z tym autorem, ale często w sposób pośredni, bo poprzez 

medium wielkich pisarzy, takich jak: Sand , Flaubert , Proudhon  czy 

Goncourtowie   — nad którymi prowadzą swe studia. Jest rzeczą równie 

pasjonującą i wzbogacającą poznawać Charles’a Edmonda  poprzez 

jego twórczość literacką w języku francuskim, a także polskim.

17 Mowa o Société Octave Mirbeau  (Towarzystwo Przyjaciół Octa-

ve’a Mirbeau ), działającym w Angers (Francja) od 28 XI 1993. Prezesem 

Towarzystwa jest profesor Pierre Michel ; pod jego też redakcją ukazuje się 

rocznik „Cahiers Octave Mirbeau ”.
18 royalty free  — ang.: wolne od tantiem.
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4. Uwaga ta odnosi się również do innych jego kontaktów ze 

światem literackim. Współcześni chętnie szukali jego towarzystwa — 

zawsze nad wyraz przyjemnego — aby usłyszeć „zabawną anegdotę”, 

„ciekawą historię” z ust wielkiego globtrotera i poligloty, który 

kształcił się, tak jak Potocki , od najwcześniejszej swojej młodości 

na pierwszorzędnych klasycznych wzorach. Był więc Chojecki  

oddanym przyjacielem Hugo , [Anatole’a] France’a , [Ernesta] 

Renana , [Hippolyte’a] Taine ’a, [Cypriana Kamila] Norwida , [Iwana] 

Turgieniewa , [Charles’a-Augustina] Sainte-Beuve’a , [Paula de] Saint-

-Victora , [Théophile’a] Gautier  i [Charles’a] Leconte’a de Lisle’a , ale 

także Rachel  i jej rywalki Sarah Bernhardt , [Eugène’a-Emmanuela] 

Amaury’ego-Duvala  i Chopina  — o którym się dowiemy, że jego 

ojciec uczył francuskiego młodego Karola Edmunda  w Warszawie, 

a który skomponował podczas ostatniego lata spędzonego w Nohant 

czarowne Mazurki op. 63 dla intrygującej hrabiny Lorki ; poczęła 

ona kilka miesięcy później z jego rodakiem Charles’em Edmondem  

małą Marynię , nad której to losem z tak wielką troską pochylał się 

Proudhon ! Wśród licznych innych jego bliskich przyjaciół wymieńmy 

wydawcę Calmanna Lévy’ego , akademika [Jules’a] Claretie’ego , mala-

rzy: [Eugène’a] Fromentina  i [Jeana] Bérauda , polityków, takich jak: 

[Alfred] Darimon , Louis Blanc , [Agénor] Bardoux  czy wreszcie książę 

Napoleon .

5. Wspaniała praca Emmanuela Desurvire ’a może także inspi-

rować młodych literaturoznawców i historyków do poszukiwań 

w nowych obszarach, takich jak: analiza krytyczna utworów Choje-

ckiego ; badania przekrojowe nad zagadnieniem wolności prasy za 

Drugiego Cesarstwa, począwszy od wystąpień Emile’a de Girardina  

i Charles’a Edmonda  dotyczących wojny i pokoju w Europie pod 

kątem sprawy polskiej (aż do upadku hegemonii rosyjskiej i radzie-

ckiej); szczegółowe studia na temat roli, jaką odegrał Charles Edmond  

w Wiośnie Ludów… Podrozdział Przyszłe badania, ostatni ze spisu 

treści widniejącego na pierwszych stronach tomu trzeciego, wskazuje 

hipotetyczne kierunki — mniej lub bardziej wyczerpująco — dalszych 

poszukiwań.
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6. Charles Edmond  przyczynił się, jako współtwórca „Le Temps”, 

do wypracowania nowej formuły dziennikarstwa — dbałego o obiek-

tywizm wobec prezentowanych wydarzeń i otwartego w sposób 

bardzo nowoczesny na sprawy międzynarodowe. Zawsze leżała mu na 

sercu kwestia niezależności prasy, czego dowodzi fakt, iż bez oporów 

przyjmował do druku artykuły odrzucane przez inne dzienniki. 

Dla przykładu, żadne pismo lokalne nie chciało ogłosić słynnego 

listu — mirbeliańskiego avant la lettre19 — jaki Flaubert  skierował do 

Rady Miejskiej w Rouen, gdy ta odmówiła wzniesienia fontanny ku 

czci jego przyjaciela — Bouilheta . Dowiemy się, że ów list-pamfl et 

opublikował dopiero Chojecki , o którym Flaubert  powiedział czule: 

„Mój koteczek”.

7. Wreszcie, last but not least20, nawet ci, którzy chcieliby widzieć, 

a mają do tego absolutne prawo, Charles’a Edmonda  jako osobę 

nazbyt spolegliwą wobec Drugiego Cesarstwa, zwłaszcza w kontek-

ście jego wcześniejszych powiązań z radykalnymi ruchami fi lozo-

fi cznymi i politycznymi, przyznać muszą, że sprawy narodu przed-

kładał ponad sprawy polityczne i społeczne, a na ostatek literaturę 

ponad nie wszystkie. Wstęp do trzech tomów dzieła Emmanuela 

Desurvire ’a zawiera wyczerpujące objaśnienia na ten temat, pozwala 

nam zrozumieć, że Charles Edmond  umiał obcować z bardzo 

różnymi ludźmi, politykami i pisarzami, w duchu porozumienia 

i w imię postępu, „a wszystko to bez służalczości ani wyrachowania 

czy kompromisów w istotnych sprawach i przy dochowaniu wierno-

ści swoim demokratyczno-republikańskim przekonaniom”. Stosując 

tę samą miarę do Octave’a [Mirbeau ], można należycie ocenić 

głęboką i rozbrajającą szczerość jego „palinodii”. Obaj oni potrafi li 

19 avant la lettre — fr.: druk. przed zaopatrzeniem (ryciny, fotografi i) 

w wyjaśniający podpis; przen. przed powstaniem terminu; zanim rzecz albo 

pojęcie otrzymały swą nazwę; tutaj: aluzja do farsy jednoaktowej Epidemia 

(1904) Octave’a Mirbeau , która swą problematyką, a także antymieszczań-

ską wymową, koresponduje z historią listu Flauberta do rajców z Rouen.
20 last but not least — ang.: ostatni, co do kolejności, ale nie co do 

znaczenia; ostatni, lecz nie najmniej ważny.
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wznieść się ponad podziały ideologiczne, aby współuczestniczyć za 

sprawą swych związków z literaturą w kształtowaniu piękniejszego 

oblicza świata.

Reasumując: po ponad stu dziesięciu latach od śmierci Chojec-

kiego , odtworzyć splątaną nić żywota swego przodka, postawił sobie 

odważnie za zadanie Emmanuel Desurvire . Dzięki ogromowi pracy, 

której wymagało zgromadzenie bardzo cennej dokumentacji, tak 

różnorodnej jak twórczość pisarza, jego korespondencji (i odpo-

wiedzi adresatów), kontekstów historycznych… jak również dzięki 

zaletom stylu, zdyscyplinowanego i wartkiego zarazem, możemy 

poznać koleje losu Charles’a Edmonda  — obrońcy polskości, nowo-

czesnego dziennikarza, wielkiego podróżnika, dramaturga, bywalca 

salonów literackich i człowieka o wielkim sercu. Nie jest to biografi a 

w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, gdyż autor wolał dać głos już 

to Charles’owi Edmondowi , już to Chojeckiemu, aby nic nie uronić 

z jego przesłania i tym samym — lepiej go nam przedstawić.

Przełożyła z francuskiego, 

opracowała i opatrzyła przypisami 

Joanna Raźny  
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(summary)
Presented in the translation into Polish, Jacques Chaplain’s review is a frag-

mentary overview of the three volume monograph by a world-known physi-

cist Emmanuel Desurvire , devoted to his ancestor, Karol Edmund Chojecki  

(1822–1899). This Polish emigrant of the era of Romanticism, known in 

France under the pseudonym Charles Edmond, was presented from the 

side of various, closer or further relationships with the representatives of 

French culture, science and politics of that time (such as Gustave Flaubert , 

Goncourt   brothers, Pierre Joseph Proudhon  or Georges Clemenceau ), as 

well as his own creative achievements (in the fi elds of playwriting, drama-

turgy, publicism and art of translation). Source materials — family archives 

and other documents that were not printed before, abundantly collected by 

the French biographer,shed new light on of this interesting person and his 

vicissitudesof life.
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