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W historii emigracji we Francji zdarzy³o siê tylko kilka wyj¹tków, kiedy to
w odniesieniu do emigrantów zamiast okre�lenia �cudzoziemcy� (étrangers)1,
u¿ywanego powszechnie do drugiej wojny �wiatowej2, a po wojnie zast¹pionego
pojêciem �imigranci� (immigrés)3, szeroko u¿ywano w jêzyku potocznym termi-
nów �emigranci� i �emigracja�. Najnowsze opracowania francuskich historyków4

podkre�laj¹ niew¹tpliwie pozytywn¹ konotacjê tego modus loquendi.
Po raz pierwszy mianem emigrantów (émigrés) okre�lono cz³onków rodzimej

arystokracji, którzy schronili siê za granic¹ na pocz¹tku Wielkiej Rewolucji Fran-
cuskiej (1789�1799). Powtórnie przyjê³o siê u¿ycie terminu �emigranci� w od-
niesieniu do polskich uchod�ców po powstaniu listopadowym. Mimo ¿e emigran-
tów tych poddano starannemu nadzorowi administracyjnemu, a niewygodnych

1 W u¿yciu by³y te¿ okre�lenia main d�oeuvre étrangere (cudzoziemska si³a robocza) i ressortis-
sants étrangers (obywatele innych krajów, dos³. wywodz¹cy siê z innych krajów). Ponadto s³owo
étranger ma równie¿ inne znaczenie � �obcy� i potocznie okre�lano tym mianem równie¿ Francu-
zów, nieznajomych, pochodz¹cych z innych stron czy choæby z s¹siedniego regionu. Po raz pierw-
szy w spisie powszechnym cudzoziemcy zostaj¹ uwzglêdnieni jako odrêbna kategoria w r. 1851 �
zob. Statistique générale de la France, résultats du recensement de mars 1851, Imp. Nationale,
1855, s. 140�141. W: J. Ponty: L�immigration dans les textes. France, 1789�2002. Paris 2003;
dokument nr 21, s. 37�38.

2 Dekretem z 21 kwietnia 1917 roku zostaje wprowadzone pierwsze rozró¿nienie pomiêdzy spe-
cyficzn¹ kategori¹ cudzoziemców � robotnikami i pozosta³ymi cudzoziemcami (�travailleurs étran-
gers� et les autres). Zob. Décret du 21 avril 1917 créant la carte d�identité spécifique de «travail-
leur étranger». �Journal Officiel� du 22 avril 1917, p. 3136�3187. W: J. P o n t y: L�immigration
dans les textes�, dokument nr 67, s. 118�120.

3 W ustawodawstwie funkcjonuj¹ oba terminy, potocznie i w literaturze przedmiotu dominuje
immigrés. Szczególne miejsce zajmuje wyodrêbniona kategoria cudzoziemców � réfugiés poli-
tiques (uchod�cy polityczni).

4 Np. J. P o n t y: L�immigration dans les textes�, s. 9.
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wydalano (Worcell, Pu³aski, Lelewel, Chod�ko), nieprzejednany protest uchod�-
ców przeciw ujarzmieniu Polski i dzia³alno�æ kulturalna wybitnych twórców (Mic-
kiewicz, S³owacki, Chopin) zyska³y ¿ywy odd�wiêk i podziw w�ród francuskiej
opinii publicznej, która � w �lad za samymi uchod�cami � zaczê³a mówiæ o pol-
skich �emigrantach� i u¿ywaæ nazwy �Wielka Emigracja�5. Po raz trzeci s³owa
�emigracja� i �emigranci� pojawiaj¹ siê w odniesieniu do �pierwszej fali� uchod�-
ców rosyjskich po rewolucji 1917 roku, zwanej �bia³¹ emigracj¹�, której szczyto-
wy okres przypad³ na pocz¹tek lat 20.6. Wreszcie, po raz czwarty, w latach 30.,
w odniesieniu do emigrantów-antyfaszystów, przede wszystkim z Niemiec.

Je�li chodzi o �bia³¹ emigracjê�, szeroka obecno�æ w�ród uchod�ców elit inte-
lektualnych by³ego carskiego imperium nie tylko sprzyja³a wej�ciu w u¿ycie ter-
minu �emigracja�, ale te¿ rozbudzi³a ponownie zainteresowanie orientaln¹ egzo-
tyk¹, rosyjsk¹ kultur¹ i sztuk¹, które zafascynowa³y Francjê przed pierwsz¹ woj-
n¹ �wiatow¹, urastaj¹c potem do rangi mitów w �gor¹cym tyglu� Montparnassu7

i wywo³uj¹c gor¹ce polemiki podczas �rosyjskich sezonów� artystycznych Dia-
gilewa w Operze Garnier8.

Jednak realia prze³omu wieków by³y ca³kowicie odmienne. W historii stosun-
ków francusko-rosyjskich lata 1880�1917 to okres niemal �sielankowy�: dobry

5 Zob. wiêcej w: Regard sur l�Est � Dossier nº 17 (sept.�oct. 1999): Martin Wlodarczyk:168 ans
d�immigration polonaise en France: <http://www.regard-est.com/Revue/17�Migrations/Immigra-
tion-polonaise.html>.

6 Wiêcej (statystyka, historia, periodyzacja, spory terminologiczne) zob. np. Ã. ß. Òà ð ë å: Èñòîðèÿ
ðîññèéñêîãî çàðóáåæüÿ: òåðìèíû, ïðèíöèïû ïåðèîäèçàöèè. W: Êóëüòóðíîå íàñëåäèå ðîññèé-
ñêîé ýìèãðàöèè 1917�1940. Êí. 1. Ìîñêâà 1994, s. 16�24. Zob. te¿: Å. Ï. × å ë û ø å â: Êóëüòóðíîå
íàñëåäèå ðîññèéñêîé ýìèãðàöèè. Ïðîëîã. W: Ëèòåðàòóðà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ 1920�1940. Ñîñò.
Î. Í. Ì è õ à é ë î â. Ìîñêâà 1993, s. 28�36; Wiêcej zob. È. Â. Ñ à á å í í è êî â à: Ðîññèéñêàÿ
ýìèãðàöèÿ 1917�1939: ñðàâíèòåëüíî-òèïîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå. Òâåðü 2002, 431 s.

7 Zob. J.-M. D r o t: Les Heures chaudes de Montparnasse. Paris 1996; zob. te¿: J.-C. M a r c a d é:
L�Avant-garde russe 1907�1927. Paris 1995.

8 W 1906 r Diagilew przygotowuje wystawê rosyjskiego malarstwa, która odnosi wielki sukces.
Pozwala mu to na nawi¹zanie kontaktów w Pary¿u, na znalezienie przysz³ych mecenasów, sponso-
rów spo�ród High Society, jak np. niezwykle wp³ywowa hrabina Elisabeth de Greffulhe (która
zainspirowa³a Prousta przy kreowaniu postaci ksiê¿nej de Guermantes z cyklu W poszukiwaniu
straconego czasu), inicjatorka i animatorka salonu artystycznego, w którym bywali m.in. Ferenc
Liszt, Paul Claudel, Edmond de Goncourt, François Mauriac, André Maurois, Edmond Rostand,
Henri Bergson, Man Ray. W du¿ej mierze dziêki jej wsparciu, od 1907 r. Diagilew organizuje tzw.
rosyjskie sezony artystyczne (muzyka � klasyka i nowo�ci, opera, wreszcie balet). W maju 1907
roku odbywaj¹ siê koncerty muzyczne, m.in. z udzia³em Rimskiego-Korsakowa, Rachmaninowa,
G³azunowa. W 1908 r. � m.in. premiera opery Musorgskiego Borys Godunow � z dekoracjami
Aleksandra Go³owina, Aleksandra Benois i kostiumami Iwana Bilibina, z Fiodorem Szalapinem
w roli tytu³owej. W latach 1909�1914 � opera Iwan Gro�ny Rimskiego-Korsakowa z Szalapinem,
balet Szeherezada z Wac³awem Ni¿inskim i Id¹ Rubinstein, Ognisty ptak Strawinskiego � z Ta-
mar¹ Karsawin¹ w roli tytu³owej, z dekoracjami Go³owina, kostiumami Baksta i choreografi¹ Fo-
kina, wreszcie � �wiêto wiosny � balet do muzyki Strawinskiego, który wywo³a³ g³o�ny skandal
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klimat i sojusz z Rosj¹ (1891�1892) pozwala Francji na rodzaj rewan¿u wobec
Niemiec i odbudowanie �image�u� nadszarpniêtego upokorzeniem i klêsk¹ w woj-
nie pruskiej 1870�1871 r. (wysokie odszkodowanie wyp³acone przez Francjê Niem-
com � 5 mld franków w z³ocie, utrata Alzacji i Lotaryngii), umo¿liwia wyj�cie
z izolacji, w której Francja znalaz³a siê w 1882 roku po zawarciu trójstronnego
uk³adu Niemcy�Austro-Wêgry�W³ochy. Rosja za� wykorzystuje nap³yw francu-
skiego kapita³u (lokowanego g³ównie w uralskich kopalniach, w rosyjskiej naf-
cie i zak³adach metalowych) do dalszej modernizacji swojej gospodarki (np. roz-
wój przemys³u chemicznego, rozbudowa sieci kolejowej).

Mno¿¹ siê kontakty na wysokim szczeblu9 i wzajemne wizyty dostojników (wi-
zyta eskadry francuskiej marynarki wojennej pod wodz¹ admira³a Gervais
w Kronsztadzie (1891), kurtuazyjna rewizyta marynarki rosyjskiej w Toulonie
(1893), rosyjski admira³ Fiodor Avellan witany jako go�æ honorowy we francu-
skiej stolicy; (1896) z okazji wizyty cara Miko³aja II w Pary¿u zostaje wybudo-
wany dworzec Ranelagh; sam car k³adzie kamieñ wêgielny pod budowê mostu
Aleksandra III, odbywa siê te¿ przedstawienie galowe na cze�æ carskiej pary
w Operze Garnier, wreszcie � wielka feta uliczna ludu francuskiego t³umnie
witaj¹cego rosyjskich go�ci; (1897) rewizyta prezydenta Francji Feliksa Faure�a
w Rosji; (1901, 1909) pobyt cara Miko³aja II we Francji; (1902, 1912, 1914) wi-
zyty w Rosji sk³adaj¹ kolejni prezydenci Francji: Emile Loubert, Armand Fallie-
re i Raymond Poincaré. W ramach dora�nej strategii politycznej i ekonomicznej
obu krajów manipuluje siê opini¹ publiczn¹ w stopniu wywo³uj¹cym ¿yw¹ reak-
cjê w�ród intelektualistów, miêdzy innymi (w 1894 r.) Lwa To³stoja. Oddajmy
zatem g³os wielkiemu pisarzowi10:

Francusko-rosyjskie uroczysto�ci, odbywaj¹ce siê w pa�dzierniku ubieg³ego roku we
Francji, wzbudzi³y we mnie, prawdopodobnie jak i w wielu innych ludziach, najpierw uczu-
cie rozbawienia, potem niedowierzania, wreszcie oburzenia, które chcia³em wyraziæ w krót-
kim artykule prasowym, ale zag³êbiaj¹c siê coraz bardziej w analizê g³ównych przyczyn
tego dziwnego zjawiska, doszed³em do przekonañ, którymi chcia³bym siê teraz podzieliæ
z czytelnikami.

i zaszokowa³ Pary¿. W 1915 r. � gala charytatywna na rzecz Czerwonego Krzy¿a � Ognisty ptak
pod batut¹ samego Strawinskiego. W 1917 � Erik Satie Parade, a po wojnie � Strawiñski, Pro-
kofiew i cykl europejski: Manuel de Falla (1876�1946), Francis Poulenc (1899�1963), Henri Sau-
guet (1901�1989) do �mierci Diagilewa w 1929 roku.

9 Zob. np. H. M e n e g a l d o: Les Russes à Paris 1919�1939. Paris 1998, s. 14�20.
10 Zob. szerzej komentarz Lwa To³stoja do tych wydarzeñ i jego analizê stosunków francusko-

-rosyjskich tego okresu (z licznymi cytatami z prasy obu krajów) � pe³ny tekst eseju Õðèñòèàí-
ñòâî è ïàòðèîòèçì (1894). W: Òîëñòîâñêèé Ëèñòîê / Çàïðåùåííûé Òîëñòîé. Âûïycê ïÿòûé.
Ìîñêâà 1994; lub zob.: <http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0760�2.shtml>. Esej ten
ukaza³ siê we Francji pod tytu³em L�esprit chretien et le patriotisme ju¿ w 1894 roku (Paris: Libra-
irie acad. Didier, Perrin et Cie, Libraires-Editeurs) � przek³ad E. B.
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Francuzi i Rosjanie znali siê od wielu stuleci, wchodz¹c czasem w przyjacielskie, czê-
�ciej jednak, niestety, w zdecydowanie wrogie, inspirowane przez ich rz¹dy wzajemne sto-
sunki, i nagle dlatego, ¿e dwa lata temu francuska eskadra [marynarki wojennej �  E. B.]
przyby³a do Kronsztadu i oficerowie tej eskadry, wyszed³szy na brzeg, w ró¿nych miej-
scach wiele jedli i obficie pili ró¿ne wina, wys³uchuj¹c przy tym i sami wyg³aszaj¹c wiele
g³upich s³ów, a tak¿e dlatego, ¿e w 1893 roku taka¿ rosyjska eskadra przyby³a do Tulonu
i oficerowie rosyjskiej eskadry w Pary¿u wiele jedli i pili, wys³uchuj¹c i wyg³aszaj¹c przy
tym jeszcze wiêcej k³amliwych i g³upich s³ów, dosz³o do tego, ¿e nie tylko ci ludzie, którzy
jedli, pili i wyg³aszali mowy, ale i wszyscy ci, którzy byli przy tym obecni, a nawet ci,
których przy tym nie by³o, ale tylko s³yszeli i czytali o tym w gazetach, te wszystkie mi-
liony Rosjan i Francuzów, nagle wyobrazi³y sobie, ¿e jako� szczególnie siê lubi¹, to zna-
czy wszyscy Francuzi lubi¹ wszystkich Rosjan, a wszyscy Rosjanie � wszystkich Fran-
cuzów. [�]

Kronsztad, Tulon! Có¿ jeszcze mo¿na do tego dodaæ?! Zw³aszcza przy d�wiêkach orkie-
stry, uroczy�cie graj¹cej jednocze�nie dwa hymny: jeden � wys³awiaj¹cy cara i wyprasza-
j¹cy dlañ u Boga wszelkie ³aski, drugi � przeklinaj¹cy wszystkich carów i g³osz¹cy im
pohybel. [�]

Nie ma ani jednego przemówienia, ani jednego artyku³u, w których nie mówi³oby siê
o tym, ¿e celem wszystkich tych by³ych orgii jest pokój w Europie. [�]

Nikt niby nie my�li o wojnie, a jednak miliardy wydaje siê na przygotowania wojenne
i miliony ludzi znajduj¹ siê pod broni¹ w Rosji i Francji. [�]

Pytaj¹: �Co w tym z³ego, ¿e Francja i Rosja wyrazi³y swoje wzajemne sympatie dla za-
gwarantowania pokoju? � Z³e jest to, ¿e to ³garstwo, a ³garstwa nigdy nie serwuje siê
nadaremnie i nigdy nie pozostaje ono bez �ladu.

Ka¿de wydarzenie � w po¿¹danym duchu � szeroko komentuje prasa: robi
siê wszystko, ¿eby umocniæ mit o niezachwianej przyja�ni. Tajniki �s³owiañ-
skiej duszy� i s³owiañskiej kuchni, rosyjskiej muzyki i literatury staj¹ siê ma-
gnesem, przyci¹gaj¹cym ¿¹dnego ci¹gle nowych wra¿eñ francuskiego czytelni-
ka. Dodatek ilustrowany gazety �Petit Journal� popularyzuje rosyjskie trady-
cje, rosyjskie kreacje prezentuje �La Mode illustrée��. Sukcesem staj¹ siê te¿
tzw. �rosyjskie po¿yczki� (emprunts russes), których akcje naby³o ponad 1,5
mln Francuzów. Nota bene, w styczniu 1918 roku bolszewicka Rosja og³osi³a
anulowanie wszystkich po¿yczek zagranicznych, z francuskimi w³¹cznie,
o�wiadczaj¹c, ¿e nie zamierza ich zwracaæ (zrujnowane ca³e francuskie rodzi-
ny, wiele samobójstw)11.

Istna rusomania, trwaj¹ca niezmiennie, mimo ¿e opozycjoni�ci, rewolucjoni�ci
rosyjscy, którzy wyemigrowali do Europy po rewolucji 1905 roku, demaskuj¹

11 Zob. dzisiejsze komentarze paryskiej gie³dy dotycz¹ce tamtych po¿yczek: analiza lat 1867�
1917, 1918�1924 i próby negocjacji podjête przez Francjê po uznaniu ZSRR, w latach 1925�1927,
zatytu³owane Prêter à la Russie, c’est prêter à la France… ou l’histoire des emprunts russes (Po¿y-
czyæ Rosji to po¿yczyæ Francji� czyli historia rosyjskich po¿yczek): <http://www.edubourse.com/
guide/fiche.php?idFiche=288> (czê�æ pierwsza) oraz <http://www.edubourse.com/guide/fiche.
php?idFiche=290> (czê�æ druga).
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francuskie poparcie dla carskiego re¿imu, a niektórzy francuscy historycy, jak
wybitny historiograf Rosji Anatole Leroy-Beaulieu (1842�1912)12, napiêtnuj¹ brak
wolno�ci w rosyjskim Imperium, zw³aszcza wolno�ci religijnej w stosunku do
¯ydów.

Do Francji przybywaj¹ coraz to nowi rosyjscy ¯ydzi13: jedni zostaj¹, podobnie
jak ich wspó³bracia z Europy �rodkowej � g³ównie w Pary¿u (wiêkszo�æ w dziel-
nicy Marais, zwanej przez nich Pletzl) i na Lazurowym Wybrze¿u � inni tylko
przejazdem, w drodze do Ameryki14.

W przeddzieñ I wojny �wiatowej na terytorium Francji zamieszkuje (wg ofi-
cjalnych statystyk) 35 016 poddanych rosyjskiego Imperium (w tym 75�80%
pochodzenia ¿ydowskiego)15. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e do 1917 roku wszyscy
ci emigranci byli traktowani we francuskich statystykach jako obywatele rosyj-
scy (ressortissants russes), nawet je�li faktycznie byli Polakami, Ukraiñcami czy
Litwinami (kraje w granicach imperium). Przed mitologizacj¹ danych, uprosz-
czeniami i zniekszta³ceniami w analizach statystycznych przestrzega m.in. Janine
Ponty, zwracaj¹c uwagê na liczne zawi³o�ci francuskiej kategoryzacji emigran-
tów, zw³aszcza w okresach zmian granic pañstwowych16, gdy¿ pojêcie narodo-
wo�ci zwi¹zane jest tu z istnieniem suwerennego pañstwa (z czasem dodaje siê
te¿ jako rodzaj �dope³nienia� w³a�ciw¹ narodowo�æ, np. Russe Polonais � Ro-
sjanin polskiego pochodzenia).

Renoma Pary¿a jako centrum literackiego i artystycznego, jego kawiarnie li-
terackie17, Dzielnica £aciñska i uniwersytecka s³awa Sorbony czy College de France,

12 Zob. A. L e r o y-B e a u l i e u: En Russie. La Douma, la Révolution russe. Conférence faite à Paris
pour l�Alliance Française, le 18 juin 1906. �Cahiers Anatole Leroy-Beaulieu� 1998, nr 1 [Paris:
IEP].

13 Zob. te¿: Åâðåè Ðîññèè � èììèãðàíòû Ôðàíöèè: Î÷åðêè î ðóññêîé ýìèãðàöèè. Påä.
Â. Ì î ñ êî â è ÷ à, Â. Õ à ç à í à  è Ñ. Á ð å é à ð. Ìîñêâà�Ïàðèæ�Èåðóñàëèì 2000. 416 s.

14 Po klêsce g³odu w 1891 roku rosyjscy ¯ydzi uzyskali zgodê na emigracjê. Wcze�niejsza fala
pogromów i kolejne ograniczenia ich statusu po roku 1881 (zamach na Aleksandra II) przyspieszy-
³y decyzje i gwa³townie powiêkszy³y liczbê chêtnych do opuszczenia Imperium. Zob. wiêcej o emi-
gracji rosyjskiej do Ameryki (koniec XIX wieku � 1917 r., w 44% rosyjscy ̄ ydzi) <http://vivovo-
co.rsl.ru/VV/JOURNAL/RUHIST/EMMI.HTM>.

15 Zob. H. M e n e g a l d o: Les Russes à Paris�, s. 19.
16 Zob. J. P o n t y: L�immigration dans les textes�, dokument 97: Comment désigner un Ukra-

inien? s. 179�180 oraz Analyse, s. 180�181.
17 Ju¿ w po³owie XVII w. istnieje w Pary¿u oko³o 700 kawiarni, a tu¿ przed Wielk¹ Rewolucj¹ �

900. Pierwsza kawiarnia literacka Procope, której w³a�cicielem by³ Sycylijczyk, Procopio dei Corel-
li, zosta³a otwarta w 1686 roku pod numerem 13, rue des Fossées-Saint-Germain (dzi� � rue de
l�Ancienne-Comédie) po renowacji i zmianie charakteru istniej¹cej w tym miejscu tawerny. W 1689 r.
naprzeciwko Procope otworzy³ podwoje teatr La Comédie française, co niew¹tpliwie wp³ynê³o na
popularno�æ i charakter klienteli odwiedzaj¹cej kawiarniê: jej bywalcami byli Rousseau, Voltaire,
Beaumarchais, a pó�niej � Balzac, Verlaine, Anatole France. Takie by³y pocz¹tki. Dyskutowano
o literaturze, filozofii, polityce, religii, spektaklach teatralnych, sprawach codziennych i romansach,
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legenda artystów z Montmartru18  oraz najnowszy �faworyt� bohemy � Mont-
parnasse sprawiaj¹, ¿e ci¹gnie te¿ do francuskiej stolicy rosyjska m³odzie¿ stu-
dencka (w du¿ej czê�ci pochodzenia ¿ydowskiego), arty�ci malarze i rze�biarze,
muzycy i tancerze, a z kresów Imperium przybywaj¹ drobni rzemie�lnicy i kup-
cy. Niektórzy zostaj¹ tu na dobre, inni, zw³aszcza arty�ci malarze, wiêksz¹ czê�æ
roku spêdzaj¹ we Francji, po sezonie artystycznym wracaj¹c na 2�3 miesi¹ce do
ojczyzny, aby znów wyruszyæ przed kolejnymi wystawami do Pary¿a.

W�ród paryskich studentów mo¿na by³o wówczas spotkaæ Maksymiliana Wo-
³oszyna, Niko³aja Gumilowa, Marinê Cwietajew¹, Jurija Annienkowa, Osipa Man-
delszama. Na Montparnassie � Wasilija Kandinsky�ego, Marca Chagalla, Nata-
liê Gonczarow¹, Michai³a £arionowa, Ivana Pougny�ego, Mariê Wasiliew¹,
Chaïma Soutina, Osipa Zadkina, Iljê Erenburga, a w okolicach avenue d�Orléans,
Denfert-Rochereau czy Gobelins przebywaj¹cych wówczas na emigracji Anato-
lija £unaczarskiego, W³adimira Lenina czy Lwa Trockiego (jak w latach 40. XIX
wieku Michai³a Bakunina czy w koñcu lat 60. Aleksandra Hercena, który zmar³
w Pary¿u w 1870 roku). Francja, �ziemia azylu�, od dawna udziela³a schronienia
ró¿nej proweniencji opozycjonistom i rewolucjonistom, co zreszt¹ niejednokrot-
nie w historii sprawia³o jej niema³e k³opoty19.

plotkowano� W czasie Wielkiej Rewolucji patriotyczny wymiar zyska³y kawiarnie wokó³ Palais-
Royal: Café de Foy, Café des Arts, Café des Aveugles, Café du Caveau� Robespierre i Desmoulins
toczyli w nich debaty polityczne, a w okresie Cesarstwa i Restauracji by³y one miejscem gwa³tow-
nych konfrontacji. Potem przyszed³ czas Wielkich Bulwarów (przebudowa Pary¿a przez barona Haus-
smanna � 1853�1870): modne sta³y siê kawiarnie Tortoni, Frascati, café des Variétés�, café de la
Paix, która staje siê miejscem spotkañ dziennikarzy, pisarzy i punktem obserwacyjnym nocnego ¿y-
cia Pary¿a dla bogatych cudzoziemców, od 1885 � les Deux Magots, 1887 � café de Flore,. 1897 �
la Coupole� Wiêcej zob. D. C h r i s t o p h e, G. L e t o u r m y: Paris et ses cafés. Paris 2004. 248 s.

18 S³ynna posesja pod numerem 12, przy ulicy Cortot (obecnie muzeum), gdzie mieszkali i two-
rzyli na prze³omie XIX i XX wieku tacy arty�ci jak Auguste Renoir, Suzanne Valandon i jej syn
Maurice Utrillo (pierwszym w³a�cicielem domu by³ w 1680 r. aktor trupy teatralnej Moliera, Claude
de la Roze zwany Rosimondem). Przy dzisiejszym placu Emila Goudeau � s³awne atelier Le Bate-
au-Lavoir, w którym tworzyli Pablo Picasso, Guillaume Appollinaire (Wilhelm Apolinary Kostro-
wicki), Van Dongen, Amedeo Modigliani, Henri de Toulouse-Lautrec; poeci Max Orlan, André
Salmon, Max Jacob. Szerok¹ popularno�ci¹ cieszy³y siê kabarety Le Chat Noir, Le Lapin Agile, Le
Moulin Rouge, kawiarnia �Guerbois�, gdzie czêstymi go�æmi bywali Claude Monet i Camille Pis-
saro, czy La Nouvelle Athenes i Cezanne, Van Gogh, Toulouse-Lautrec.

19 Przypomnijmy tu choæby lata 30. XIX wieku, kiedy to po upadku fali narodowych rewolucji
w Europie wielu spo�ród uchod�ców wybra³o Francjê (Rewolucja Lipcowa by³a dla nich czêsto
wzorem). W obawie przed zbytni¹ koncentracj¹ cudzoziemskich rewolucjonistów specjalna usta-
wa zabrania im osiedlania siê w wielkich miastach i nakazuje zamieszkanie we wskazanych regio-
nach, pod gro�b¹ wydalenia z Francji; wreszcie w 1831 roku zostaje utworzona (przez króla Lu-
dwika-Filipa) Legia Cudzoziemska. Ma ona oddaliæ �rewolucyjne elementy� od metropolii i s³u-
¿yæ dodatkowo podbojom kolonialnym Francji. Wiêcej zob. J. P o n t y: L�immigration dans les
textes�, s. 26�31: Lois du 9 mars 1831, Ordonnance du 10 mars 1831, Ordonnance du 29 juin
1835, Ordonnance du 16 decembre 1835.
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Tradycyjnie ju¿ przyje¿d¿ali do Francji, zw³aszcza do Pary¿a, zamo¿ni przed-
stawiciele rosyjskich klas posiadaj¹cych, bogaci przemys³owcy, dyplomaci, ro-
syjska arystokracja, inteligencja (presti¿owe spotkania, biznes, salony literackie,
sezony teatralne, wystawy, koncerty, ekskluzywne zakupy).

Nabywali oni nierzadko � dla wiêkszej wygody � mieszkania lub ca³e rezy-
dencje w tzw. beaux quartiers (eleganckich, bogatych, dos³. piêknych dzielnicach,
miêdzy XVI i Neuilly), jak zrobili to jeszcze przed wojn¹ Miere¿kowscy, Wina-
werowie, Cetlinowie czy Zinowij Gr¿ebin, lub w podparyskich miejscowo�ciach,
jak kiedy� Iwan Turgieniew w Bougival20.

W �dobrym tonie� by³o te¿ pokazaæ siê na Lazurowym Wybrze¿u, w luksusowym
hotelu lub w³asnej rezydencji, jak cz³onkowie carskiej rodziny, którzy szczególnie upodo-
bali sobie Niceê, Cannes i Menton21; je�dzi³o siê równie¿ na leczenie, dla �podratowa-
nia zdrowia�, jak swego czasu Fonwizin do Montpellier (1777), czy podró¿owa³o �w ce-
lach kulturalno-edukacyjnych� jak Karamzin (1790), lub w latach 40. XIX w. Lermon-
tow czy Gogol, w latach 60. Lew To³stoj, a w 1897 i 1900 � Antoni Czechow22.

Na Montparnassie, który jeszcze na pocz¹tku XIX wieku mia³ charakter na po³y
prowincjonalny, ze swojskimi fermami, przydomowymi ogrodami, stajniami, od
dawna chêtnie zamieszkiwanym przez pisarzy (Hugo, Stendhal, Balzac, Rimbaud,
Verlaine), a od za³o¿enia w 1824 roku nekropolii, zwanej dzi� Cmentarzem Mont-
parnasse, przyci¹gaj¹cej artystów, pocz¹tkowo kamieniarzy i rze�biarzy, z poja-
wieniem siê kawiarni Closerie des Lilas, pamiêtaj¹cej Baudelaira i Verlaina, pó�-
niej za� le Dôme (1897), la Rotonde (1910), wraz z rozbudow¹ metra, zw³aszcza
z otwarciem linii pó³noc�po³udnie, ³¹cz¹cej legendarny Montmartre z Montpar-
nassem23 i stopniowym otwarciem kolejnych odcinków bulwaru Raspail24, z in-

20 Posiad³o�æ �des Frênes� w Bougival, nabyta przez pisarza w 1874 roku, z will¹ �Palladienne�,
któr¹ pozostawi³ do dyspozycji swojej ukochanej, znanej francuskiej �piewaczce operowej, pianistce
i kompozytorce Pauline Viardot (1821�1910), sam zamieszkuj¹c w domku zwanym dacz¹, wybudo-
wanym na zamówienie w pobli¿u, na terenie parku. Pauline by³a m³odsz¹ siostr¹ s³ynnej divy Marii
Malibran (1808�1836), uwa¿anej za jedn¹ z najwiêkszych �piewaczek operowych XIX wieku (zmar-
³a tragicznie po upadku z konia, w wieku 28 lat). Nota bene, to Pauline Viardot �piewa³a Requiem
Mozarta podczas uroczysto�ci ¿a³obnych w ko�ciele �w. Magdaleny po �mierci Chopina.

21 Zob. np. <http://www.regard-est.com/Revue/17-Migrations/Boulevard-Tsarevitch.htm>.
22 Zob. 35 najs³ynniejszych wypowiedzi Rosjan o Francji i Francuzach (1705�1996) w: A. G a r -

c i a, Y. G a u t h i e r: L�Air et le feu. Les Français vus par les Russes. Paris 2005, 320 s.
23 19. 07. 1900 � z okazji Wystawy �wiatowej otwarcie pierwszej linii paryskiego metra (wschód�

zachód: Porte de Vincennes�Porte Maillot). 1910�1916 � otwarcie linii pó³noc�po³udnie; od p³d.
� Porte de Versailles�do Notre-Dame-de-Lorette (1910), do Pigalle (1911) i Jules Joffrin (1912),
w 1916 do Porte de la Chapelle, w 1934 na p³d. do Mairie d�Issy. Wiêcej zob. <http://www.histoire-
en-ligne.com/rubrique.php3?id_rubrique=11>lub <http://www.parisrama.com/thematiques/thema-
tique_hub_histoire.htm>.

24 Budowa kolejnych odcinków bulwaru Raspail od 1866 r. do 1904 r. � od Saint Germain do
Montparnasse.
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auguracj¹ atelier zwanego la Ruche25, na dobre przenosz¹ siê tu i urz¹dzaj¹ swoje
pracownie liczni arty�ci. Od 1893 do �mierci w 1905 roku mieszka³ na Montpar-
nassie Henri Rousseau zwany Celnikiem (Douanier), 1893�1895 � Paul Gauguin,
w latach 1912�1916 � Pablo Picasso, 1913�1915 � Amedeo Modigliani, 1884�
1929 � Antoine Bourdelle, 1910�1911 � Marc Chagall, w latach 1907�1938
i 1946�1953 � Maria Wasiliewa, powszechnie znana na Zachodzie jako Marie
Vassilieff .

Ju¿ w latach 1901�1906 dzia³a³a w Pary¿u rosyjska szko³a wy¿sza o profilu
socjologicznym (l�École russe des hautes études sociales), za³o¿ona przez grupê
liberalnych rosyjskich profesorów, której s³uchaczami byli m.in. przyszli przy-
wódcy partii komunistycznej i rz¹du rosyjskiego � Lew Trocki, Michai³ Boncz-
Brujewicz, Fiodor Siergiejew (Artem)26. W roku 1910 powstaje i rozwija siê Ro-
syjska Akademia Malarstwa i Rze�by, w 1912 � Akademia Marii Wasiliewej.
W pracowniach la Ruche czy cité Falguière, w Closerie des Lilas, le Dôme i in-
nych kawiarniach Montparnassu pojawiaj¹ siê coraz to nowe, owiane legend¹
postacie artystów i pisarzy, wspó³tworz¹c niepowtarzalny klimat kreatywno�ci,
która osi¹gnie szczyt w okresie miêdzywojnia, zw³aszcza w latach 20. Zanim jed-
nak do tego dojdzie, w po³owie 1914 roku wszystko siê zmienia, pustoszeje arty-
styczny Montparnasse.

Wybuch³a wojna. Jedni wyruszyli na front jako ochotnicy (jak Joseph Kessel),
inni musieli opu�ciæ natychmiast Francjê (jak niemiecki malarz Max Ernst), lub
zostali wydaleni (jak Trocki), b¹d� � je�li nie zd¹¿yli opu�ciæ Francji na czas �
trafili do francuskich obozów jako wrogowie (podobnie, jak w 1918 roku Rosja-
nie, podejrzewani o sympatie rewolucyjne). Jako �element niepewny�, podejrza-
ny, do miejsca odosobnienia pod �cis³ym nadzorem � tzw. résidence surveillée
w Fontainebleau trafi³a w koñcu 1917 roku artystka-malarka Maria Wasiliewa
(po podpisaniu 15 grudnia 1917 r. przez bolszewików zawieszenia broni z Niem-
cami i Austriakami, które po negocjacjach pokojowych doprowadzi³o do zawar-
cia przez Rosjê separatystycznego traktatu pokojowego w Brze�ciu Litewskim

25 Wybitny rze�biarz, Alfred Boucher (1850�1934), wywodz¹cy siê z ubogiej rodziny (ojciec
ogrodnik, matka sprz¹taczka u rze�biarza Mariusa Ramusa (1805�1888) w Nogent-sur-Seine), osi¹-
gn¹wszy sukces nie zapomnia³ o swoich trudnych pocz¹tkach: postanawiaj¹c pomóc innym arty-
stom, zakupi³ na po³udniu Pary¿a, na Montparnassie, teren Równiny Vaugirard, na której wybudo-
wano (1902) � wykorzystuj¹c elementy Pawilonu Win pozosta³e z Wystawy �wiatowej 1900 roku
� budynek, przeznaczony na pracownie dla artystów, nazywany La Ruche (czyli �ul�) � od kon-
strukcji: przypominaj¹cych komórki pszczelego wosku niewielkich mieszkañ-pracowni, u³o¿onych
wokó³ centralnie po³o¿onych schodów i du¿ego, wspólnego atelier. Zamieszka³o tu wówczas za
skromn¹ op³at¹ 200 artystów. Dzi� pozostaje nadal oaz¹ artystów (La Ruche, 2, passage Dantzig,
XVème), chocia¿ warunki siê zmieni³y � obecnie zamieszkuje tu i tworzy 23 artystów.

26 Zob. D. A. G u t n o v: L�école russe des hautes études sociales de Paris (1901�1906). �Cahiers
du Monde russe� 2002, nr 43/2�3. Contacts intellectuels, réseaux, relations internationales.
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3 marca 1918 r.), mimo ¿e w 1914 r. jako ochotniczka-sanitariuszka pracowa³a na
rzecz francuskiego Czerwonego Krzy¿a (zosta³a zwolniona w 1919 r., powróci³a do
swego atelier na Montparnassie). Jeszcze inni znale�li siê � z w³asnej woli lub pod
przymusem � w Legii Cudzoziemskiej: jak Moïse Kisling i Ossip Zadkine. (Podob-
ny scenariusz rozegra siê w jeszcze wiêkszym zakresie przed i w czasie II Wojny
�wiatowej.) Georges Braque, Moïse Kisling, Guillaume Apollinaire zostali ciê¿ko
ranni, Blaise Cendrars straci³ ramiê. Spo�ród mê¿czyzn zostali ci, którzy zg³osili siê,
ale nie zostali przyjêci do armii, np. ze wzglêdu na stan zdrowia, jak Amadeo Modi-
gliani. Wielu artystów � bez �rodków do ¿ycia � korzysta³o w okresie wojny z ta-
nich kantyn, jak ta zorganizowana w latach 1915�1917 przez Mariê Wasiliew¹ (do¿y-
wia³o siê tu 45 osób); potem skromn¹ pomoc finansow¹ przyzna³ im francuski rz¹d
(25 centymów dziennie na osobê plus posi³ki w kantynie), co zapewni³o wielu z nich
lepsze warunki ni¿ te, w jakich znajdowali siê przed wojn¹27.

Miêdzy 28 lipca (zamach na austriackiego nastêpcê tronu, arcyksiêcia Fran-
ciszka Ferdynanda w Sarajewie) a 4 sierpnia (po niemieckim ataku na Francjê do
wojny przyst¹pi³a Wielka Brytania) skoñczy³a siê europejska belle époque. Wkrót-
ce wojna objê³a ca³¹ Europê, a po przyst¹pieniu do ententy Stanów Zjednoczo-
nych (kwiecieñ 1917 r.) przekszta³ci³a siê w wojnê �wiatow¹. Sytuacja kryzyso-
wa pog³êbi³a siê jeszcze po wybuchu rewolucji bolszewickiej28 � ze wszystkimi
jej konsekwencjami � i po wycofaniu Rosji z wojny.

Zanim dosz³o do zakoñczenia dzia³añ wojennych i ostatecznego zawieszenia
broni w dniu 11 listopada 1918 r., w gruzach leg³y ca³e imperia, zosta³a zniwe-
czona �wiatowa równowaga si³, ¿ycie straci³o podczas dzia³añ wojennych lub
zmar³o z ran (z wy³¹czeniem USA) ponad 8 milionów ¿o³nierzy (5 040 815 po
stronie Sprzymierzonych, 3 386 015 po stronie pañstw Centralnych)29. Zginê³o
6,6 mln cywilów, ponad 20 mln ludzi zosta³o rannych, miliony zosta³y inwalida-
mi. Wojna unios³a bezpowrotnie ca³e pokolenie m³odzie¿y (przewa¿aj¹ca liczba
m³odych mê¿czyzn w wieku 19�40 lat), wtapiaj¹c w �wiadomo�æ tych, którzy prze-
¿yli, wspomnienie krwawego koszmaru, maj¹ce wycisn¹æ niezatarte piêtno na �wia-
towej cywilizacji oraz na obliczu europejskiej i amerykañskiej literatury30.

27 Opowiadaj¹ o tym okresie sami arty�ci w dokumentalnym serialu tv � Les heures chaudes de
Montparnasse zrealizowanym przez Jean-Marie Drota, autora cytowanej ju¿ ksi¹¿ki pod tym sa-
mym tytu³em. Zob. odc. Chronique du Montparnasse 14�18 ; 1963, prod. RTF, 54 min. Forum des
Images, Pary¿, nr katalog. VDP 377.

28 Zob. wydarzenia 1915�1920 zwi¹zane z pobytem we Francji, buntem i jego konsekwencjami
w rosyjskim korpusie ekspedycyjnym. W: R. A d a m: Histoire des soldats russes en France, 1915�
1920. Les damnés de la guerre. Paris, 1996, 383 s. Zob. te¿ <http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/
comment/1916expo/1916c.html> (Les brigades russes en France).

29 Zob. N. D a v i e s: Europa. Rozprawa historyka z histori¹. Przek³. E. Ta b a k o w s k a. Kraków
1999, 1406 s., tabela s. 1336.

30 Tam¿e, rozdz. XI: Tenebrae, s. 955�996.
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Ruchy awangardowe prze³omu wieków, które zrodzone zosta³y z rewolty prze-
ciw zastojowi cywilizacyjnemu, kryzysowi w sztuce, konwenansom, kanonom
estetycznym, zaowocowa³y w wielkich europejskich miastach (Pary¿, Berlin,
Londyn) powstaniem i rozwojem nowych pr¹dów w literaturze i sztuce, w filo-
zofii i architekturze, w obliczu wojny nabra³y nowego znaczenia, staj¹c siê inte-
graln¹ czê�ci¹ wspó³czesno�ci i wp³ywaj¹c na kszta³t przysz³ych, powojennych
transformacji31.

Mimo trudnej spu�cizny psychicznej i materialnej wojennych lat (po krótkiej
euforii zwyciêstwa nast¹pi³ ostry kryzys ideologiczny, fala katastrofizmu, zw¹t-
pienie w system spo³eczny, problemy z reparacjami wojennymi, kompleksy wo-
bec �nowobogackiej� Ameryki), a mo¿e w³a�nie jakby im na przekór (rado�æ
z przywróconego pokoju, nastroje pacyfistyczne, marzenia o luksusie po latach
wyrzeczeñ), Pary¿ lat miêdzywojennych � g³ówne skupisko �bia³ej emigracji�
rosyjskiej we Francji � d�wiga siê i goi rany, rozkwitaj¹c na Montparnassie �
zw³aszcza w latach 20. � ca³¹ gam¹ wystaw, nowych manifestów, kierunków
w literaturze i sztuce, krzykliwych zabaw i balów, którym okres ten bêdzie za-
wdziêcza³ miano �szalonych lat� (les Années Folles)32.

Pó�niej, w po³owie lat 30., w klimacie �wiatowego kryzysu, z przedsmakiem
zbli¿aj¹cego siê nieuchronnie kolejnego kataklizmu, zrodzi siê nowa legenda dziel-
nicy Saint-Germain-des-Pres, która stanie siê sercem ¿ycia literackiego i zaanga-
¿owanego intelektualnego Pary¿a egzystencjalistów po Drugiej wojnie �wiato-
wej33 (Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre), z kawiarniami literackimi Les Deux
Magots, Café de Flore, piwiarni¹ Lipp, w których bywalcami bêd¹ Malraux, Ca-
mus, Desnos, Zadkine, Picasso, Tanguy, Prévert, Koestler, Hemingway, Capote,
wydawcy Bernard Grasset i Robert Denoël, aktorzy i re¿yserzy Serge Reggiani,
Arthur Adamov, Marcel Carné, Yves Allegret, z piwnicami jazzowymi, w któ-
rych królowaæ bêd¹ Juliette Greco i Boris Vian).

Ju¿ na pocz¹tku lat 20. francuska stolica znów przyci¹ga niczym magnes; mo¿-
na tu spotkaæ intelektualistów, pisarzy i artystów z ca³ego �wiata. Odkrywaj¹ Pa-
ry¿ Ernest Hemingway, James Joyce, Scott Fitzgerald, Ezra Pound, Gertruda Ste-
in, Ford Madox Ford, Henry Miller, Elsa Triolet spotyka najwiêksz¹ mi³o�æ swe-
go ¿ycia � Louisa Aragona, tworz¹ tu Iliazd (Ilia Zdaniewicz), Sonia Delaunay
(Sarah Stern-Terk-Uhde), Serge Ferrat (Siergiej Jastriebcow), Naum Gabo, Pablo
Picasso, Ivan Pougny, Siergiej Szarszun, Man Ray (Emmanuel Radnitsky), Lew

31 Zob. Atlas literatury. Red. M. B r a d b u r y. Warszawa  2002: rozdz. Pisarze czasów Wielkiej
Wojny, s. 172�175 oraz Pary¿ w latach dwudziestych, s. 176�179. Zob. te¿: N. D a v i e s: Europa.
Rozprawa historyka�. s. 1010�1017.

32 Wiêcej zob. Journal des Avant-garde, les années 20 et 30. Paris 1980; I l i a z d: Ledentu le
Phare. Paris 1995; H. M e n e g a l d o: L�immigration dans les textes�, s. 84�97.

33 Zob. Atlas literatury�, s. 226�229.
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Szestow, Niko³aj Bierdiajew, Michai³ £osski, Joseph Kessel, Iwan Bunin, Kon-
stantin Balmont, Aleksander Kuprin, Zinaida Gippius (Hippius) i Dmitrij Mie-
re¿kowski, Vladimir Nabokov, Grigorij Adamowicz, W³adys³aw Chodasiewicz
i Nina Berberowa, Ilja Fondaminski i Elena Skobcowa (Matka Maria)34, Marina
Cwietajewa, David Knut (D. Fiksman), Boris Pop³awski, Jurij Felzen, Gaito Gaz-
danow, Don Aminado (Szpolanski), Irina Odojewcewa i Georgij Iwanow, Alek-
sander Remizow, Nadie¿da Teffi (Buczyñska), Jurij Terapiano� D³ug¹ listê ro-
syjskich �bia³ych� emigrantów i ich losy � w ró¿nych wariantach � opisuj¹
i powtarzaj¹ wszystkie opracowania, przypomnijmy wiêc jedynie, ¿e mno¿¹ siê
rosyjskie stowarzyszenia i salony literackie, cerkwie i szko³y, gazety i czasopi-
sma, staj¹ siê modne coraz to nowe kawiarnie (Le Dôme � La Rotonde � La
Coupole � Le Select)35.

Jednocze�nie lata 20. we Francji to okres perturbacji monetarnych i politycz-
nych. Po zakoñczeniu I wojny �wiatowej obawy przed rozprzestrzenieniem siê
w Europie bolszewizmu i trudna sytuacja spo³eczna pozwalaj¹ powróciæ do w³a-
dzy w 1919 r. konserwatywnym republikanom. Nowy rz¹d tworzy Blok Narodo-
wy, który ostro rozprawia siê ze strajkami robotników, ¿¹da regularnych wyp³at
reparacji wojennych od Niemiec i wreszcie decyduje siê w 1923 r. na okupacjê
Zag³êbia Ruhry przez francusk¹ armiê. Powoduje to panikê w�ród europejskich
finansistów, doprowadzaj¹c do spekulacji na francuskiej walucie. W odpowiedzi
Poincaré w celu ochrony waluty podnosi podatki o 20 %, co doprowadza do gwa³-
townego spadku popularno�ci i przegranej Bloku Narodowego w wyborach 1924
roku. Wygrywaj¹ radyka³owie sprzymierzeni z socjalistami. (W pa�dzierniku 1924
roku Francja uznaje ZSRR!) Tym razem nowy premier Edouard Herriot proponu-
je opodatkowanie wielkiego kapita³u. Wielkie fortuny masowo opuszczaj¹ Fran-
cjê, powoduj¹c nowy kryzys monetarny i podanie siê premiera do dymisji (1926).
Powraca Raymond Poincaré, który tworzy gabinet tzw. unii narodowej. Udaje mu
siê przywróciæ zaufanie do franka francuskiego i ustabilizowaæ go. Wybory do
parlamentu w 1928 roku ponownie wygrywa prawica. Koniec lat 20. to we Fran-
cji okres pewnej stabilizacji i prosperity.

W 1930 r. konserwatywny rz¹d André Tardieu podejmuje decyzje na rzecz
biedniejszej czê�ci spo³eczeñstwa, które maj¹ �wiadczyæ o dobrym stanie go-
spodarki, m.in. wprowadzaj¹c ubezpieczenia spo³eczne. Jednak¿e �wiatowy
kryzys ekonomiczny, który wydawa³ siê omijaæ dotychczas Francjê, wkrótce
daje o sobie znaæ (�wiatowy kryzys zapocz¹tkowany zosta³ wielkim krachem

34 Zob. art. o kanonizacji Ilji Fondaminskiego, Eleny Skobcowej, ich syna Jurija oraz o. Dmitrija
Klepinina i o. Aleksieja Miedwiedkowa w dn. 16.01.2004 roku: <http://wsww.russomania.com/
article.php3?id_article=979>

35 Zob. obraz �kawiarnianych� dni w: Âë. Õî ä à ñ å â è ÷: Êàìåð-ôóðüåðñêèé æóðíàë. Ìîñêâà
2002, 480 s.
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na amerykañskiej gie³dzie � s³ynny �czarny czwartek� na Wall Street � 24 pa�-
dziernika 1929 roku)36.

Od koñca 1931 roku Francja wchodzi na dobre w okres niestabilno�ci politycz-
nej (23 rz¹dy w ci¹gu 9 lat, afery i skandale, niekonsekwencje w polityce wobec
emigrantów (ograniczenia w dostêpie do rynku pracy w przemy�le i w wolnych
zawodach, regres wcze�niej nabytych przez emigrantów przywilejów wraz ze stop-
niowym narastaniem ksenofobii, destabilizacja prowadz¹ca np. do symptoma-
tycznych 10 dekretów o ochronie francuskiej si³y roboczej wydanych jednego
dnia � 11 grudnia 1936 roku)37 i umocnienie faszyzuj¹cych organizacji skrajnej
prawicy) oraz recesji ekonomicznej (nadprodukcja i trudno�ci w zbycie towarów,
liczne bankructwa s³abszych przedsiêbiorstw, zacofane metody zarz¹dzania, kon-
centracja wielkiego kapita³u, kryzys demograficzny). Wzrost liczby bezrobotnych,
spadek p³ac urzêdników na skutek prowadzenia polityki deflacji poprzez oszczêd-
no�ci bud¿etowe i obci¹¿eñ gospodarstw ch³opskich rosn¹cym zad³u¿eniem hi-
potecznym, prowadz¹ do niezadowolenia spo³ecznego (strajki robotnicze i maso-
we ruchy ch³opskie, demonstracje urzêdnicze) i do krótkotrwa³ego powrotu do
w³adzy radykalnej lewicy (2 lata). W 1933 roku w Niemczech Hitler dochodzi do
w³adzy i nasila siê propaganda rewan¿u w stosunku do Francji. Faszystowskie
zagro¿enie sprzyja powstaniu jednolitej strategii lewicy i lewicowej koalicji (ra-
dyka³owie, socjali�ci, komuni�ci). Utworzony w lipcu 1935 r. Front Ludowy w rok
pó�niej wygrywa wybory. Podejmuje kroki zmierzaj¹ce do polepszenia losu pra-
cowników � m.in. ustanawia 40-godzinny tydzieñ pracy i p³atne dwutygodnio-
we urlopy pracownicze. Jednak deficyt bud¿etowy, spory wokó³ reform i polityki
emigracyjnej oraz stosunku do wojny w Hiszpanii sprawiaj¹, ¿e w 1937 roku le-
wicowa koalicja upada i w 1938 roku na czele rz¹du staje radyka³ Edouard Dala-
dier, który wyklucza socjalistów, opieraj¹c siê o ugrupowania prawicowe i pod-
pisuj¹c we wrze�niu 1938 roku wraz z Mussolinim i Chamberlainem tzw. Uk³ad
Monachijski z Niemcami. Lewica uznaje to za zdradê. Na kalkulacje jest ju¿ jed-
nak zbyt pó�no � w marcu 1939 roku Hitler zajmuje Czechos³owacjê. Znowu
rusza machina wojenna�

To, co dzia³o siê w ¿yciu politycznym, spo³eczno-ekonomicznym i kulturalnym
Francji w okresie miêdzywojennym oraz jej zawi³e zwi¹zki z nowym pañstwem,
wyrastaj¹cym na gruzach dawnego rosyjskiego Imperium, a z drugiej strony �
wieloletnie francuskie tradycje �ziemi azylu� i zwi¹zane z tym lêki i fobie spo-
³eczne lat kryzysu � rzutowa³y na sytuacjê �bia³ej emigracji� i tak¹ a nie inn¹

36 Podstawowe wska�niki gie³dowe odzyska³y warto�ci porównywalne do tych sprzed kryzysu
1929 r. dopiero w roku 1956. Zob. wiêcej:<http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeudi_noir>.

37 Zob. J. P o n t y: L�immigration dans les textes�, dokumenty nr 101, 102, 103, 104. s. 188�194;
dokument nr 108. s. 201�203.
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dora�n¹ reakcjê francuskiej �ulicy�38 czy te¿ reakcjê francuskich elit na wo³ania
rosyjskich emigrantów o pomoc w obliczu panosz¹cego siê coraz bardziej sowiec-
kiego totalitaryzmu. Tylko z uwzglêdnieniem realiów ówczesnej sytuacji zrozu-
mia³a (choæ trudna do zaakceptowania dla rosyjskich emigrantów) staje siê reak-
cja Romain Rollanda (opublikowana w lutowym numerze 1928 r. miesiêcznika
literackiego �Europe�39) na prasowy apel Iwana Bunina i Konstantego Balmonta
z 12 stycznia 1928 roku, zamieszczony w �L�Avenir�, oraz wymiana listów Rol-
land�Gorki (styczeñ�marzec 1928), zwi¹zana z wcze�niejsz¹ polemik¹ wokó³ tzw.
fa³szywego anonimowego listu Do pisarzy �wiata40. Podobnie, jak bez pog³êbio-
nej analizy francuskich realiów i uwik³añ politycznych niezrozumia³a by³aby d³uga
droga, jakiej potrzebowa³ np. André Gide, ¿eby otworzyæ oczy na sowieck¹ rze-
czywisto�æ41, b¹d� uporczywe prosowieckie stanowisko Louisa Aragona czy za-
chowanie francuskich komunistów wobec paktu o nieagresji z 23 sierpnia 1939
roku miêdzy ZSRR a hitlerowskimi Niemcami42.

Wróæmy zatem do realiów �bia³ej emigracji�. Zarówno jej liczebno�æ, jak i cha-
rakter polityczny oraz przekrój spo³eczno-ekonomiczny, a tak¿e sytuacja, w ja-
kiej siê znalaz³a we Francji, s¹ czynnikami, które zdecydowanie ró¿ni¹ j¹ od wszel-
kich migracji z przesz³o�ci. Trwaj¹ce w ostatnim 15-leciu spory co do liczb, zmie-
niaj¹cych siê w �wietle coraz to nowych dokumentów, ujawnianych w miarê otwie-
rania niedostêpnych wcze�niej archiwów, pozostaj¹ ci¹gle jeszcze spraw¹ otwar-
t¹, aczkolwiek zasadne wydaje siê stwierdzenie, ¿e skala wojennego zamêtu w Eu-
ropie tamtych lat i stopieñ z³o¿ono�ci przemieszczeñ mas ludzi po rewolucji i woj-
nie domowej w Rosji by³y tak wielkie, i¿ nie wiadomo, czy kiedykolwiek mo¿na
bêdzie jednoznacznie i do koñca precyzyjnie okre�liæ te dane. Naturalnie, ka¿de
kolejne przybli¿enie dodaje obrazowi ostro�ci i prawdziwo�ci, trzeba jednak ci¹-
gle pamiêtaæ o marginesie b³êdu, nawet przy analizach danych tak na pierwszy

38 Np. po podpisaniu przez Rosjê separatystycznego traktatu pokojowego w Brze�ciu Litewskim
w 1918 roku szeroko komentuje siê we Francji �zdradê Rosji�, co skupia niezadowolenie paryskiej
�ulicy� na rosyjskich emigrantach, obrzucanych wyzwiskami; czasem nawet dochodzi do rêkoczy-
nów, o czym pisze Raymond de Ponfilly, cytuj¹c wspomnienia rosyjskiej artystki-malarki, Marev-
ny (Maria Vorobieva, «Marevna», 1892�1984), zob. Guide des Russes en France. Paris 1990, s. 105.

39 Zob. historiê miesiêcznika �Europe� (1923�2005):<http://www.europe-revue.info/>.
40 Zob. szczegó³y i komentarz Niny Berberowej w autobiografii: Êóðñèâ ìîé. Ìîñêâà 2001,

s. 272�278.
41 Zob. P.-E. R o b e r t: Europe 1934�1939: Les voyages en U. R. S. S. (debata o postawach fran-

cuskich elit podró¿uj¹cych wówczas do ZSRR): <http://www.europe-revue.info/histoire/actes/ro-
bert.htm>. Wiêcej zob. R. M a z u y: Croire plutôt que voir? Voyages en Russie soviétique (1919�
1939). Paris 2002, 370 s.; zob. te¿ recenzjê ksi¹¿ki R. M a z u y: <http://www.regard-est.com/Re-
vue/32-Froid/Voyage-Russie.htm>.

42 Zob. H. R. L o t t m a n: Lewy brzeg. Od Frontu Ludowego do zimnej wojny. Prze³. J. G i s z -
c z a k. Warszawa 1997, 503 s.
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rzut oka wiarygodnych, jak spisy powszechne ludno�ci � to, co oczywiste w czasie
pokoju, w okresie prosperity, odbudowy, rozwoju, braku r¹k do pracy i braku za-
gro¿eñ, staje siê mniej miarodajne w czasie kryzysu, kiedy trzeba co� ukrywaæ,
przed czym� uciekaæ, co� zatajaæ � vide sytuacja prawna emigrantów rosyjskich
(apatrydów) w okresie przed ustanowieniem przez Ligê Narodów tzw. paszpor-
tów Nansena, sytuacja rosyjskich ¯ydów w okresie szczególnego nasilenia kse-
nofobii we Francji i nagonki antysemickiej czy cofania naturalizowanym emi-
grantom obywatelstwa francuskiego i uznania ich za �elementy niepewne�, do
internowania w obozach w³¹cznie43, czy te¿ okresowe zaostrzenia rygorów doty-
cz¹cych dokumentów pobytowych i zezwoleñ na pracê pod gro�b¹ wydalenia
z terytorium Francji44. Aby w pe³ni zdaæ sobie sprawê, jak gwa³towne padaj¹ oskar-
¿enia w stosunku do emigrantów (nie tylko rosyjskich), jak usilnie szuka siê przy-
s³owiowych �koz³ów ofiarnych� w okresie kryzysu, przytoczmy stosowny cytat.
Oto fragment s³ynnego artyku³u La France à tout le monde (Francja dla wszyst-
kich), zamieszczonego 7 sierpnia 1936 roku w tygodniku �Gringoire�45. Jego au-
tor, Henri Béraud, zosta³ po wojnie skazany na karê �mierci, zamienion¹ przez
genera³a De Gaulle�a w drodze u³askawienia na ciê¿kie roboty46.

Utrzymujemy trzy miliony �cudzoziemskich robotników� � wiêcej, ni¿ mamy bezro-
botnych. Podobno to nie wystarcza. Podczas gdy wokó³ nas wszystkie narody brutalnie
zatrzaskuj¹ drzwi przed nosem naszych bezrobotnych, rozwieramy na o�cie¿ przed kosmo-
politycznym potopem wszystkie �luzy, które dotychczas by³y lepiej strze¿one.

Czy¿ jeste�my �mietnikiem [dos³. gnojowiskiem � przyp. t³um.] �wiata? Wszystkimi
dostêpnymi drogami, które zamieni³y siê w wielkie kolektory, p³ynie po naszych ziemiach
coraz bardziej k³êbi¹ca siê, coraz bardziej cuchn¹ca zgraja. To potê¿na fala neapolitañskich
szumowin, lewantyñskich ludzkich strzêpów, smêtnego s³owiañskiego fetoru, potwornej
andaluzyjskiej nêdzy, spermy Abrahama i asfaltu Judei; tego wszystkiego, co wypluwaj¹

43 Np. 1918 r. � obóz w Précigné (Sarthe), od stycznia 1939 � Le Vernet, pó�niej Rieucros,
Brens, Gurs, Noé, Le Récébédou, Argeles, Rivesaltes, Collioure (ogó³em ponad 80 obozów dla
emigrantów). Wiêcej zob. A. G r y n b e r g: Les camps de la honte. Paris 1991. Zob. te¿ D. P e -
s c h a n s k i: La France des camps. Paris 2002.

44 Zob. J. P o n t y: L�immigration dans les textes�, dokument nr 118: Les décrets-lois Daladier
(1938�1939), s. 224�229.

45 Prawicowy tygodnik polityczno-literacki �Gringoire�, za³o¿ony w 1928 roku przez Horacego
de Carbuccia, w latach 1933�1934 zaj¹³ pozycje skrajnie prawicowe, w 1939 roku osi¹gn¹³ nak³ad
407 tys. egzemplarzy, skrajnie antysemicki, zakazany po wyzwoleniu.

46 Henri Béraud (1885�1958), krewny reakcyjnego prefekta policji Jean�a Chiappe�a, pogromcy
francuskiej lewicy w latach 30., by³ dziennikarzem i pisarzem, uhonorowanym w 1922 r. nagrod¹
Goncourtów (najstarsza � od 1903 r. � i najbardziej kontrowersyjna z francuskich nagród literac-
kich) za ksi¹¿kê Le Martyre de l�obèse (dos³. Mêczeñstwo oty³ego). Od 1934 r. wspó³pracowa³
z tygodnikiem �Gringoire�, zas³yn¹³ te¿ m.in. nagonk¹ prasow¹ przeciwko socjalistycznemu mini-
strowi spraw wewnêtrznych Rogerowi Salengro (1890�1936), która doprowadzi³a tego ostatniego
do samobójstwa (oskar¿enie o rzekom¹ dezercjê podczas I wojny �wiatowej) � przek³ad E. B.
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z ran i plag stare ziemie. Kêdzierzawi doktrynerzy, ukradkowi konspiratorzy, królobójcy
o zielonkawej cerze, polaczki w ³achach pociêtych przez mole, �mietanka getta, przemyt-
nicy broni, pistoleros w niedoli, szpiedzy, lichwiarze, gangsterzy, handlarze kobiet i koka-
iny, nadci¹gaj¹ poprzedzani swoj¹ woni¹, pod eskort¹ w³asnych pluskiew. Pod¹¿aj¹ ze
wszystkich stron, bez ustanku, przez oceany, pod górami, nabitymi poci¹gami, pe³nymi
statkami. Przybywaj¹ i s¹ oczekiwani. Z �lewicy� czy z �prawicy�, zawsze maj¹ przyja-
ció³. Rewolucje i zamachy stanu nieustannie dostarczaj¹ ku temu pretekstów. Niedawno
Rosjanie, potem Polacy, dalej Grecy, po nich W³osi, a za nimi Niemcy, poprzedzaj¹cy Hisz-
panów� Czyja teraz kolej? Pod os³on¹ barw azylu pozwala siê wej�æ bez³adnie i bez przed-
siêwziêcia najmniejszych �rodków ostro¿no�ci uchod�com politycznym i zwyk³ym prze-
stêpcom kryminalistom � wszystkim zgodnym co do jednego: do prawa, które sobie uzur-
puj¹, traktowania nas jak kraju podbitego. Podczas gdy jedni s¹ niczym uderzenie obu-
chem dla robotników, którym kradn¹ chleb, inni nie ustaj¹ w zniewa¿aniu naszego patrio-
tyzmu, w naszych w³asnych gazetach47.

Te spazmatyczne oskar¿enia sprzed niemal siedemdziesiêciu lat, które w powy¿-
szym artykule osi¹gnê³y apogeum, niestety, cyklicznie powracaj¹ w historii Europy,
tak jak powraca po dzieñ dzisiejszy problem europejskiej to¿samo�ci Rosji. Koniunk-
turalne potwierdzenia jej europejsko�ci na przemian z podkre�laniem azjatyckiej ob-
co�ci, dziko�ci i wrogo�ci, u�wiadamiaj¹ uwa¿nemu czytelnikowi, ¿e liczne proble-
my, z którymi borykali siê emigranci tamtych lat, nadal pozostaj¹ nie rozwi¹zane.

Wspomnijmy raz jeszcze Diagilewa. Dopóki jego �sezony� prezentowa³y kla-
sykê rosyjskiej muzyki i baletu, francuscy krytycy pe³ni byli zachwytu. Kiedy
jednak powia³o now¹ estetyk¹ choreografii, niekamuflowan¹ zmys³owo�ci¹, ca³-
kowicie odmienn¹ fraz¹ muzyczn¹, jak podczas s³ynnego przedstawienia (29 maja
1913 roku) baletu Igora Strawinskiego �wiêto wiosny w Teatrze des Champs
Élysées, natychmiast wybuch³ skandal (pruderia High Society), powróci³y stare
mity o dzikich barbarzyñcach o dziwnych oczach Azjatów (Jules Michelet48), czy
o prymitywnych Scytach z Pó³nocy (Wolter � Le Russe à Paris, 1760 r.). W epi-
tetach celowali zw³aszcza znany krytyk i pisarz Jacques Rivière (1886�1925) w �La
Nouvelle Revue Française� oraz dyplomata, historyk i archeolog Melchior de
Vogüé (1829�1916) w �La Revue des Deux Mondes�.

Rosyjscy autorzy mówi¹ przede wszystkim o sukcesach, ale odnosz¹c siê do
wspomnianego wy¿ej skandalu, zarzucaj¹ francuskim krytykom niekompetencjê,

47 Zob. J. P o n t y: L�immigration dans les textes�, dokument nr 113: Une xénophobie exacerbée:
l�hebdomadaire �Gringoire�, s. 214.

48 Wybitny francuski historyk Jules Michelet (1798�1874) � wyda³ m.in. dwie broszury: Pologne
et Russie oraz Principautés danubiennes, które w 1834 roku ukaza³y siê pod wspólnym tytu³em
Légendes démocratiques du Nord (a w 1863 roku � pod tytu³em la Pologne martyre). Wyrazi³ tu
m.in. swoje negatywne pogl¹dy na Rosjê, nawi¹zuj¹c do jej roli w rozbiorach Polski, z sympati¹
dla polskich emigrantów we Francji po powstaniu listopadowym. Zob. te¿ list Aleksandra Hercena
z 22 wrze�nia 1851 r. skierowany do Michelet�a, odnosz¹cy siê do jego opinii o Rosji: <http://
www.stetson.edu/departments/russian/herzen.html>.
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podkre�laj¹c ich brak przygotowania do oceny np. choreografii baletu, wi¹¿¹c to
ze stanem upadku francuskiego baletu na pocz¹tku XX wieku49.

Od tej pory wiele siê zmieni³o, ale do dzi� w opracowaniach dotycz¹cych tam-
tego okresu sporo jest rozbie¿nych ocen i opinii na temat roli, skali oddzia³ywa-
nia i miejsca rosyjskiej bia³ej emigracji we Francji. Francuscy, niemieccy, amery-
kañscy, kanadyjscy, wreszcie � rosyjscy badacze (historycy, socjolodzy, litera-
turoznawcy), jak np. Gererd Noiriel, Catherine Gousseff, Janine Ponty, Pierre
Milza, Hélène Menegaldo, Max Esch, Klaus J. Bade, Leonid Livak, Nancy Green,
Robert H. Johnston, Georges Nivat, Galina Tarle, Irina Sabiennikowa i inni w �wie-
tle nowych badañ i ujawnianych archiwów przywracaj¹ w³a�ciwe proporcje �
zarówno co do faktycznych stosunków ówczesnych francuskich i rosyjskich
elit, zas³ug rosyjskiej emigracji, jak i odno�nie do przesadnie hagiograficzne-
go charakteru niektórych rosyjskich opracowañ czy te¿ przesadzonych sza-
cunkowych danych liczbowych, zestawiaj¹c je i porównuj¹c z danymi z in-
nych �róde³, a tak¿e staraj¹c siê rozproszyæ nagromadzone mity. Zasygnali-
zujmy wiêc skrótowo najbardziej rozpowszechnione mity, poddawane przez
badaczy krytycznej ocenie.

G³ównym przes¹dem jest ci¹gle jeszcze funkcjonuj¹ce pojêcie tzw. zagranicz-
nej Rosji (czasem u¿ywane zamiennie z okre�leniem �alternatywna Rosja�), trak-
towanej jako odpowiednik pañstwa na wygnaniu (Russie exilée, société en exil);
w jêzyku angielskim Russia abroad, w jêzyku francuskim Russie hors frontières,
a w jêzyku rosyjskim çàðóáåæíàÿ Ðîññèÿ.

Od czasu Russia � out of Russia50 Williama Chapin-Huntington�a (1884�1958),
w licznych pracach o rosyjskiej �pierwszej fali� operowano tym terminem, nie
wnikaj¹c do koñca w jego zasadno�æ, sugeruj¹c siê wielk¹ liczb¹ emigrantów
i szerokim wachlarzem spo³ecznym reprezentowanych w�ród nich warstw. Do-
piero Hélène Menegaldo51 zwróci³a uwagê na zasadniczy fakt, obalaj¹cy faktycz-
nie mit �zagranicznej Rosji� � niemal ca³kowity brak w�ród emigracji we Fran-
cji podstawowej warstwy spo³ecznej, jak¹ byli niew¹tpliwie ch³opi (lud!). Tylko
nieliczni ch³opi ewakuowali siê z Rosji razem z uchodz¹cymi �bia³ymi wojska-
mi�. We Francji na wie� trafili g³ównie szeregowi kozacy (fermy hodowlane
w po³udniowo-zachachodniej Francji i okolice Pary¿a), tworz¹c � podobnie jak
w innych krajach � kozackie chutory i stanice, funkcjonuj¹ce organizacyjnie
niczym w ojczy�nie. W 1924 roku utworzony zosta³ nawet w Pary¿u Komitet
Organizacji Kozackich, w sk³ad którego wesz³y 64 stanice z ró¿nych krajów (Bu³-

49 Zob. Ñ. Ë è ô à ð ü: Äÿãèëåâ è ñ Äÿãèëåâûì. s. 53�78 ; À. Á å í ó à: Âîñïîìèíàíèÿ î áàëåòå.
W: Ðóññêèé Ïàðèæ. Ñîñò. Ò. Ï. Á ó ñ ë à êî â î é. Ìîñêâà 1998, s. 78�85.

50 W. C h a p i n-H u n t i n g t o n: The Homesick Million. Russia � out of Russia. Boston 1933.
51 H. M e n e g a l d o: Les Russes à Paris�, s. 37�38.
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garia, Serbia, Czechos³owacja, Polska, Rumunia, Wêgry, Grecja, Luksemburg),
we Francji funkcjonowa³o realnie 31 stanic. Jednak¿e czêste zmiany miejsc po-
bytu kozaków w poszukiwaniu pracy, zw³aszcza w okresie kryzysu, radykalnie
zmniejszy³y liczebno�æ mieszkañców stanic i samych stanic. Czê�æ kozaków zde-
cydowa³a siê na powrót do Rosji. Kiedy wybuch³a II wojna �wiatowa, stanice
przesta³y istnieæ.

Niemal równie szeroko rozpowszechniony jest mit o izolacji rosyjskich emi-
grantów, o braku kontaktów z francusk¹ elit¹ intelektualn¹, z francuskim ¿yciem
kulturalnym w tym okresie i o braku jego wp³ywu na twórczo�æ rosyjskich emi-
grantów. Znamienny dla kontestatorów takich pogl¹dów jest np. artyku³ Leonida
Livaka zatytu³owany Nina Berberova et la mythologie culturelle de l�émigration
russe en France52. Autor twierdzi, ¿e rosyjscy pisarze-emigranci, d¹¿¹c do zro-
zumienia i opisania swoich do�wiadczeñ ekspatriacyjnych, stworzyli pewien za-
sób idealnych modeli swojej dzia³alno�ci literackiej na obczy�nie. Konceptuali-
zacja wygnania poprzez te idealne modele implikuje, zdaniem Livaka, uciekanie
siê do licznych mitów, dziêki którym baga¿ osobistych do�wiadczeñ przek³ada
siê na tekst literacki. Na potwierdzenie tej tezy autor dokonuje szczegó³owej ana-
lizy przytaczanych przez Ninê Berberow¹ w autobiografii Êóðñèâ ìîé (Podkre-
�lenia moje) argumentów, maj¹cych �wiadczyæ o izolacji emigrantów od ¿ycia
kulturalnego Francji i odpowiedniego roz³o¿enia akcentów potwierdzaj¹cych ar-
tystyczn¹ klêskê m³odego pokolenia pisarzy-emigrantów oraz wyeksponowania
cierpieñ fizycznych i moralnych tej generacji. Livak twierdzi, ¿e nawet ta mitolo-
gia kulturowa, wykorzystywana przez pisarzy emigracyjnych, maj¹ca swoje ko-
rzenie w tradycyjnym rosyjskim modelu wyizolowanego, prze�ladowanego po-
ety-proroka, faktycznie zosta³a zainspirowana równie¿ przez �ród³a francuskie
(zbie¿no�æ modeli, zw³aszcza bezpo�rednio po wojnie). Livak dowodzi te¿, ¿e
rosyjscy moderni�ci w okresie miêdzywojennym nie ukrywali kontaktów z lite-
ratur¹ francusk¹, natomiast ich memuarystyka starannie przemilcza ten temat.
Uzasadnaj¹c to twierdzenie, Livak przygotowa³ prezentacjê zebranych przez sie-
bie tekstów tzw. Francusko�Rosyjskiego Studium (le Studio Franco-Russe), dzia-
³aj¹cego w latach 1929�1931, które prowadzi³o publiczn¹ debatê pisarzy i inte-
lektualistów rosyjskich i francuskich w celu wymiany pogl¹dów i poszukiwania
zbli¿enia moralnego oraz wspó³pracy intelektualnej pomiêdzy elitami obu kra-
jów. Odby³o siê 14 debat, których stenogramy zachowa³y siê do dzi�. Przytoczmy
za Livakiem przyk³adowe tematy i sk³ad uczestników niektórych spotkañ.

Zebranie pierwsze odby³o siê 29 pa¿dziernika 1929 roku. Temat konferencji
brzmia³: L�Inquiétude dans la littérature (Niepokój w literaturze), referat wyg³o-

52 Zob. w: �Cahiers du Monde russe� 2002, nr 43/2�3: Contacts intellectuels, réseaux, relations
internationales.
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si³ Robert Sébastien; udzia³ w debacie wziêli m.in.: Alfred Blanchet, Gaito Gaz-
danow, Nadie¿da Gorodiecka, Jean Maxence, Marcel Sauvage, Robert Sébastien,
Mark S³onim.

Zebranie drugie � 26 listopada 1929 roku. Temat: L�influence de la littérature
française sur les écrivains russes depuis 1900 (Wp³yw literatury francuskiej na
pisarzy rosyjskich od 1900 roku), referat wyg³osi³a Julia Sazonowa; udzia³ wziêli
m.in. Marina Cwietajewa, Boris Zajcew, Marcel Péguy, Jean Maxence, Gabriel
Marcel, René Lalou.

Zebranie siódme � 29 kwietnia 1930. Temat: 1. Le roman depuis 1918 (Po-
wie�æ od 1918 r.), referat wyg³osi³ Benjamin Crémieux; 2. Quelques aspects du
roman russe depuis 1918 (Niektóre aspekty powie�ci rosyjskiej od 1918 r.) referat
wyg³osi³ Vsevolod de Vogt. W debacie udzial wziêli m.in. Grigorij Adamowicz,
Benjamin Crémieux, Ilia Zdaniewicz, René Lalou, Jean Maxence, Vladimir Po-
zner, Boris Zajcew.

Zebranie jedenaste � 16 grudnia 1930. Temat: 1. Le symbolisme en France
(André Fontainas), 2. Le symbolisme russe (Nina Berberowa); udzia³ w debacie
� John Charpentier, Stanislas Fumet, René Lalou, Vladimir Weidlé, Jean Ma-
xence53.

Kolejny mit to dane dotycz¹ce liczebno�ci rosyjskiej bia³ej emigracji we Fran-
cji. Jak ju¿ wspominali�my powy¿ej (ze wzglêdów, o których by³a ju¿ mowa), do
spisów ludno�ci nale¿y podchodziæ z du¿¹ doz¹ ostro¿no�ci. Z uwagi na rozle-
g³o�æ tematu, odsy³am jedynie do ogl¹du przyk³adowych �róde³54.

Pozosta³ wreszcie mit wszechobecnego w Pary¿u rosyjskiego taksówkarza �
by³ego bogatego ksiêcia lub co najmniej genera³a55. W okresie miêdzywojnia wpisa³
siê on w pejza¿ miasta niczym tradycyjna paryska konsjer¿ka. Interesuj¹cy szkic
o rosyjskich taksówkarzach, zatytu³owany Un lieu mobile: le taxi, entre mythe et
réalité (Miejsce w ruchu: taksówka, miêdzy mitem i rzeczywisto�ci¹) przedstawia
w swojej ksi¹¿ce Hélene Menegaldo (z domu Pachoutinsky), której ojciec by³
jednym z nich56.

53 Zob. Le Studio Franco-Russe 1929�1931 (textes réunis et présenté par L.Livak, la red. G. Tas-
sis). �Toronto Slavic Library� vol. 1, 624 s.

54 Zob. np. atlas emigracji: <http://dmo. econ. msu. ru/demografia/atlas/migrusse/index. html>
oraz szczegó³y naturalizacji z 1931 r.: <http://barthes. ens. fr/clio/revues/AHI/ressources/tableaux/
Nat_d_orig_russe1931. html>, a tak¿e spisu powszechnego: <http://barthes.ens. fr/clio/revues/AHI/
ressources/tableaux/Russes1931. html>.

55 Faktycznie rosyjscy taksówkarze stanowili we Francji niewielki procent ogó³u: 3156 na 20 000
(1926 r.), ale byli widoczni (!). Wiêkszo�æ jednak je�dzi³a na przedmie�ciach; w Pary¿u � by³o
tylko 1481 rosyjskich taksówkarzy.

56 Zob. H. M e n e g a l d o: Les Russes à Paris� s. 155�176. Zob. te¿ Pary¿ oczami pisarza-
taksówkarza: Ã. Ã à ç ä à í î â: Íî÷íûå äîðîãè. W: Ã. Ãàçäàíîâ: ×åðíûå ëåáåäè. Ìîñêâà 2002.
s. 113�278.
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Byli te¿ prawdziwi legendarni rosyjscy arty�ci i aktorzy, legendarne kabarety i re-
stauracje57, Billancourt (Billankoursk)58 i bia³ogwardzi�ci-robotnicy w zak³adach
Renault oraz �sproletaryzowani� arystokraci, których ogl¹dano równie chêtnie, jak
spektakle kabaretowe, wreszcie � liczni pisarze, prawdziwe tradycje, rosyjskie
studio filmowe, prasa, krytyka, szko³y, organizacje, cerkwie, cmentarze59.

Pozosta³a prawdziwa spu�cizna kulturalna dla nastêpnych pokoleñ.

El¿bieta Banasiuk

RUSSIAN EMIGRATION IN FRANCE � REALITY AND MYTHS
(FROM THE END OF THE XIXTH CENTURY

TO THE WHITE EMIGRATION IN THE INTER-WAR PERIOD)

S u m m a r y

This article presents the features of Russian emigration in France from the end of the XIXth

century to the inter-war period and puts emphasis on a fact of distinction between French reality
and Russian myths concerning the same time. For example, some researchers note the overstate-
ment in Russian emigrants� opinion about the deficiency in the cultural contacts with French elites
and lack of their influence on Russian literary creativity. Others consider that Russia abroad is the
myth too, by reason of the absence of basic social Russian stratum � the peasants � in France.
Many researchers raise doubts concerning statistical data and too hagiographic character of some
Russian authors� publications.

Ýëüæáåòà Áàíàñþê

ÐÓÑÑÊÀß ÝÌÈÃÐÀÖÈß ÂÎ ÔÐÀÍÖÈÈ � ÐÅÀËÈÈ È ÌÈÔÛ
(ÎÒ ÊÎÍÖÀ ÕIÕ � ÍÀ×ÀËÀ ÕÕ ÂÂ.

ÄÎ ÁÅËÎÉ ÝÌÈÃÐÖÈÈ ÌÅÆÂÎÅÍÍÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ 1919�1939)

Ð å ç þ ì å

Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ïðåäñòàâëåíà ðóññêàÿ ýìèãðàöèÿ âî Ôðàíöèè îò êîíöà ÕIÕ � íà÷àëà
ÕÕ âåêîâ äî ìåæâîåííîãî ïåðèîäà 1919�1939 ãã. Ïîä÷åðêèâàþòñÿ ðàçëè÷èÿ ìåæäó ôðàí-
öóçñêèìè ðåàëèÿìè è ðóññêèìè ìèôàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê ýòîìó ïåðèîäó. Îñîáîå âíèìàíèå
óäåëÿåòñÿ ðàçíèöå ïîäõîäà íåêîòîðûõ çàïàäíûõ è ðóññêèõ ó÷åíûõ ê îáðàçó ïðåäñòàâëåííîé
ðóññêèìè ýìèãðàíòàìè äåéñòâèòåëüíîñòè, à òàêæå ê ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì è ê ñëèøêîì
àãèîãðàôè÷åñêèì òðóäàì íåêîòîðûõ ðóññêèõ ëèòåðàòóðîâåäîâ.

57 Zob. K. K a z a n s k i: Cabaret russe. Paris 1978. zob. te¿: J. K e s s e l: Nuits de princes. Paris
1988.

58 Zob. N. Berberova: Êóðñèâ�, s. 377�382. Zob. tej¿e: Áèÿíêóðñêèå ïðàçäíèêè. Ðàññêàçû
â èçãíàíèè. Ìîñêâà 1997, 464 s.

59 Zob. np. <http://www.russie.net/france/eglises.htm>; <http://www.russie.net/france/cimetie-
res.htm>; <http://www.russie.net/france/gen-cimetiere.htm>.


