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POLSCY INTELEKTUALI CI, KTÓRZY ZNAJDUJ  SCHRONIENIE WE FRANCJI PO II WOJNIE
wiatowej, dzia aj  przede wszystkim na polu kulturalnym i politycznym jako

opozycja do wprowadzonego w Polsce systemu politycznego. Zasadniczy wp yw
na kszta t polskiej literatury ma Instytut Literacki, przeniesiony do Maisons-
-Laffite we Francji w 1947 roku. W latach 1953–1988 w ramach serii „Biblioteka
Kultury” ukaza y si  444 tytu y w cznym nak adzie 7800 egzemplarzy. Dzi ki
Jerzemu Giedroyciowi, który kierowa  tym donios ym przedsi wzi ciem, druko-
wane s  dzie a najwybitniejszych polskich autorów drugiej po owy XX wieku,
mimo i  znajduj  si  na czarnej li cie pa stwowych wydawców w Polsce.

Instytut Literacki wydaje równie  przek ady, ale jedynie na j zyk polski: Simo-
ne Weil1 w t umaczeniu Czes awa Mi osza, jak równie  Grahama Greena, Alberta
Camusa, Aleksandra So enicyna, Borysa Pasternaka czy George’a Orwella.
Literatura polska natomiast nie ukazuje si  po francusku. Celem polityki wydaw-
niczej Instytutu, nastawionej na potrzeby polskiego czytelnika, nie s  przek ady
dzie  polskich na francuski. Starania i kroki w tym kierunku podejmuj  we fran-
cuskich wydawnictwach sami pisarze.

Komunikacja mi dzy rozsianymi na Zachodzie wysepkami polsko ci a francu-
skim otoczeniem nie odbywa si  bynajmiej poprzez przek ady literatury polskiej.
Zreszt  francuskie rodowisko wydawnicze równie  nie jest przesadnie yczliwe
wobec polskich autorów, zw aszcza przeciwników komunizmu. Jak wyja nia
Marie Bouvard w artykule po wi conym Czes awowi Mi oszowi:

1 S. Weil, Wybór pism, prze . i opr. Czes aw Mi osz, Pary , Instytut Literacki, 1958, „Biblioteka
Kultury”, t. XXXIII.
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yciu literackiemu Pary a ton nadaj  lewicowi intelektuali ci, w wi kszo ci komuni ci lub
sympatycy komunizmu. Aby da  wyobra enie o paryskim klimacie intelektualnym, przypo-
mnijmy sytuacj , w której znalaz  si  wówczas Camus: „Przez ostatnie dziesi  lat swojego
ycia by  ch opcem do bicia paryskiej lewicy, szczerej, ale bezwzgl dnej, cz sto nieuczciwej

i napastliwej, w najlepszym wypadku b d cej pod wp ywem propagandy” pisze Olivier Todd
w zako czeniu swojej ksi ki Albert Camus. Biografia. Nietrudno sobie wyobrazi  los, jaki
spotka  wygna ców ze Wschodu, tych, którzy opu cili ojczyzn  proletariatu2.

O K R E S  T U  P O  W O J N I E  – P I S A R Z E  E M I G R A C Y J N I

Czes aw Mi osz po opuszczeniu kraju i osiedleniu si  w Pary u publikuje Zniewo-
lony umys  najpierw w j zyku polskim w serii „Biblioteka Kultury” i w tym samym
roku nak adem wydawnictwa Gallimard po francusku3. Wyj tkowa sytuacja Mi osza
we Francji, gdzie jego nazwisko nie jest zupe nie obce, dzia a na jego korzy , nawet
je li wskutek trudno ci, z jakimi si  spotka, zmuszony b dzie wyjecha  do USA. Jego
dzia alno  w Kongresie Wolno ci Kultury4 oraz publikacje w czasopi mie „Preuves”
zapewniaj  mu obecno  we francuskich kr gach. Drukowanie polskich ksi ek po

2 M. Bouvard, L’œuvre de Czeslaw Mi osz en français, w: La Littérature polonaise en France.
D’une sélection politique des œuvres à traduire au miroir déformant de la traduction, red. M. Lau-
rent, Lille, UL3, 1998, Traveaux et recherches, ss. 93–107 [wszystkie t um. w tek cie moje – M.L.].

3 C. Mi osz, La Pensée captive. Essai sur les logocraties populaires, prze . A. Prudhommeaux i autor,
wst p K. Jaspers, Paris, Gallimard, 1953. W okresie pobytu C. Mi osza w Pary u we francuskim przek adzie
ukazuj  si  równie : La Prise du pouvoir, prze . J. Hersch, Lausanne, La Guilde du Livre; Sur les bords de
l'Issa, prze . J. Hersch, Paris, NRF La Guilde du Livre, 1956, seria « Du monde entier »; Une Autre Europe,
prze . G. Sédir, Paris, Gallimard, 1964. Nast pnie, podczas gdy Instytut Literacki nieprzerwanie drukuje jego
dzie a po polsku („Biblioteka Kultury”, tomy I – XII), dopiero lata 80. i nagroda Nobla (1980) przynios
kolejne t umaczenia na francuski: Enfant d'Europe et autres poèmes, prze . M. Tschui, J. Silberstein, Lau-
sanne, Éditions l'Age d'Homme, 1980; Poèmes, 1934–1982, éd. établie par C. Jele ski, Paris, Éditions
Luneau-Ascot, 1984; La Terre d'Ulro. Méditation sur l'espace et la religion, prze . Z. Bobowicz, Paris, Albin
Michel, 1985; Mi osz par Mi osz. Entretien de Czes aw Mi osz avec Ewa Czarnecka et Aleksander Fiut,
prze . D. Beauvois, Paris, Fayard, 1986; Vision de la baie de San Francisco, prze . M. Bouvard, Paris,
Fayard, 1986; Histoire de la littérature polonaise, prze . A. Kozimor, Paris, Fayard, 1986; Témoignage de la
poésie, prze . Ch. Je ewski i D. Autrand, Paris, Presses universitaires de France, 1987; L’Immortalité de
l’art, prze . M. Bouvard, Paris, Fayard, 1988; Terre inépuisable, prze . Ch. Je ewski i F.X. Jaujard, Paris,
Fayard, 1988; De la Baltique au Pacifique, prze . M. Bouvard, Paris, Fayard, 1990; Traité de théologie,
prze . J. Donguy i M. Mas owski, Paris, Editions Cheyne, 2003; Le Chien Mandarin, prze . L. Dyevre, Paris,
Mille et une nuit, 2004; Abécédaire, prze . L. Dyevre, Paris, Fayard, 2004.

4 W czerwcu 1950 roku 40 intelektualistów (w ród których byli Raymond Aron, Albert Camus, Fra-
nçois Mauriac, jak te  Jerzy Giedroy  i Józef Czapski) zgromadzonych w Berlinie uczestniczy w za o e-
niu Kongresu Wolno ci Kultury, którego celem jest przywrócenie prawdy o re imie krajów Europy
Wschodniej oraz podj cie konstruktywnej refleksji. Konstanty Jele ski zostaje cz onkiem sekretariatu
generalnego Kongresu. Po opuszczeniu kraju do Kongresu przy cza si  Mi osz i zostaje jednym
z autorów czasopisma „Preuves” redagowanego pod auspicjami Kongresu przez François Bondy’ego.
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francusku w paryskich wydawnictwach nie jest rzecz atw  w latach 50., 60., a nawet
705. Sam Mi osz popada we Francji w wydawniczy niebyt po wyje dzie do Stanów.

Witold Gombrowicz nieustannie zabiega u swoich paryskich przyjació , w tym
Konstantego Jele skiego, o zwi kszenie stara , maj cych na celu publikacj  jego
utworów w wersji francuskiej. Ferdydurke (napisana w 1937 roku) musi jednak
poczeka  do 1958 roku6. I wiemy, ile wysi ków kosztowa o Jele skiego7 znale-
zienie t umacza i wydawcy, podczas gdy Instytut Literacki regularnie wydawa
powie ci, dramaty oraz dziennik pisarza. wiadczy to o wielkim braku zainteresowa-
nia Francji wszelk  literatur  „inn ” ni  w asna. Dzie o pisarza obcego pochodzenia
takiego jak Gombrowicz8, o wybitnych walorach literackich i par excellence orygi-
nalne, mog o, rzecz jasna, jedynie zdumiewa  i trafi  do historycznego czy ca.

Pomimo usilnych stara  Alberta Camusa, równie  Gustaw Herling-Grudzi ski,
sta y wspó pracownik „Kultury”, dopiero w 1985 roku, czyli 34 lata po wydaniu
polskim, doczeka si  francuskiego przek adu swoich wyj tkowych wspomnie
z pobytu w sowieckim agrze9.

5 W tej kwestii sytuacja we Francji ró ni si  od tego, co opisuje R. Fieguth, O europejskich warto-
ciach klasyków literatury polskiej, w: Humanizm polski d ugie trwanie – tradycje – wspó czesno ,

red. A. Nowicka-Je owa, M. Cie ski, Warszawa, Wydawnictwo Neriton, 2008–2009, s. 346: „Okresem
najszerszego promieniowania polskiej kultury i literatury by o pi tnastolecie od ko ca lat 1950 do po-
cz tku lat 1970. Wtedy Europa i wiat odkryli wielkich polskich autorów dwudziestowiecznych.”.

6 W. Gombrowicz, Ferdydurke, prze . Brone [Witold Gombrowicz, Roland Martin], wst p C. Jele ski,
Paris, Julliard, Les Lettres Nouvelles, 1958; La Pornographie, prze . G. Lisowski, wst p W. Gombrowicz,
Paris, Julliard, Les Lettres Nouvelles, 1962; Journal (1953–1956), prze . A. Kosko, Paris, Julliard, Les
Lettres Nouvelles, 1964; Le Festin chez la Comtesse Fritouille, prze . G. Sédir, il. Stanislas Lepri,
« Preuves », nr 174, Paris 1965, s. 44–56; Théâtre: « Yvonne, Princesse de Bourgogne », « Le Mariage »,
prze . C. Jele ski, G. Serreau, Paris, Julliard, Les Lettres Nouvelles, 1965; Cosmos, prze . G. Sédir, wst p
W. Gombrowicz, Paris, Denoël, Les Lettres Nouvelles, 1966; Bakakaï, prze . G. Sédir, A. Kosko, Brone
[Witold Gombrowicz, Roland Martin], Paris, Denoël, Les Lettres Nouvelles, 1967; Journal Paris–Berlin
(Volume IV: 1963–1964), prze . A. Kosko, wst p W. Gombrowicz, Paris, Christian Bourgois Editeur, 1968;
Sur Dante [édition bilingue], prze . A. Kosko, Paris, L’Herne, 1968; Lausanne, L’Age d’Homme, 1968;
Entretiens avec Witold Gombrowicz, prze . K. Chanska i F. Marié, wst p D. de Roux Paris, Pierre Belfond,
1968; wydanie polskie: Instytut Literacki, 1969; Ferdydurke, prze . G. Sédir, Paris, 10/18, 1973; Trans-
-Atlantique, prze . C. Jele ski, G. Serreau, wst p C. Jele ski, Paris, Denoël, Les Lettres Nouvelles, 1976;
Journal (1957–1960), prze . Ch. Je ewski, D. Autrand, Paris, Denoël, Les Lettres Nouvelles, 1976; Les
Envoûtés, prze . A. Mailles, H. W odarczyk, wst p P. Kalinine, Paris, Stock, 1977; Journal (Volume III:
1961–1969), prze . Ch. Je ewski, D. Autrand, Paris, Christian Bourgois Editeur, Maurice Nadeau 1981.

7 M. Nadeau, Grâces leur soient rendues – mémoires littéraires, Paris, Albin Michel, 1990, Gom-
browicz, s. 341–362.

8 M. Galey, Gombrowicz, théâtre de l'Ambigu, Cahier de l'Herne, nr 14, Lausanne, éd. l'Age d'Homme,
1977, s. 1971: « C'est la chance de cet écrivain solitaire qui "voyait grand tout seul", sans se préoccuper
des courants artistiques en vogue, d'avoir connu tard la célébrité… » („To szcz cie dla tego samotnego
pisarza, który sam mia  wielkie ambicje, nie bacz c na obowi zuj ce style artystyczne, e s awa
przysz a do niego pó no…”).

9 G. Herling, Un Monde à part, prze . z ang. W. Desmond, Paris, Editions Denoël, 1985.
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Spo ród nielicznych przek adów z j zyka polskiego, jakie ukaza y si  tu  po
wojnie, mo na wymieni  jedynie Le Viol de la Pologne – Un modèle d'agression
soviétique (Polska zgwa cona) Stanis awa Miko ajczyka10, Varsoviennes (Kobiety)
Stanis awy Kuszelewskiej11 czy wydan  w 1954 roku w Brukseli pierwsz  antolo-
gi  poezji polskiej w j zyku francuskim12 w opracowaniu Mariana Pankowskiego.

Le chemin qui ne mène nulle part (Droga do nik d) Józefa Mackiewicza13, powie
w pe ni klasyczna w formie, zostaje opublikowana dopiero w 1959 roku. W tym
przypadku okres „czy ca” wynika  z faktu, i  ksi ka traktuje o sowieckich deporta-
cjach Polaków w 1939 r. Taki temat by  absolutnie nie do przyj cia przez francusk
lewic  przed ujawnieniem zbrodni stalinowskich w 1956 roku w Moskwie. Dopiero
wtedy, kiedy raport Chruszczowa zmieni  francuski sposób my lenia, zdano sobie
spraw , e byli tacy polscy pisarze, którzy przedk adali literatur  i wolno  nade
wszystko i woleli trudn  emigracj  od wygody pa stwowego mecenatu.

O K R E S  T U  P O  W O J N I E  – P I S A R Z E  Z  P O L S K I

W latach 50. wy cznie sympatie polityczne decydowa y o publikacji dzie  pol-
skich we Francji. Pocz tkowo literatura promowana w Warszawie t umaczona
by a przez zwolenników polityki inspirowanej przez Kreml, a jej jedynym wy-
dawc  by  Pierre Seghers14. Niewiele dzie  prze o ono w ca o ci15. Wybrane
utwory pogrupowano w tomy: Poètes polonais (1949), Prosateurs polonais
(1950), Pages polonaises (1953). Mo na w nich by o przeczyta  m.in. fragment
La Cendre et le diamant (Popió  i diament), taki tytu  t umacz Allan Kosko da
powie ci Jerzego Andrzejewskiego16, opowiadanie Tadeusza Borowskiego – Une
journée à Harmenze (Dzie  na Harmenzach), wiersze Jaros awa Iwaszkiewicza itd.

10 S. Miko ajczyk, Le Viol de la Pologne. Un modèle d'agression soviétique, Paris, Plon, 1949.
11 S. Kuszelewska, Varsoviennes, R. Maillol éd. Les Amis de la Polgne, 7 rue Corneille-Paris, 1949,

t um. R. Bailly. Wydanie polskie: Kobiety, Rzym, Instytut Literacki, 1946.
12 M. Pankowski, Anthologie de la poésie polonaise du quinzième au vingtième siècle, Bruxelles,

André de Rache éditeur, 1954.
13 J. Mackiewicz, Le chemin qui ne mène nulle part, prze . J. Plater-Syberg, Paris, Fayard, 1959.
14 Poètes polonais, Paris, Seghers, 1949; Prosateurs polonais, Paris, Seghers, 1950; Pages polona-

ises, Paris, Seghers, 1953.
15 L. Kruczkowski, Pièges et impasses, prze . J.-M. Dumarais, Paris, éd. Hier et Aujourd’hui, 1947;

Les Allemands ou la famille Sonnebruch, prze . M. Fontaine, Huguette Dubois, Paris, Les Editeurs
français réunis, 1950; S. Kuszelewska, Varsoviennes, prze . R. Bailly, Paris, R. Maillol éditeur, 1949.

16 Powie  uka e si  w ca o ci pod tytu em Cendres et diamant, Paris, Gallimard, Du monde entier,
1967, w przek adzie Jerzego Lisowskiego. W Polsce ksi ka okaza a si  du ym sukcesem, chocia
w zamy le by a dzie em propagandowym. Krzysztof K kolewski, w swojej pracy Diament odnalezio-
ny w popiele (Warszawa, Trio, 1995), przedstawia genez  powie ci Popió  i diament. Temat powie ci
podda  Jerzemu Andrzejewskiemu Jakub Berman, dzia acz sprawuj cy w adz  nad bezpiek  i kultur .
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Jasno zdefiniowany projekt wydawniczy Seghersa mia  pokaza  wielko  lite-
ratury zgodnej z za o eniami realizmu socjalistycznego sformu owanymi przez

danowa i Gorkiego w Moskwie 17 sierpnia 1934 roku. Najtrudniej by o uzasad-
ni  ograniczenie wolno ci artystycznej oraz zakaz wszelkiego indywidualizmu.
Prób  podj  André Wurmser. W przedmowie do tomu z 1953 roku pisa :

W czasach Vigny’ego, a nawet w czasach Mallarmégo, szczelne zamkni cie si  w swoim
gabinecie, podczas gdy panowa a bezczelna i g upia, stoj ca jeszcze na mocnych nogach bur-
uazja, by o odrzuceniem wspó pracy z wrogiem […]. W czasach Stalina i Bieruta zamkni -

cie si  z samym sob  by oby odrzuceniem nadziei i pewno ci […], by oby skazaniem swoje-
go dzie a na niebyt17.

Oprócz wspomnianych kwestii politycznych prawd  jest równie , e francuski
wiat wydawniczy w a nie podnosi  si  z wojny. Liczba dobrych francuskich

tekstów czekaj cych na publikacj  by a znaczna, braki finansowe – du e. Skupie-
nie si  na w asnych potrzebach by o konieczno ci  chwili dla literatury, która
zmienia a si , rozwija a i szuka a nowych dróg.

Opowiadania18 Marka H aski ukazuj  si  w Warszawie w 1956 roku nak adem
pa stwowego wydawnictwa Czytelnik. Ale m ody zbuntowany pisarz opuszcza
kraj i od 1958 roku staje si  jednym z autorów paryskiego Instytutu Literackie-
go19. Jest jednym z pierwszych twórców z Polski, którego dzie a s  t umaczone
we Francji przez znane francuskie wydawnictwo publikuj ce literatur  obc  –
René Julliard – które wydaje Le premier pas dans les nuages (Pierwszy krok
w chmurach) oraz Le huitième jour de la semaine (Ósmy dzie  tygodnia)20.

1 9 6 0 – 1 9 7 6 :  P O L I T Y C Z N A  K O N T R O L A
L I T E R A C K I E G O  „ E K S P O R T U ”

Je li chodzi o literatur  polsk , koniec zimnej wojny we Francji przypad  do-
piero na 1960 rok. Pocz wszy od tej daty zacz to podpisywa  umowy wydawni-
cze i francuscy wydawcy coraz bardziej przychylnym okiem spogl dali na list
autorów, których utwory proponowa  im Zwi zek Literatów Polskich (Interpress).
Ukaza y si  wówczas dzie a pisarzy, którzy odnie li sukces w Polsce tu  po za-
ko czeniu wojny: Kamienny wiat, napisany przez Tadeusza Borowskiego w 1948 r.,

Zosta a ona zbudowana wokó  faktów – realnej gro by wojny domowej – ale przedstawionych
w sposób korzystny dla panuj cej w adzy. Niemniej sta a si wiatowym sukcesem polskiej literatury.

17 A. Wurmser, Pages polonaises, Paris, Pierre Seghers, 1953, p. 11.
18 M. H asko, Pierwszy krok w chmurach, Warszawa, Czytelnik, 1956.
19 M. H asko, Nast pny do raju, Pary , Instytut Literacki, 1958.
20 M. H asko Le Premier Pas dans les nuages, prze . T.-G. Doma ski, P. Berthelin, Paris, Julliard,

1958; Le Huitième Jour de la semaine, prze . A. Posner, Paris, Julliard, 1959.
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zostaje wydany przez Bourgois w 1964 r.21; Popió  i diament wychodzi w 1967 r.,
czyli przesz o 20 lat po ogromnym sukcesie w Polsce22.

aden autor nie móg  jednak by  drukowany we Francji ani gdziekolwiek in-
dziej poza granicami Polski bez zgody Komitetu Centralnego PZPR. Wizerunek
literatury polskiej we Francji by  wówczas taki, jaki nadali jej polscy politycy23.

Umow  z francuskim wydawnictwem podpisywa  Interpress, a pieni dze prze-
lewane w twardej walucie dociera y do autora w z otówkach (po niekorzystnym
oficjalnym kursie) po tym, jak pa stwo pobra o swój procent. Obieg oficjalny
podlega cis ej kontroli. Zwi zane z tym trudno ci, a zw aszcza jak trudno by o
spod takiej „opieki” si  uwolni , opisuje ciekawie S awomir Mro ek:

W ka dym kraju jest tak, e je eli jaka  ksi ka osi ga sukces, to wydawcy w innych kra-
jach staraj  si  j  przet umaczy  i wyda . Ale nie w kraju komunistycznym, gdzie liczy si
tylko ideologia. Kariera mojej ksi ki zacz a si  od Niemiec – ówczesnego RFN, a rok pó -
niej napisa em dramat. W chwili kiedy przeje d a em przez Francj  w 1959 roku, odby o si
ju  sze  premier mojej sztuki w Niemczech. Liczba imponuj ca, gdybym mieszka  w Niem-
czech i pisa  po niemiecku, dostateczna – gdybym mieszka  we Francji i pisa  po francusku.
Ale ja pisa em po polsku i by em Polakiem z komunistycznego wiata.

Mój przypadek by  pierwszy w Polsce i d ugo taki pozosta . Je li chodzi o ksi k , rzecz
by a jeszcze mo liwa, cho  w komunizmie – nielegalna. Ale gdy chodzi o teatr? Nie by o
dot d w historii Polaka, który, mieszkaj c na sta e w Polsce, napisa by sztuk  i sztuka ta
w ci gu roku mia aby szesna cie premier w Niemczech, a pó niej w innych krajach. Zbyt
ma o czasu min o, eby kto  to policzy , a interesowa o si  tym wielu. Przemyka em przez
Francj  i przy okazji podpisa em w wydawnictwie umow  na jednorazowe wydanie kilku
moich opowiada  w ksi ce La Littérature polonaise. By a to nowo ; opowiadania te nie
by y dot d t umaczone na j zyk francuski. Podpisa em tak e umow  z czasopismem „Les
Temps Modernes”24, nie zawsze dobrze widzianym w Polsce Ludowej. Starczy o na bilet do
Polski, ycie w Pary u i we W oszech oraz na par  drobiazgów. A wszystko nielegalnie25.

Stanis aw Lem jest jednym z nielicznych polskich autorów, który w tamtym
okresie doczeka  si  ponad 10 przek adów na j zyk francuski26. Najliczniej repre-

21 T. Borowski, Le Monde de pierre, prze . E. Veaux, Paris, C. Bourgois, 1964; wyd. II, popr.
i uzup. L. Dyevre, Paris, C. Bourgois, 1992.

22 J. Andrzejewski, Cendres et diamant, prze . G. Lisowski, Paris, Gallimard, 1967.
23 Jednym z najcz ciej t umaczonych autorów b dzie Stanis aw Lem, po nim Jerzy Andrzejewski.

Nast pnie Andrzej Ku niewicz, Jaros aw Iwaszkiewicz, Tadeusz Breza.
24 Redaktorem by  J.P. Sartre.
25 S. Mro ek, Baltazar, Autobiografia, Warszawa, Noir sur Blanc, 2006, s. 227–228. (Przek . franc.:

Balthazar, prze . M. Laurent, Paris, Noir sur Blanc, 2007, s. 207).
26 S. Lem, Fen Venus [Astronauci], prze . A. Guthart, Paris, Gallimard, 1962; S. Lem, Solaris,

prze . J.-M. Jasienko, wst p J. Bergier, Paris, Denoël, 1964; S. Lem, Le Bréviaire des robots, prze .
H. Sadowska, Paris, Denoël, 1966; S. Lem, Cybériade, prze . L. Makowski, Paris, Denoël, 1968;
S. Lem, Eden, Verviers, prze . E. i E. Pomorski, Gérard & co., 1972; S. Lem, L'invincible, prze .
A. Posner, Paris, Laffont, 1972; S. Lem, Vol de patrouilles, Conte de la machine à calculer qui com-
battit le dragon, Treizième voyage, Vingt-quatrième voyage (nouvelles), prze . A. Posner, w: Autres
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zentowanym pisarzem we francuskich ksi garniach by  Witold Gombrowicz,
wci  sk din d na indeksie w swoim kraju. Jedna oficyna wydawnicza wysz a
poza ramy „politycznie narzuconego” wyboru; chodzi o wydawnictwo l’Âge
d’Homme, które publikowa o pisarzy proponowanych cz sto przez nauczycieli
akademickich jak Alain van Crugten27.

1 9 7 6 – 1 9 8 9 :  „ W Y D A N O  B E Z  Z G O D Y  I  W I E D Z Y  A U T O R A ”

Powstanie podziemnych wydawnictw (1976) publikuj cych to, co zosta o
ocenzurowane przez oficyny pa stwowe, otworzy o literaturze polskiej drog  do
czytelników za granic . Pisarze domagali si  prawa do zagranicznych przek adów
poza kontrol  w adz politycznych i bez po rednictwa agencji pa stwowej. Sami
negocjowali i upowa niali przedstawicieli w Pary u, Londynie czy Nowym Jor-
ku. By o to w pe ni nielegalne i wbrew polskiemu prawu, st d przyj o si
umieszcza  na tomach wydanych za granic  oraz poza cenzur  w Polsce
wzmiank : Wydano bez zgody i wiedzy autora.

Przypadek ksi ki Nierzeczywisto , w której Kazimierz Brandys 10 lat po z o-
eniu legitymacji partyjnej w 1966 r. opisuje uczucie egzystencjalnej nierzeczy-

wisto ci, które odczuwaj  mieszka cy krajów komunizmu okre lanego jako real-
ny, stanowi doskona y przyk ad nowego sposobu przep ywu literatury polskiej za
granic . Czytana potajemnie w Polsce w pa dzierniku 1976 roku w kr gach inte-
ligencji opozycyjnej, zostaje wydana przez drugoobiegow Niezale n  Oficyn
Wydawnicz  w 1977 r., a rok pó niej ukazuje si  w Pary u nak adem Instytutu

mondes, autres mers de Darko Suvin, Paris, Denoël, 1973; S. Lem, Mémoires trouvés dans une ba-
ignoire, prze . D. Sila, A. ab dzka, Paris, Calmann-Lévy, 1975; S. Lem, Le congrès de futurologie,
prze . D. Sila, A. ab dzka, Paris, Calmann-Lévy, 1976; S. Lem, La Voix du maître, prze . A. Posner, Paris,
Denoël, 1976; S. Lem, Mémoires d'Ijon Tichy [Dzienniki gwiazdowe], prze . D. Sila, Paris, Calmann-Lévy,
1977; S. Lem, Retour des étoiles, prze . M. de Wieyska, Paris, Denoël, 1979; S. Lem, Le Rhume, prze .
D. Sila, Paris, Calmann-Lévy, 1978; S. Lem, Les Voyages électriques d'Ijon Tichy, prze . D. Sila, Paris,
Denoël, 1980; S. Lem, Contes inoxydables [Bajki robotów], prze . D. Sila, Paris, Denoël, 1981; S. Lem, Le
masque, prze . L. Dyevre, Paris, Calmann-Lévy, 1983; S. Lem, Nouvelles aventures d'Ijon Tichy [Dzienniki
gwiazdowe], prze . L. Dyevre, Paris, Calmann-Lévy, 1986; S. Lem, Fiasco, prze . R. Lanquetin, Paris,
Calmann-Lévy, 1988; S. Lem, Bibliothèque du XXIe siècle, prze . D. Sila, Paris, Seuil, 1989.

27 S.I. Witkiewicz, L’Inassouvissement, prze . A. van Crugten, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1970;
S.I. Witkiewicz, L’Adieu à l’automne, prze . A. van Crugten, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1979; S.I. Wit-
kiewicz, Théâtre complet v. 1, La Sonate de Belzébuth ou événement véridique à Mordowar. La Mère, pièce
répugnante. Le Petit Manoir. Le Fou et la nonne ou Il n’y a pas malheur qui n’en amène un pire, prze .
A. van Crugten et E. Veaux, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1980; S.I. Witkiewicz, Théâtre complet v. 2, Les
Cordonniers, pièce scientifique avec chansonnettes. Une Locomotive folle, pièce sans thèse. Yanulka, fille de
Fizdejko. La Nouvelle Délivrance, prze . A. van Crugten, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1980; S.I. Witkie-
wicz, Juvenilia. Fragments. Autoparodies, prze . A. van Crugten, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1976.
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Literackiego. W tym samym roku wydawnictwo Seuil publikuje równie  francu-
ski przek ad, En Pologne, c’est à dire nulle part28, autorstwa Adama Lacha (kto
si  kryje pod pseudonimem?). W tym okresie, w którym pisarze anga uj  si
w walk  o wolno , ich ksi ki b d  wydawane tymi dwoma kana ami: w Polsce
przez wydawnictwa drugiego obiegu i na Zachodzie przez polsk  oficyn  i, przy
odpowiedniej dawce szcz cia, prawie jednocze nie w przek adzie.

Nast pi  wówczas prawdziwy wysyp polskich powie ci. T umaczono nowe tytu y
oraz wznawiano dawne przek ady. Wydarzenia polityczne dotycz ce Polski nabra y
rozp du. Literacka Nagroda Nobla przyznana w 1980 roku Czes awowi Mi oszowi
by a momentem szczytowym. Nigdy wcze niej w XX wieku literatura polska nie by a
tak licznie obecna we Francji. Jest to bez w tpienia powód do rado ci, nawet je li po
raz kolejny to polityka w du ej mierze wp yn a na zainteresowanie Polsk  i wybór
dzie . Pisarz, który zadowala  si  uprawianiem swojej sztuki w oderwaniu od histo-
rycznych zawirowa , musia  pogodzi  si  z tym, e pozostanie nieznany szerokim
rzeszom czytelników. By o mu bowiem niezwykle trudno znale  wydawc  we Fran-
cji, je li to, co pisa , nie by o w aden sposób zwi zane z bie cymi wydarzeniami!

Pocz wszy od 1976 roku pisarze polscy ch tnie powierzali promocj  swoich ksi -
ek za granic  agentom literackim. We Francji du e zas ugi na rzecz upowszechniania

polskiej literatury ma Zofia Bobowicz-Potocka, agentka niektórych autorów, ale
przede wszystkim dyrektor serii Pavillons wydawnictwa Robbert Laffont. W ramach
tej e serii wyda a 22 przek ady polskich ksi ek, dbaj c o ich obecno  w mediach
i ledz c oczekiwania sta ych czytelników. Zadanie to nigdy nie by o atwe. Wyniki
sprzeda y nawet w tych przypadkach, w których mówi si  o sukcesie, nie s  impo-
nuj ce. To sk ania do pewnej pow ci gliwo ci w ocenie si y oddzia ywania literatury
polskiej we Francji. Seria, któr  kierowa a Zofia Bobowicz-Potocka, jako jedyna
skupia a tak du  liczb  polskich tytu ów. Inni wydawcy29 drukowali polskich auto-
rów mniej lub bardziej regularnie, ale nie z tak  systematyczno ci .

Tabela zbiorcza: Seria Pavillons de l’Est: przek ady z j zyka polskiego, kierowa a Zofia Bobowicz-Potocka

Autor Tytu /data wydania T umacz Sprzeda  egzemplarzy

Janusz Korczak Journal du ghetto
1979/1998 + Poche

Zofia Bobowicz Nak ad: 6000
Sprzedane egzemplerze: 1207
Zapasy: 1022

Tadeusz Konwicki La Petite
Apocalypse
1981 + Poche

Zofia Bobowicz N. 7000
S. 4076
Z. 102

Eliza Orzeszkowa Meïr Esofowicz
1983

Ladislas Mickiewicz
Zofia Bobowicz

N. 4232
S. 1381
Z. 113

28 K. Brandys, En Pologne, c'est à dire nulle part…, traduit du polonais par Adam Lach, Seuil, 1978.
29 Gallimard, Fayard, Flammarion, Seuil, Christian Bourgois, Stock, Albin Michel…
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Tadeusz Konwicki La Clef des songes
contemporains
1983

Maryla Laurent N. 3334
S. 1371
Z. 66

Kazik Hentchel Liturgie polonaise
1985

Gabriel Meretik N. 5000
S. 1180
Z. 118

Kazik Hentchel Confession
1986

Jacqueline Kochan N. 4116
S. 1048
Z. 94

Tadeusz Konwicki Fleuve souterrain,
oiseau de nuit
1986

Zofia Bobowicz N. 4119
S. 1048
Z. 94

Tadeusz Konwicki Le Complexe
polonais
1988

Hélène W odarczyk N. 4012
S. 2010
Z. 238

Jaros aw Marek
Rymkiewicz

La Dernière gare
Umschlagplatz
1989

Véronique Patte N. 6211
S. 3550
Z. 95

Ida Fink Le Voyage
1990

Laurence Dyèvre N. 3523
S. 2300
Z. 88

Tadeusz Konwicki Bohini, un manoir en
Lituanie
1990

Maryla Laurent N. 4761
S. 2361
Z. 164

Tadeusz Konwicki Roman de gare
contemporain 1992

Maryla Laurent N: 4000
S. 1096
Z. 216

W adys aw Terlecki L’Echelle de Jacob
1992

Maryla Laurent N. 3981
S. 767
Z. 309

Aleksander cibor-
-Rylski

L’Anneau de crin
1993

Laurence Dyèvre
Véronique Patte

N. 3345
S. 510
Z. 266

Andrzej Ku niewicz Constellations.
Les Signes du Zodiaque
1993

Christophe Je ewski N. 2265
S. 520
Z. 287

W adys aw Terlecki Repose-toi après la
course
1994

Christophe
G ogowski

N. 3000
S. 397
Z. 300

Jaros aw Marek
Rymkiewicz

Conversations au bord
du lac
1994

Véronique Patte N. 3176
S. 435
Z. 313

Maciej Krasicki Nous n’irons plus chez
nous
1995

Christophe G ogowski N. 3000
S. 387
Z. 538

Olga Tokarczuk Dieu, le temps, les
hommes et les anges
1998

Christophe G ogowski N. 3073
S. 806
Z. 429
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Olga Tokarczuk Maison de jour.
Maison de nuit
2001

Christophe G ogowski N. 2972
S. 750
Z. 483

Andrzej
cibor-Rylski

Un Amour couleur
myrtille
2002

C. Henry du Bord
Christophe Je ewski

N. 3245
S. 650
1025 zwrotów

1 9 8 9 – 2 0 0 7 :  L I T E R AT U R A  W O L N A  O D  C E N Z U R Y

Now  równowag  przyniós  sierpie  1990 roku. Du e polskie wydawnictwa
przechodzi y na zasady gospodarki rynkowej. Rewolucja informatyczna i atwo
powielania przyczynia y si  do powstania ca ej rzeszy ma ych oficyn. Wyzwolo-
na z wi zów literatura pogr y a si  na jaki  czas w radosnym chaosie! Nieliczne
czasopisma literackie promowa y nowe talenty i zza granicy trudno by o znale
dzie o warte przet umaczenia czy autora, który móg by wzbogaci  kultur  francu-
sk . W polskim yciu literackim dokonywa y si  zasadnicze zmiany.

Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku potwierdzi o zniesienie
wewn trznych granic europejskich. Wymiana literacka sta a si atwiejsza, ale mia a te
od tej pory podlega  prawom rynku, co jest „normalnym” sposobem funkcjonowania,
ale jednocze nie niesie ze sob  nie byle utrudnienia. Czy literatura polska znajdzie wy-
starczaj co szybko narz dzia niezb dne do promocji przek adów na j zyki obce?

Niezwykle istotny dla obecno ci literatury polskiej we Francji w tym okresie
jest rozwój wydawnictwa Noir sur Blanc30, które zaczyna wydawa  pierwsze
polskie tytu y w 1987 roku. W 1991 w a ciciele Vera i Jan Michalscy kupuj
równie  Ksi garni  Polsk  przy bulwarze Saint-Germain. Od tego momentu Noir
sur Blanc i Ksi garnia Polska stan  si  g ównymi o rodkami promocji literatury
polskiej we Francji. W przeci gu 20 lat wydawnictwo Very Michalskiej wyda o
ponad 100 polskich tytu ów, w tym te , co nale y do rzadko ci, teksty dawne.
Zazwyczaj, je li chodzi o literatur  obc , wydawcy zainteresowani s  jedynie
nowo ciami, aczkolwiek pióra pisarzy o ugruntowanej ju  pozycji. Cz sto wa ne
jest, aby autor móg  osobi cie uczestniczy  w promocji swojej ksi ki. Wyj wszy
wydawnictwa akademickie, spo ród nie yj cych ju  autorów jedynie Stanis aw
Ignacy Witkiewicz i Bruno Schulz stanowi  odst pstwo od tej obowi zuj cej od
po owy wieku we Francji regu y. Noir sur Blanc odwa y o si  wyda  m.in. nowy
przek ad Pana Tadeusza31 oraz Dziadów32 Adama Mickiewicza, Nie-Bosk  ko-

30 Wydawnictwo Noir sur Blanc zosta o za o one w 1986 w Montricher w Szwajcarii przez Jana
Michalskiego i Ver  Michalsk -Hoffman.

31 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz ou la dernière expédition judiciaire en Lituanie, prze . R. Bourgois,
wst p C. Mi osz, Paris, Noir sur Blanc et Librairie polonaise, 1992.

32 A. Mickiewicz, Les Aïeux, prze . R. Bourgois, wst p A. Wajda, Paris, Noir sur Blanc et Librairie
polonaise, 1992.
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medi 33 Zygmunta Krasi skiego czy Pami tniki34 Jana Chryzostoma Paska. Pod-
j o si  te  ryzykownej z punktu widzenia finansowego publikacji obszernej
antologii poezji polskiej35. Nak adem Noir sur Blanc ukazuj  si  równie  ksi ki
krytycznoliterackie przeznaczone dla w skiej publiczno ci, jak Gombrowicz ou la
parodie constructive (Gombrowicz i nadliteratura) Micha a G owi skiego (2004).
Profesjonalizm wydawnictwa w kontaktach z pras  i umiej tna promocja s  wa -
nym atutem dla literatury polskiej. Wreszcie, niezwykle istotna jest sta a dost p-
no  ksi ek w katalogu. Nale y pami ta , e aktualnie ksi ka wydana w nak a-
dzie 3 tys. egzemplarzy, po tym jak trafi do ksi garni, musi zosta  sprzedana
w przeci gu miesi ca. Po up ywie tego terminu niesprzedane egzemplarze podle-
gaj  zwrotowi i id  na przemia ! Zarz dzanie zasobami jest zatem spraw  nie-
zwykle cenn , je li chce si  zapewni  ksi ce d u sze „ ycie”.

Innym czynnikiem sprzyjaj cym przek adom literatury polskiej jest dzia alno
krakowskiego Instytutu Ksi ki, który od 2003 roku zapewnia polsk  obecno
na wszystkich targach ksi ki w Europie.

Mechanizmy rynkowe dzia aj  ze wszystkimi swoimi wadami i zaletami. Ob-
woluta francuskiego wydania Krwi elfów Andrzeja Sapkowskiego dumnie ob-
wieszcza: „1,5 miliona sprzedanych egzemplarzy w Europie!”36.

Nie ulega najmniejszej w tpliwo ci, e w przeci gu ostatnich dwudziestu lat
sytuacja literatury polskiej we Francji zmieni a si  w sposób radykalny. Dzi
o tym, jaka ksi ka zostanie przet umaczona, nie decyduj  ju  czynniki niezwi -
zane ze sztuk  pisarsk  i gustami czytelników. Wybory wydawnicze mog  by
krytykowane, niektóre z nich mo na uzna  za w tpliwe, ale na ró nych szcze-
blach prowadz cych od autora do francuskiego czytelnika znajduj  si  coraz
cz ciej wykwalifikowani specjali ci. Zupe nie inaczej wygl da a sytuacja za
czasów PRL-u, kiedy wszystko podporz dkowane by o politycznym ogranicze-
niom podyktowanym pa stwow  propagand , marksistowskim prozelityzmem,
czy te  oporem ze strony emigracyjnej lub krajowej opozycji.

Prof. dr hab. Maryla Laurent, Uniwersytet Charlesa de Gaulle’a/Lille 3, Katedra polonistyki. Autorka
ksi ek dotycz cych literatury polskiej, opracowanych w j zyku francuskim: La littérature polonaise
en France. Critique littéraire et traductologie (2007); La dérive de Prof. dr Tadeusz Konwicki au fil
de ses romans. Archéologie d'une écriture: les huit années du réalisme socialiste (1996). Redaktorka

33 Z. Krasi ski, La Comédie non divine, prze . P. Cazin, wst p J. Zieli ski, Paris, Noir sur Blanc, 2000.
34 J. Ch. Pasek, Mémoires, prze . P. Cazin, Paris, Noir sur Blanc, 2000.
35 K. Dedecius, Poésie, éd. dirigée par François ROSSET, prze . C.-H. du Bord, Ch. Je ewski, R. Bour-

geois, J. Burko, R. Legras, A.-C. Carls, J. Donguy et M. Mas owski, G. Erhard, D. Felman et J. Jouet,
P. Kami ski, K. Maciejewska, I. Macor-Filarska, K. Skanberg, M. Zakrzewska, Paris, Noir sur Blanc, 2000.

36 A. Sapkowski, Le Sang des Elfes, prze . L. Waleryszak, Paris, Bragelonne, 2008.
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dziesi ciu opracowa  naukowych, g ównie o literaturze polskiej, a tak e o wzajemnych wp ywach
i inspiracjach pomi dzy literaturami europejskimi. T umaczka na j zyk francuski przesz o dwudziestu
ksi ek z dziedziny beletrystyki (m.in. Konwicki, G owi ski, Terlecki, Stasiuk, Rylski, Mro ek,
Geremek) oraz poezji (m.in. Baczy ski, Stroi ski, Ró ewicz, Szymborska, Herbert, Koehler, Maj,
Mitzner, Sosnowski, wietlicki, Szlosarek, Zadura, Sonnenberg).
Przez ostatnie dziesi  lat Maryla Laurent by a przewodnicz c  stowarzyszenia Les Lettres Europé-
ennes, zrzeszaj cego oko o trzystu pracowników naukowych z ca ej Europy: literaturoznawców,
pisarzy, t umaczy, a tak e ludzi, dla których literatura pozostaje czym  wa nym.

F O U R P E R I O D S  O F  P O L I S H  L I T E R A T U R E  I N  F R A N C E  ( 1 9 4 5 – 2 0 0 8 )

The article discusses the presence of Polish literature on the French editorial market in the second
half of the 20th century. The author points to the fact that printing Polish books in the French language
was not easy in Parisian publishing houses at that time. Gombrowicz had his writings published with
difficulty and Mi osz found himself in ‘publishing non-being’ after he left France for the United
States. Gustaw Herling-Grudzi ski’s Another World took 34 years French translation after its original
Polish publication in France by Instytut Literacki. The 1960s and 1970s were years of political control
of literary “export”. With the rise of underground publishers in Poland, translations “without the
author’s knowledge or consent” proliferated faster than ever. As far as the number of translations, the
peak fell for 1980/1981 – the Nobel Prize in literature for Mi osz and the time of martial law. Since
1989, literature freed from censorship and political restrictions, has only been dependent on commer-
cial rules of the free market. Poland’s accession to the EU (2004) facilitates the presence of Polish
literature on the French market, but requires a lot of commercial action. One of the advantages of the
current situation is the interest in Polish literature from not only such publishers as Noir sur Blanc, but
also numerous general profile publishing houses in France.


