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Album Paula Cazina, 
czyli o autobiografi i nienapisanej

Paul Cazin (1881-1963) należał do największych polonistów 
francuskich XX wieku. Przyswoił on czytelnikom swego kraju 
wiele dzieł literatury polskiej od Pamiętników Paska począwszy 

przez Pana Tadeusza i prozę Norwida, utwory Reymonta, Berenta po 
dzieła Tadeusza Brezy. Był postacią, która zadziwiała głębią swego 
wykształcenia i rozległością zainteresowań. Wielki humanista, świetny 
znawca kultury antyku, odwoływał się w swych zapisach dzienniko-
wych do cytatów w oryginale z autorów łacińskich i greckich z rów-
ną swobodą jak do klasyków francuskich. Cazin, znakomity poliglota, 
z łatwością operował językami świata współczesnego – angielskim 
i włoskim obok polskiego, a u schyłku życia rozpoczynał naukę serb-
skiego. Lecz największą jego pasją była kultura i literatura polska. Pol-
szczyzną lekko archaizowaną władał w swych listach z zadziwiającą 
swobodą. Tropami rozległych dokonań Cazina podążali i podążają 
liczni badacze jego puścizny literackiej i krytycznej zafascynowani wie-
lostronnością działań translatorskich, które podejmował. 

I oto powstała książka, dla której inspiracją stały się zgroma-
dzone przez niego dokumenty, książka o Cazinie i o wydarzeniach, 
których był świadkiem i uczestnikiem w czasie swego długiego, do 
końca aktywnego życia.

Koncepcja Albumu Paula Cazina jest rezultatem wieloletniej 
pracy nad archiwum domowym pisarza, które od rodziny zostało za-
kupione w roku 1993 wspólnie przez Stację PAN w Paryżu i Wydział 
Polonistyki UW, a w roku 1996 złożone w depozycie w Muzeum Li-
teratury im. A. Mickiewicza w Warszawie, gdzie dopełniło materiały 

archiwalne nabyte w 1989 r. za pośrednictwem Kazimierza Chruściń-
skiego od wdowy pani Juliette Monfet.  

Autorzy Albumu, którzy należeli do zespołu Cazinowskiego 
i od 1996 roku pracowali nad sklasyfi kowaniem i spisaniem zawartości 
tego zbioru, postanowili wykorzystać bogate kolekcje ikonografi czne 
Paula Cazina, na które składają się przede wszystkim duże zespoły 
kart pocztowych, zapisanych i niezapisanych. 

Pocztówki są tylko jednym z wielu, choć najbogatszym i naj-
ważniejszym blokiem materiałów ikonografi cznych, skrupulatnie 
przechowywanych i sklasyfi kowanych chronologicznie lub tematycz-
nie przez pisarza. Drugą, bardzo istotną grupę tworzą zdjęcia Cazina, 
jego rodziny, przyjaciół i studentów, pochodzące z różnych okresów. 
Trzeci interesujący blok stanowią dyplomy szkolne i uniwersyteckie 
Cazina, wśród których jest dyplom doktorski, wydany na Uniwersyte-
cie Jana Kazimierza we Lwowie w roku 1932 i dyplom potwierdzają-
cy przyznanie Cazinowi w roku 1959 orderu Legii Honorowej, który 
wręczono mu uroczyście na jego szczególne życzenie w rodzinnym 
mieście Paray-le-Monial.

Odrębną grupę stanowią serie kalendarzyków, w tym polskich 
z 1906, 1909 czy 1914 roku, wypełnionych drobnymi notatkami, 
pełnych interesujących tekstowych i grafi cznych informacji – przy-
noszących np. rozkład jazdy pociągów z Krakowa w roku 1906 lub 
mapkę kolei żelaznych Królestwa Polskiego czy plan miasta Warszawy 
uwzględniający „koleje konne” w 1909 r. Do unikalnych dokumen-
tów czasu wojennego należy przechowywana przez Cazina niemiecka 
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książeczka wojskowa z lat 1915-1916. Cenne też są karty Czerwonego 
Krzyża przeznaczone dla jeńców wojennych podczas pierwszej wojny 
światowej i specjalne odkrytki dla korespondencji w strefi e okupowa-
nej z czasu drugiej wojny.

Kolejny blok materiałów włączonych do Albumu stanowią dru-
ki ulotne i karty – np. karta wstępu na wystawę do muzeum datowa-
na na rok 1906, wystawiona na nazwisko Marguerite Fauron, malarki, 
niebawem żony Cazina, liczne zaproszenia na jego prelekcje oraz karty 
wizytowe pisarza pochodzące z różnych okresów. Programy spotkań 
poświęconych Polsce pojawiają się obok programu wykładów w Bi-
bliotece Polskiej w Centre d’Etudes Polonaises w latach 1935-39 i pro-
gramów zajęć w międzynarodowych szkołach letnich w latach 1951-
-1953 w Cannes i Nicei, gdzie Cazin prowadził zajęcia ze studentami. 
Obok blankietów hotelowych, wykorzystanych jako papier listowy, 
zachowały się eleganckie kartony menu ze specjalnych obiadów wy-
dawanych na cześć Cazina oraz polskie zaproszenia na różne uroczy-
stości w Warszawie w związku z obchodami stulecia śmierci Adama 
Mickiewicza w roku 1955. Wykorzystujemy także zbierane przez pi-
sarza wycinki prasowe – fragmenty tekstów, tytuły czasopism, zdjęcia 
prasowe oraz zachowane w rodzinnym archiwum wycinki dotyczące 
uroczystości pogrzebowych, a potem wspomnieniowych obchodów 
rocznicowych poświęconych Paulowi Cazinowi w Paray-le-Monial. 

Szczególnie cennym polonicum z czasów Wielkiej Wojny są 
unikalne egzemplarze skromnego periodyku wychodzącego po polsku 
w obozie Le Puy – „Jeniec Polak bulletin des p.g. polonais”, którego 
dwa numery z roku 1918 znalazły się wśród dokumentów pieczołowi-
cie1 przez Cazina przechowywanych oraz odpisy listów, jakie do jeń-
ców polskich kierowały ich rodziny z Poznańskiego.

1 Spis zawartości Archiwum Paula Cazina. Depozyt Wydziału Polonistyki Uniwersy-
tetu Warszawskiego i Stacji PAN w Paryżu w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w War-

Bogaty zbiór pocztówek Cazina komponuje się w różne gru-
py tematyczne. Część z nich ułożona została przed laty przez pisarza 
w zwartą kolekcję, umieszczoną w starym zeszycie. Na ten improwizo-
wany skromny „album” składają się widokówki z miasta Le Puy i jego 
okolic, zbierane w czasie I wojny światowej, kiedy Cazin był tłuma-
czem z języka polskiego i cenzorem w obozie w Le Puy, grupującym 
jeńców pochodzenia polskiego. Kolekcja potwierdza pasje zbieraczy 
pocztówek, charakterystyczne dla pierwszych dwu dekad XX wieku. 
Jak powiada badacz dziejów ilustrowanej kartki pocztowej Paweł Ba-
naś Okres od schyłku XIX wieku do zakończenia pierwszej wojny światowej 
określa się często mianem «złotego wieku karty pocztowej»2. Statystyki przy-
taczane przez Banasia podają, że we Francji w 1913 wyprodukowano 
ich 123 miliony, a w Niemczech 2 miliardy. Cazin znalazł się w szere-
gu zbieraczy widokówek krajoznawczych, szczególnie widoków miast 
francuskich – m.in. Paryża, Lyonu, Moulins, Autun i wspomnianego 
już Le Puy. Ogromną wartość dokumentacyjną mają liczne pocztówki 
paryskie z 1910 roku, rejestrujące wiernie wielką powódź, która spra-
wiła, że wiele paryskich ulic pokonywać trzeba było na łodziach. Paul 
Cazin zgromadził również niemałą kolekcję zapisanych kart poczto-
wych, które przesyłali mu polscy przyjaciele z trzech zaborów z pierw-
szej dekady wieku XX. Prezentują one m.in. widoki Lwowa i Kra-
kowa lub reprodukcje obrazów np. Artura Grottgera i Włodzimierza 
Tetmajera3 dodajmy, że często zachowały się na nich stare znaczki.

szawie, opracował zespół pod kierunkiem Danuty Knysz-Tomaszewskiej, Juliusz 
Baliszewski, Grzegorz P. Bąbiak, Ewa Bieńkowska, Dariusz Dziurzyński, D. Knysz-
-Tomaszewska, Halina Suwała, Anna Wojnowska, nakładem Wydziału Polonistyki 
UW, Warszawa 2000, teczka nr 151.

2 P. Banaś, Z dziejów karty pocztowej w: Orbis pictus. Świat dawnej karty pocztowej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 16.

3 Por. R. Jaworski, Stare pocztówki jako przedmiot badań kulturoznawczych w: Mia-
sto na pocztówce na tle porównawczym, red. R. Jaworski i W. Molik, Instytut Historii UAM, 
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Zamieszczamy też kartę adresowaną do Kazimierza Woźnic-
kiego z Rapperswilu, gdzie Cazin pracował w polskim muzeum. Na-
leży ona do korespondencji Cazinowskiej znajdującej się w Archiwum 
Woźnickiego w Bibliotece Polskiej w Paryżu. W kolekcjach i listach 
do Cazina znajduje się sporo pocztówek o treści patriotycznej, nawią-
zujących do emblematów polskich, do poezji romantycznej, do po-
staci głośnych pisarzy. Ze zbioru Cazina wyłania się wyrazisty obraz 
początku wieku XX. Walory dokumentacyjne tej kolekcji są nie do 
przecenienia4.  

Okres pierwszej wojny był czasem nowych funkcji pocztów-
ki, która żołnierzom na wszystkich frontach zapewniała szybką, choć 
ocenzurowaną komunikację z bliskimi. Georges Klochendler podaje, 
iż pomiędzy 1914 a 1918 rokiem liczba przesłanych kart pocztowych 
waha się pomiędzy dwoma a czterema miliardami5. Samym żołnierzom 
francuskim od grudnia 1914 roku rozdano kilka milionów pocztówek. 
Cazin otrzymywał ich wiele od różnych korespondentów w kolejnych 
obozach jenieckich w Moulins i w Le Puy. Przechowywał te, które 
były wojennym ocenzurowanym listem i te, których część ilustracyjna 
dokumentowała różne aspekty przebiegu wydarzeń militarnych. 

W kolekcjach Cazina znalazły się pocztówki propagandowe – 
polskie, francuskie, niemieckie, a nawet jedna amerykańska, pocho-
dzące z lat 1914-1918. Są one świadectwem „papierowej wojny”, któ-
ra rozpętała się w Europie, wojny na obrazy i slogany, które miały 

Poznań 1999; G. Machel, Idealny obraz miasta na karcie pocztowej w: Aksjosemiotyka 
karty pocztowej, red. P. Banaś, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
1993.

4 Por. J. Hoff, Pocztówka jako źródło historyczne do dziejów kultury życia codzien-
nego i obyczajów w XIX wieku, Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rze-
szowie, 1986/26.  

5 G. Klochendler, J.-Y. Le Naour, Cartes postales de poilus, Editions First, 2008, 
s. 6.

podnosić morale walczących po obu stronach okopów. Niepozorne 
karteczki – widokówki, kiczowate i sentymentalne obrazki, wykorzy-
stujące wzruszające i zuchwałe buzie dzieci, romantyczne pożegnania 
kochanków i pazur złośliwej satyry – miały budzić poczucie narodo-
wej wspólnoty i zjednoczenia w nienawiści do przeciwnika. Paweł Ba-
naś studiując ikonografi ę kart pocztowych, obliczonych na popularny 
użytek milionów odbiorców czasu wojny, wskazuje na powtarzające 
się stereotypy obrazu wroga, proponowane przez karty wydawane 
w różnych krajach. Kolekcje Cazina, z których część pomieszczamy 
w Albumie, stanowią mały wycinek tego europejskiego zbioru, wsze-
lako potwierdzają one słuszność obserwacji badacza6. Są wśród nich 
francuskie karty przedstawiające cesarza Wilhelma II jako „dziką świ-
nię” i wyśmiewające „Szwabów”, i niemieckie pokazujące uniżony po-
kłon francuskiego generała przed niemieckim cesarzem. Pierwszoplano-
wym celem różnych wizerunków wroga na pocztówkach było więc – przy pełnym 
podkreśleniu jego zbrodniczego okrucieństwa – całkowite poniżenie przeciwnika 
– pisał Rudolf  Jaworski, zaznaczając, że w tej wojnie obrazów trium-
fowały naiwność, prostactwo i brutalność7.

 Na szczególną uwagę zasługują zgromadzone przez Cazina 
karty fotografi czne o charakterze reportażowym, pochodzące głów-
nie z lat 1914-1915. Stanowią one dokumentację przebiegu wydarzeń 
militarnych i zniszczeń wojennych we Francji. Są wśród nich również 
karty przedstawiające jeńców polskich w obozie Chazotte pracujących 
przy budowie zapory. Pośród pocztówek francuskich niemało jest po-
loników by wymienić tylko Panneau polskie z Janem Sobieskim, Sztandar 
polskich oddziałów we Francji, czy Wręczenie sztandaru I-go Pułku Strzelców 

6 P. Banaś, „W służbie doktryn i idei” w: Orbis pictus, op. cit. s. 216-288.
7 R. Jaworski, Obrazy wroga. Propaganda pocztówkowa w czasie I wojny światowej w: 

Aksjosemiotyka karty pocztowej II, red. P. Banaś, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław-Warszawa 2004, s. 46.
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Polskich. Część pochodzi jeszcze z okresu przedwojennego, inne do-
kumentują wydarzenia z czasu Wielkiej Wojny. Tę kolekcję dopełniają 
polskie i francuskie pocztówki z dwudziestolecia międzywojennego 
i o wiele już rzadsze z czasów po 1945 r.

Najstarsze karty pocztowe datowane są na lata 1904-1905. 
Należały one do korespondencji Cazina z przyjacielem Jérôme’em 
Falconnetem. Pochodziły one z okresu pobytu przyszłego pisarza 
w seminarium duchownym. Wiele widokówek jest ilustracją kolejnych 
miejsc zamieszkania Cazina począwszy od rodzinnego Paray-le-Mo-
nial, któremu do końca życia pozostał wierny i gdzie na cmentarzu, 
obok swych przodków pragnął być pochowany, przez przedwojenny 
Paryż, pod paryską Dolinę Chevreuse, po stare, rzymskie Augustodu-
num czyli francuskie Autun, miasto, w którym mieszkał przez trzy-
dzieści prawie lat i którego historii i architekturze poświęcił w swoich 
opowiadaniach, felietonach i listach wiele miejsca. 

Po roku 1920 kolekcje kart pocztowych są skromniejsze, co 
zresztą okazuje się zgodne z dynamiką pasji zbierackich i stopniowym 
wygasaniem pocztówkowego szaleństwa tak charakterystycznego dla 
pierwszych dwóch dekad XX wieku w Europie. Ale w zbiorach Cazi-
na znajdą się liczne kartki z różnych miast Francji, którą przemierzał 
z prelekcjami o Polsce oraz widokówki, które wysyłał do żony Margu-
erite z podróży po naszym kraju w roku 1928. Podobnie jak listy pełne 
były one entuzjastycznych sprawozdań i radości z uznania i przyjaźni, 
jakimi go wszędzie otaczano. Na uwagę zasługują też pocztówki kupo-
wane lub wysyłane z Włoch podczas stypendialnej wędrówki po Italii 
na początku lat trzydziestych8. Notatki i listy z tych dwóch podróży 
stały się podstawą książki Paul qui roule, wydanej w Paryżu w roku 1935.

8 Kolekcje pocztówek Paula Cazina znajdują się w dwóch pudłach, a kolek-
cja rodziny Monfet w trzecim w Archiwum Cazina w Muzeum Literatury. Dokładny 
opis zawartości pudeł w: Spis zawartości Archiwum Paula Cazina, op. cit., s. 230-301.  

 Karty pocztowe stosunkowo niedawno stały się w Polsce 
przedmiotem badań historyków kultury i historyków sztuki. Na więk-
szą skalę badania te rozpoczęły się praktycznie w latach 80. XX wieku 
choć pierwsze rekonesansowe artykuły np. Małgorzaty Baranowskiej 
pojawiały się w połowie lat 70.9 Lata 90. XX wieku i początek trzeciego 
tysiąclecia przyniosły znaczną intensyfi kację tych badań. Zainteresowa-
nie to zaowocowało publikacjami małych albumów z  reprodukcjami 
kart pocztowych. Sprzyjała temu moda na fi n-de siècle, nobilitowanie 
secesji a wraz z nią odkrywanie na nowo walorów sztuki stosowanej 
przełomu wieków10. Pocztówki zaczęły zdobywać także status źródła 
historycznego, które wspomagało rekonstrukcję czasów minionych. 
Obok publikacji już wspomnianych, a wśród nich fundamentalnych 
prac Pawła Banasia, wymienić trzeba książkę Krystyny Lejko Warsza-
wa zapomniana. Pocztówki z lat 1898-1914 ze zbiorów Muzeum Historycznego 
m. st. Warszawy, wydaną w 1994. We wstępie autorka przedstawia nie 
tylko zagadnienia varsavianistyczne, ale kreśli zarys dziejów kart pocz-
towych i historię pierwszych warszawskich pocztówek, w tym proble-
my związane z ich produkcją i handlem. Tymczasem już na począt-
ku XX wieku nie tylko wysyłano i kolekcjonowano z zapałem karty 
pocztowe, ale również podejmowano refl eksję na temat tego nowego 
zjawiska kulturowego i socjologicznego. Budziły one zainteresowanie, 
ale i niepokój krytyków, prowokując ich do poważnych wypowiedzi na 
łamach prasy.

W roku 1901 czołowy krytyk modernizmu polskiego Zenon 
Przesmycki-Miriam nie bez przekąsu odnotowywał w „Chimerze” 
popularność pocztówek, które mogą kształcić oko i zmysł estetyczny 

9 M. Baranowska, Pocztówka jako wyraz wyobraźni masowej w: Problemy wiedzy 
o kulturze. Prace dedykowane Stanisławowi Żółkiewskiemu, Wrocław 1977; Wyobraźnia 
pocztówkowa, „Wiedza i Życie” 1977, nr 2.

10 Por. Wybrana bibliografi a w: P. Banaś, Orbis pictus, op. cit., s. 468-472.



VII

odbiorców, ale również sprawiają, że nawykają oni do głupstw, brzydot, 
nieszczerych sentymentalizmów i pseudostylów. Miriama mniej interesowała 
komunikacyjna funkcja pocztówki niż jej poziom estetyczny. Pragnął 
by kolekcjonerzy kierowali się pogonią za rzeczami istotnie pięknymi, i by 
twórcami tych, jak powiadał świstków byli doskonali malarze i rysow-
nicy. Obawiał się bowiem pauperyzacji sztuki, ale zauważał, że dla 
niewyrobionego odbiorcy pocztówka może stać się pierwszym spo-
tkaniem ze sztuką przyczyniając się w ten sposób do artystycznego 
wyrobienia społeczeństwa11.

Inny aspekt zawrotnej kariery kart pocztowych na początku 
wieku XX dostrzegał anonimowy autor artykułu w periodyku facho-
wym „Grafi ka” w roku 1906. Wiązał on rozpowszechnienie tej formy 
komunikacji międzyludzkiej z czasem historycznym i jego przemiana-
mi cywilizacyjnymi. Cenił podobnie jak Miriam karty o walorach arty-
stycznych, lecz podkreślał głównie ich funkcje pragmatyczne zapew-
niające szybką wymianę myśli.

Pocztówka – to najprawdziwsze może dziecko wieku pary i elektrycz-
ności – jego śpiesznego życia, zdenerwowania, pewnych wzmożonych wymagań 
estetycznych wraz z dążeniem do trzeźwej praktyczności, jego sybarytyzmu wresz-
cie – utrwaliła już sobie wszechświatowe stanowisko. [...] Pocztówka różniczkuje 
się coraz więcej – obok tanich, banalnych, nietęgo wykonanych, a jeszcze gorzej 
„kolorowanych” coraz więcej kupowane bywają rzeczy prawdziwie smaczne – na-
wet dość często nader artystyczne, przy czym pocztówka stałą się już p o t r z e b ą 
ogółu12.

U schyłku XIX i w pierwszej dekadzie XX wieku w Krako-
wie i w Warszawie kolekcjonerzy prezentowali na wystawach swoje 
zbiory kart pocztowych, a wstępy do katalogów wydawnictw kart ar-
tystycznych pisali znani poeci tacy np. jak Adam Łada-Cybulski i Lu-

11 Z. Przesmycki-Miriam, Sztuka stosowana, „Chimera” 1901, t. I, z. 1, s. 177-178.
12 R. L., Pocztówki, „Grafi ka” 1906, nr 2, s. 25.

cjan Rydel, obecny zresztą w tym Albumie, istniało pismo fi lokartystów 
„Listek” (1904) a wielbiciele i sceptycy toczyli zażarte spory na temat 
wartości i roli pocztówek w życiu współczesnego człowieka13.

W pełni świadomi znaczenia karty pocztowej jako dokumentu 
historycznego, jej funkcji komunikacyjnej i wartości estetycznej, któ-
ra nierzadko schodziła do poziomu kiczu, inną wyznaczamy jej rolę 
w Albumie Paula Cazina. Przedstawione zespoły pocztówek wyznaczają 
bieg życia pisarza, jego podróże i krąg przyjaciół. Ujawniają zaintere-
sowania sztuką i jego pasje kolekcjonerskie, a może po prostu miłość 
do wszelakiego rodzaju szpargałów, do drobnych okruchów umyka-
jącego dnia. Tworzą one szczególną ikonosferę kulturową pierwszej 
połowy XX wieku. Konstruują specyfi czną formę biografi i „w obra-
zach”. Nie badamy w tej publikacji samych kolekcji pocztówek Paula 
Cazina, lecz szukamy w nich znaczących punktów jego egzystencji, 
doświadczeń i upodobań. Zrekonstruowaliśmy Album, którego pisarz 
sam nie wykleił, by odnaleźć jego postać i osobowość w przepastnych 
zbiorach kart pocztowych, zdjęć i ulotnych druków, które przez całe 
życie gromadził, a wdowa, Juliette Cazin-Monfet przechowywała tro-
skliwie przez trzydzieści lat po jego śmierci. Naszym kryterium wybo-
ru z ogromnej kolekcji materiałów ikonografi cznych była możliwość 
znalezienia do nich słownego komentarza lub ekwiwalentu w książ-
kach i zapisach intymnych Paula Cazina. Obraz i słowo, które z nim 
koresponduje prowadziły nas po „ścieżkach pamięci”, wytyczonych 
przez samego autora.

Materiał ikonografi czny zachowany w archiwum domowym 
uzupełniony został kilkoma fotografi ami wydań jego dzieł, których 
egzemplarze w większości znajdowały się w przekazanych nam zbio-
rach oraz zdjęciami książek przechowywanych w jego bibliotece, ko-
lekcji zakupionej przed laty przez Centre de Civilisation Polonaise 

13 Por. P. Banaś, Z dziejów karty pocztowej w: Orbis pictus, op. cit., s. 16-18.
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przy Sorbonie, którą jako dyrektor Ośrodka Kultury Polskiej miałam 
zaszczyt przekazać w roku 2005 Bibliotece Polskiej w Paryżu. Dodali-
śmy kilka zdjęć stron tytułowych czasopism, z którymi Cazin współ-
pracował i w których od 1910 r. publikował swe przekłady, opowia-
dania, felietony i korespondencje. Wykorzystaliśmy przede wszystkim 
materiały depozytu archiwum rodzinnego, za które Wydział Poloni-
styki jest współodpowiedzialny. Sięgamy też do rękopisów i kart pocz-
towych przechowywanych w Bibliotece Polskiej na Wyspie św. Ludwi-
ka w Paryżu, szczególnie zaś do Archiwum Kazimierza Woźnickiego, 
z którym Cazin przez wiele lat współpracował i korespondował. Za 
umożliwienie nam pokazania tych dokumentów składamy władzom 
Biblioteki gorące podziękowania. 

 Materiały ikonografi czne skonfrontowane zostały z narracją 
słowną, prawie zawsze Cazinowską, która łączyć się winna z obrazem 
w harmonijną całość, dopowiadając go lub interpretując. Rzadko jed-
nak przekaz obrazowy funkcjonuje na zasadzie bezpośredniej ilustracji 
relacji werbalnej.

„Ścieżki pamięci” Paula Cazina prowadzą w swej warstwie 
słownej przez zapisy rękopiśmienne i fragmenty jego publikacji książ-
kowych. Od pożółkłych brulionów listów z początku wieku XX, przez 
pierwsze zapisy zawieszone pomiędzy listem a dziennikiem, młodzień-
cze solilokwia i notatki rozproszone, pochodzące jeszcze z pierwszej 
dekady XX wieku, przez wiadomości przesyłane Kazimierzowi Woź-
nickiemu i własne notatki o przyjacielu, listy do żony Marguerite Fau-
ron de Chaligny14, listy do przyjaciółki i drugiej żony Juliette  Dutoit15, 
wypisy z dzienników lat trzydziestych, sporządzone przez Juliette, 
przechowywane w Bibliotece Polskiej, po roczniki dzienników z lat 50. 

14 Spis zawartości Archiwum, ibidem, teczka nr 113.
15 Ibidem, teczki nr 119 i 120.

i 60.16. Wyboru tekstów i materiału ikonografi cznego dokonano z ok. 
170 teczek i ok. 1700 pocztówek, należących do Archiwum Cazina, 
które uporządkowaliśmy i opisaliśmy ostatecznie w roku 2000 .

W pierwszej części Albumu cytowaliśmy obfi cie fragmenty 
utworów Cazina publikowanych we Francji w latach 20. i 30. XX wie-
ku. W większości nie były one w Polsce tłumaczone. Wyjątek stanowi 
Humanista na wojnie, książka, która ukazała się w polskim przekładzie 
Konrada Eberhardta w trzydzieści siedem lat po wydaniu francuskim, 
bo dopiero w 1957 roku, a stanowiła dziennikowy i epistolarny za-
pis przeżyć i doświadczeń z okopów pierwszej wojny w 1915 roku. 
Przede wszystkim publikujemy wypowiedzi samego Paula Cazina, 
ale czasem, jak w latach 1916-1917, gdy był tłumaczem i cenzorem 
w obozie jenieckim, cytujemy listy chłopów z Wielkopolski, których 
odpisy Cazin przechowywał zafascynowany ich zgrzebną polszczyzną 
i siłą zawartych w nich uczuć. Pod tym względem wyprzedził na wiele 
lat zainteresowanie, jakim dziś historycy i badacze kultury obdarzają 
listy prywatne czasu wojny i wiadomości przekazywane na kartkach 
pocztowych. Korespondencja ta objęta była, tak w przypadku jeńców 
wojennych jak i w przypadku żołnierzy, sztywnymi zasadami, nakazu-
jącymi pełne utajnienie miejsca pobytu jednostki wojskowej i poddana 
cenzurze militarnej. Mimo tych ograniczeń i wynikającej z nich dale-
ko posuniętej standaryzacji przekazywanych wiadomości, stanowi ona 
pasjonujący, intymny obraz Wielkiej Wojny 1914-1918. Potwierdza to 
wydana we Francji w roku 2008 publikacja Cartes postales de poilus, któ-
ra odsłania ponure szczegóły „zawodu żołnierza”, cierpienia fi zyczne 
i samotność, wieczną walkę o przetrwanie i rezygnację. Autorzy tej 
książki, Georges Klochendler i Jean-Yves Le Naour prezentują nie tyl-
ko stronę główną kartki – jej charakter dokumentalny, propagandowy 
czy sentymentalny, ale również jej treść, by z pośpiesznie kreślonych 

16 Ibidem, teczki nr 127-137.
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słów, najczęściej kopiowym ołówkiem, odczytać los pojedynczego 
człowieka uwikłanego w historię17. Doniosłość dokumentacji histo-
rycznej, zawartej w korespondencji potwierdziła w dniach ostatnich 
monumentalna i piękna publikacja Normana Davisa pokazująca histo-
rię Polski poprzez dokumenty korespondencji18.

Słowo Cazinowskie wzbogacamy w tym Albumie również o cy-
taty zaczerpnięte z tekstów jego przyjaciół – Józefa Weyssenhoffa 
i Jana Parandowskiego, wykorzystujemy fragmenty kilku listów pol-
skich pisarzy, opublikowanych przez Kazimierza Chruścińskiego19 
i przez Teresę Garnysz-Kozłowską20, oraz listów niepublikowanych 
np. Rose’y Bailli lub ogłoszonych przez nas w książkach, które Cazi-
nowi poświęciliśmy21, jak było to w przypadku listu Claude’a Backvi-
sa. Rzadko wykraczamy poza własne wypowiedzi Paula Cazina – te 
publikowane i te zawarte w dziennikach i brulionach jego listów, lub 
odpisów cudzych, które sam do diariusza wprowadzał.

Kompozycja Albumu zasadza się na chronologicznym prze-
biegu czasowym – Belle Epoque (1881-1914), Wielka Wojna, Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste... Lata II wojny światowej, Nowe czasy 
starego Polonisty, wreszcie Epilog pokazujący, iż dzieło i niezwykła 
osobowość Paula Cazina trwają w pamięci jego francuskich przyjaciół 
z Burgundii. Bibliografi a natomiast ujawnia zainteresowanie, jakim od 

17 G. Klochendler, J.-Y. Le Naour, op. cit. 
18 N. Davis, Od i do. Najnowsze dzieje Polski według historii pocztowej, t. I 1850-

-1939, t. II 1939-2005, przekład Kazimierz Mościcki, Rosikon press, Warszawa 
2008.

19 Polska była jego wielką miłością. Listy do Paula Cazina francuskiego polonofi la, 
opr. Kazimierz Chruściński, Słupsk 2000.

20 T. Garnysz-Kozłowska Listy Józefa Weyssenhoffa do Pawła Cazina, „Kwartal-
nik Neofi lologiczny”, 1979 nr 1.

21 D. Knysz-Tomaszewska, H. Suwała, J. W. Borejsza, J. Odrowąż-Pieniążek 
Dole i niedole francuskiego polonisty. Paul Cazin (1881-1963), nakładem Wydziału Poloni-
styki UW, Warszawa 1999.

lat 90. XX w. obdarzają go najpierw polscy, a potem francuscy histo-
rycy literatury.

W obrębie każdego działu zastosowany został wewnętrzny 
układ tematyczny. Istotną rolę odgrywają tu kolejne miasta, z którymi 
łączyły Cazina dzieje życia – miejsce zamieszkania, podróże, prelek-
cje i wykłady, a także ludzie, których obdarzał przyjaźnią, konferen-
cje, w których uczestniczył, edytorzy, z którymi negocjował. Ścieżki 
pamięci prowadzą czytelnika z Paray-le-Monial do Rogalina i Krako-
wa, przez Paryż do Autun, ale również w okopy w dolinie Mozy, do 
Lwowa i Krakowa i znów do Paryża i wreszcie z Autun do Aix-en-
-Provence. Do tych głównych miejsc na Cazinowskiej mapie Europy 
dodać trzeba Warszawę i Poznań, Weronę i Pragę, Marsylię i Niceę, 
Rzym, Padwę, Wenecję, Pieniny i Tatry i wiele jeszcze innych miejsc 
i wiele miast. Życie Paula Cazina to życie wiecznego wędrowcy zako-
rzenionego jednak na zawsze w Paray-le-Monial i w Autun.

Już w latach 20. ubiegłego stulecia Paul Cazin podejmował 
próby opowiedzenia o swych związkach z Polską w artykule Moja ciot-
ka i ja22. Po raz ostatni wspominał o genezie swych polskich fascy-
nacji we Wstępie do albumu Guide Bleu Pologne23. Przyjaciele polscy 
i francuscy namawiali go do pisania pamiętników lub opublikowania 
fragmentów z dzienników, które prowadził bez mała przez pół wieku. 
Nigdy do tego nie doszło. Cazin był zdecydowanie przeciwny ogłasza-
niu dzienników za życia diarysty. Przekonany był również, że wybór 
fragmentów jest okaleczeniem tekstu, którego wyznacznikiem pod-
stawowym jest heterogeniczna ciągłość spraw codziennych i głębo-
kich przemyśleń dotyczących własnej psychiki, śledzenie powstawania 
swych dzieł i niedomogów własnego ciała obok notowania wydarzeń 
życia literackiego, które go dotyczyły lub które go omijały. Nie napisał 

22 „Tęcza”, Poznań 1929 nr 42 i 43.
23 P. Cazin, Présentation w : Pologne, Librairie Hachette, Paris 1961.



X

Cazin swego pamiętnika, na który tak czekali jego polscy przyjaciele. 
Do końca życia pracował nad przekładami powieści Tadeusza Brezy, 
przytłoczony nie tylko koniecznością licznych zajęć zarobkowych dla 
zapewnienia bytu żonie i dwóm córkom, ale i ogromem dokumentów, 
które zebrał i wspomnień, które zachował we wrażliwej pamięci. 22 
marca 1963 roku, na kilka tygodni przed wypadkiem, który położył 
kres jego życiu, Paul Cazin zapisał w dzienniku:

Siły mnie opuszczają. Czuję, że umieram. [...] Przyjmuję więcej pracy 
niż jestem zdolny wykonać. Po to by udowodnić sobie, że jeszcze żyję. Wytrzymać. 
Wytrzymać. Sam siebie poddaję krzyżowej męce wyrzutów sumienia i skrupułów. 
[...] Pozostawię po sobie ogromny plac budowy – konstrukcje i rozbiórki. Badacze 
deptać będą po tych szczątkach idei, po tych żarzących się węglach, po tych zga-
szonych płomykach, po tych martwych resztkach wszystkiego, co paliło się w mojej 
głowie, w moim sercu, w moich jajach – proch i popiół zatraconych piękności – ale 
zatrzymają się czasami by podnieść garstkę24. 

 Wypadek, któremu uległ Paul Cazin 5 maja 1963 r. i jego 
śmierć 12 czerwca przerwała porządkowania nieprzebranych stosów 
dokumentów, które posłużyć miały do opisania jego pięćdziesięcio-
letniej kariery polonisty. Tej benedyktyńskiej pracy, która zwieńczona 
być miała doktoratem, pracy zakładającej udział w niej samego pi-
sarza, podjęła się młoda lektorka języka polskiego w Uniwersytecie 
w Aix-en-Provence, pani Teresa Garnysz-Kozłowska. Los sprawił, że 
i ta biografi a polonisty francuskiego nigdy nie została napisana. Ba-
daczka z Uniwersytetu Warszawskiego ogłosiła m.in. kilka artykułów 
o dziennikach Cazina z okresu międzywojennego i opublikowała wy-
bór listów Weyssenhoffa i Boya-Żeleńskiego25 adresowanych do fran-
cuskiego tłumacza. 

24 Spis zawartości Archiwum Paula Cazina, op. cit. teczka nr 136.
25 T. Garnysz-Kozłowska, Dzienniki Pawła Cazin (I), Journal à Courcelles, 

Dzienniki Pawła Cazin (II), „ Przegląd Humanistyczny”, 1972, nr 1 i 2; Listy Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego do Pawła Cazin, „Twórczość” 1969 nr 10.

Publikacje zbiorowe, które wydaliśmy, nie mogły zastąpić ani 
pamiętnika, ani dziejów życia, które współtworzyłby sam przedmiot 
badań. Sądzimy, że formuła Albumu, która została w tej książce przy-
jęta, jest w pewnym sensie substytutem owego nie napisanego pamięt-
nika lub autobiografi i. Tworzy go bowiem w jakiejś mierze sam Autor, 
który poprowadził nas po ścieżkach swojej pamięci dając nam swo-
isty „wywiad-rzekę”. To on – jego pocztówki, dokumenty i szpargały, 
i słowa, które zwracał do siebie, do przyjaciół i do czytelników prowa-
dzą nas przez meandry długiego i jakże trudnego życia, któremu tak 
często towarzyszyło uczucie niespełnienia.

Album Paula Cazina staje się autobiografi ą pośrednią, złożoną 
z obrazów i fragmentów wypowiedzi pisarza. Uzupełniliśmy ją zwię-
złymi informacjami o charakterze kalendarium, podanymi drukiem 
wyraźnie odcinającym się od tekstów Cazinowskich. Wszystkie prze-
kłady nie opatrzone nazwiskiem tłumacza dokonane zostały przeze 
mnie. Polskie zdania, które Cazin wplatał czasami do swych francu-
skich zapisów (listów i dzienników), wyróżniono drukiem prostym 
w jego tekście.

Danuta Knysz-Tomaszewska 
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I. Belle époque (1881-1914)

1. Dzieciństwo i wczesna młodość

Paray-le-Monial – rzeka La Bourbince i bazylika (lata 10. XX w.)

28 kwietnia 1881 r w Mont pellier przy-
szedł na świat Paul Joseph  Cazin.

Od 1883 r. mieszkał z rodzicami w Pa-
ray-le-Monial w Burgundii, mieście, któ-
rego architektura fascynować go będzie 
przez całe życie.

Paul Cazin w wieku chłopięcym
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Plan siedemnastowiecznego Paray-le-Monial 
ofi arowany Cazinowi w 1936 r.

C zy powracając do miasta naszego dzieciństwa odwiedzamy kołyskę 
czy grób? Zastanawiałem się nad tym pewnego dnia, gdy znów 

patrzyłem na Paray-le-Monial, gdzie Décadi uczył się ortografi i, 
skakał, darł majtki, toczył cerceau i zajadał kanapki, w czasach, 
gdy chleb był o wiele tańszy niż dziś i gdy na drogach nie spotykało 
się samochodów. [...] Wiele widziałem dzwonnic na tej ziemi: wieże 
angielskie i kampanile włoskie, ostre iglice Europy środkowej i pękate 
jak cebule w krainach słowiańskich. Wiele ich podziwiałem. Ale 
najbardziej kocham tę, która wyłania się spośród topoli nad rzeką 
Bourbince, gdy przyjeżdża się do Paray, silna jak szyja byka na 
mocarnych ramionach swego transeptu. To moja dzwonnica. […]

T o Paray-le-Monial, jego atmosferze duchowej, jego środowisku 
społecznemu i jego pejzażom winien jestem pierwsze przeżycia, 

które ukształtowały moją wrażliwość pisarza, a jego chrześcijańskim 
szkołom zawdzięczam edukację, której nie mogłaby mi dać bardziej 
uczona kultura. W tym małym miasteczku, na cmentarzu spoczywają 
moi przodkowie ze strony matki. 
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Paray-le-Monial. Widok bazyliki według grafi ki Sagota z 1840 r. 
(początek XX w.)

W  papierach mego dziadka znalazłem świadectwa chrztu „rolni-
ków tej parafi i”, sięgające połowy osiemnastego wieku. Jestem 

więc synem rolników z tej parafi i. Później stawali się oni rzemieślnikami 
i drobnomieszczaństwem, tą pracowitą rasą ludzi, którzy wiedzą, skąd 
bierze się chleb i wiedzą, że należy się chronić przed deszczem, jeśli się 
nie chce zmoknąć. Trzeba powrócić do kraju dzieciństwa, by uświa-
domić sobie upływ czasu. Spotkałem starszych ludzi, którzy kiedyś, 
zupełnie jeszcze młodzi, znali mojego zmarłego dziadka. [...] Niewiele 
pozostało osób, które znały Décadiego. Pojechały karawanem, każdy 
odpowiedniej dla siebie klasy, żeby wspiąć się po stromym zboczu na 
szczyt, gdzie w dziesiątym wieku wzniesiono pierwszy klasztor tego 
miasta zakonników. [...] Ulice są tu zazwyczaj spokojne. Nie widać 
tłumów jak w Lourdes choć bez przerwy pojawiają się pielgrzymi.

Teksty pochodzą z książki La Tapisserie des 
jours, wydanej w Paryżu w 1934 r. i świad-
czą o trwałym przywiązaniu Cazina do 
Paray. 

P. Cazin, La Tapisserie des jours, 
 Paris 1934, s. 145-148
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O gromny budynek ojców jezuitów wydawał się tego niedzielnego popo-
łudnia jeszcze bardziej milczący, bardziej opustoszały niż kiedykol-

wiek. W głębi korytarza przez okno wdzierał się prąd gorącego powietrza. 
Mapy rozwieszone wzdłuż ścian poruszały się z głębokim westchnieniem. 
Décadi zatrzymał się. Jego szybko bijące serce zanurzyło się w tym oce-
anie ciszy, próbował uporządkować myśli. Był teraz dużym dziesięcioletnim 
chłopcem. I wkrótce miał opuścić początkową szkółkę.

P. Cazin, Décadi ou la pieuse enfance,  Paris 
1921 (rozdz. XVII L’Injure, s. 267)

Święty obrazek z podpisem „Mon Dieu 
faites-moi faire chaque jour quelque 
chose que vous puissiez recompenser” 
[Boże mój, spraw, abym każdego dnia 
mógł uczynić coś godnego Twojej łaski]

M iasteczko, w którym nie brakowało zabawnie zwieńczonych 
wieżyczek i potężnych okrągłych baszt krytych stożkowo, ani 

domów z wykuszami i frontonami; zachowało się tu jeszcze kilka 
starych budowli, które ukształtować mogły jego smak. Widział kościół 
romański, surowy, ale matczyny, który ciągnął kaplice swej absydy jak 
bufi astą spódnicę. Widział renesansowy dom Maison à Poupons [...]. 
Słyszał jak rozmawiano o architekturze.

P. Cazin, Décadi ou la pieuse  enfance, 
(rozdz. XIV Beaux-Arts, s. 200-201)Paray-le-Monial.Wieża bazyliki i stare opactwo (lata 10. XX w.)
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D écadi i jego dziadek, jakąż zostali oni wkrótce parą przyjaciół! 
Stale widywano ich razem. We dwójkę mieli prawie osiem-

dziesiąt lat. Ale części nie były równe: jeden z nich miał mniej niż 
siedem, drugi ponad siedemdziesiąt. Ale nie zazdrościli sobie. Dziadek 
chciał, żeby wnuczek miał zawsze sześć lat, a Décadi, by dziadek 
był najstarszy w całej gminie. Można było dostrzec w nich te same 
upodobania, te same cnoty i te same wady, oczywiście zaznaczające się 
w różnym stopniu. Zgadzali sie we wszystkich istotnych punktach.

P. Cazin, Décadi ou la pieuse  enfance, 
(rozdz. III Le grand-père et son jardin, 
s. 267)

Paray-le-Monial. Ulica de la Visitation 
(lata 10. XX w.)

Dziadek Paula Cazina
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2. Nowicjat w klasztorze franciszkanów 
w Nîmes i studia

Paul Cazin w zakonie franciszkanów w Nîmes (1899 r.)

Z listów do Jérôme’a Falconneta

17 czerwca 1901, poniedziałek 

P ęka mi głowa. Wczoraj o piątej rano na dworzec! I oto jesteśmy 
na równinach Nîmes, które nabierają delikatnej złotej barwy 

w promieniach poranka. Równiny, równiny! I nie kończące się szeregi 
winorośli o świeżej zieleni, wiatr kładzie na nich szarawe płatki dymu 
z pociągu. Patrzę jak niebo ze słodyczą schodzi ku otwartym polom. 
I modlę się. Mała stacyjka. Dwa lub trzy wiejskie wozy. Wesołe 
powitania i w drogę ku wiosce, z góry na dół. Miły kościół, dobry stary 
proboszcz wyglądający jak M. Chevalier i poczciwi ludzie. Po Mszy, 
w szpalerze grabowym czytam z Norbertem dziennik Jêrôme’a [...] 
O, przyjaciele moi, czynicie mnie lepszym, jesteście moimi «motywami», 
o których mówi Sainte-Beuve, oświecacie mnie, ogrzewacie. Skończę 
ten rok, w którym pracowałem dobrze, choć mi się tak nie wydawało. 
Bogu polecam mój egzamin (…).

W latach 1892-1896 Cazin pobierał na-
uki w niższym seminarium duchownym 
w Rimont. 
W 1899 r. odbywał nowicjat w klasztorze 
franciszkanów w Nîmes; w tym czasie 
rodzi się jego przyjaźń z księdzem  Jérôme’em 
Falconnetem, która trwać będzie przez 
całe życie. Do niego również adresować 
będzie listy, które przerodzą się później 
w dzienniki.
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Kartka do Jérôme`a Falconneta z 1901 r.

Wieczór. Ósma godzina. 

W ychodzę z refektarza i pragnę natychmiast się położyć, bo 
ostatniej nocy naprawdę niewiele spałem; ale przedtem po-

wiedzieć chcę moim przyjaciołom, że ich kocham i że myśl o nich 
dobrze mi robi. Tego wieczoru dużo rozmyślałem o wszystkim, co nas 
zaprząta, o wszystkim, co składa się na nasze życie. Co jest centrum, 

co jest celem tego wszystkiego? Bóg, tylko Bóg. A więc żyjmy Bogiem, 
żyjmy życiem wewnętrznym. Powierzmy mu się. Jest wszystkim. Lazare, 
Jérôme, zrozummy to dobrze.

Dyplom maturalny Cazina z 1900 r.

W 1900 roku Cazin zdał pierwszą część 
matury w Montpellier.
W 1902 r. uzyskał dyplom ukończenia 
szkoły średniej o profi lu klasycznym 
w Lyonie (Bachelier de l`Enseignement 
secondaire classique).
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Bakalaureat uzyskany przez Cazina w 1902 r. na Akademii 

w Lyonie

Lyon. Plac des Cordeliers i kościół św. Bonawentury (lata 10. XX w.) Lyon. Targ w Lyonie i gołębie (lata 10. XX w.)
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Strona zapisu o charakterze 
dziennikowym wyjęta z osobno 
przechowywanego bloku listów 
do Falconneta z 1900 r. oraz list 
do niego z 1904 r.

List ojca Séraphina Belmonda

Jestem głęboko przekonany, że brat Pani ma prawdziwe po-
wołanie. Jest religijny i powinien takim pozostać. Pokładamy 

w nim ogromne nadzieje. A ja, który mam obowiązek kierować 
studiami, jakie mu jeszcze pozostały, mogę tylko żałować, że 
mistrz nie jest na poziomie ucznia. Sądzę, że listy Pani dobrze mu 
zrobią [...] Nie ujawniając tego zbytnio, co jest zresztą w mym 
zwyczaju, mam dla brata Marcela ogromnie dużo uczucia. Być 
może, ból, który go dręczy wynika w dużej mierze z tego, że ma 
złudzenia na temat życia. Ze swej strony pewny jestem, że złu-
dzenia te się rozproszą. 

List ojca Séraphina Belmonda, profesora 
fi lozofi i w Cléricat fransciscain de Nîmes 
z 28 lutego 1903 do Marii Cazin, siostry 
pisarza w Paray-le-Monial na temat jego 
powołania zakonnego i na temat jego kry-
zysu duchowego.

Scena z życia ducho-
wnych we Francji po-
czątku wieku
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Obrazek religijny 
z końca XIX w. Dyplom licencjatu Cazina uzyskany na paryskiej Sorbonie

Kartka do Jérôme`a Falconneta (pierwsza dekada XX w.)
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W 1904 r. Cazin porzucił klasztor i życie 
zakonne. 
W tym samym roku uzyskał licencjat na 
Faculté des Lettres paryskiej Sorbony a na-
stępnie przechodził przeszkolenie woj-
skowe.

Zdjęcie z sierpnia 1904 r. wysłane Mar-
guerite Fauron de Chaligny, późniejszej 
żonie Cazina ze scenką z żołnierskiego 
życia (na stole P. Cazin).

Paryż. Kościół św. Ludwika na Wyspie (lata 10. XX w.)
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Paryż. La belle epoque. Panorama dzielnicy Opery fotografowana z balonu 
(u góry), widok z wieży Eiffl  a na pałac Trocadero (u dołu) (lata 10. XX w.)

Paryż, wieża Eiffl  a fotografowana 
z placu Trocadero. Rzeźba nosorożca 
stoi obecnie przed Muzeum  Orsay 
(lata 10. XX w.)

Reklama magazynu „Au bon  marché”
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3. Pierwsze spotkania z Polską i Polakami

Pocztówka z reprodukcją obrazu Pielgrzym Artura Grottgera (1906)

W latach 1904, 1905, 1906 Paul Cazin 
przyjeżdżał do Rogalina jako korepetytor 
synów Edwarda hr. Raczyńskiego, podró-
żował do Krakowa, Lwowa, Warszawy. 

Uczył się jak opętany z książki i od ludzi. Od rannego śnia-
dania do późnej nocy nie dawał nikomu spokoju. Czy to 

młodzież, czy ciało nauczycielskie, czy to dziewczyna służebna 
Paweł zagadywał, kazał poprawiać błędy.

E. Raczyński, Rogalin i jego miesz-
kańcy, Londyn 1964 s. 39

Warszawa, 15 lutego 1906, czwartek

K ładę się czasami o czwartej, a o dziesiątej już pracuję. Roz-
mawiam ze sprzedawcami psów, aby poznać Polaków, i mam 

się lepiej niż mosty wiślane, które ci przeklęci Rosjanie pozostawiają 
by niszczały!

Fragment notatki dziennikowej 
lub listowej P. Cazina

Wizytówka Cazina z okresu 
pobytu w Polsce w roku 1904
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Kartka z notatnika P. Cazina 
z jego słówkami polskimi

Listy z doliny Sanu

Galicja w Austrii
Laszki – 27 marca 1906, 

P ragnę wyznać Pani, że pomimo mego poetycznego optymizmu nie 
ma dnia, kiedy co najmniej trzy razy nie chciałbym umrzeć. [...] 

Ale gdy tego ranka patrzyłem na dolinę Sanu wibrującą białością 

padającego śniegu i pianiem kogutów odczułem, że świat żyje dzięki 
tajemniczej odwadze, tak jak Natura żyje dzięki sokom ukrytym 
w drzewach i oczekuję chwili, kiedy na podobieństwo wiosny wybucha-
jącej pod działaniem słońca, dusza moja pod wpływem dobrej myśli 
lub pięknej jakiejś rzeczy wybuchnie łkaniem i chwalić będzie Boga!

Lettres de la Vallée du San. Brulion 
listu do Mme la Csse R. à S. R. [do 
pani hrabiny Róży Raczyńskiej 
w San Remo]

Kalendarzyk krakowski na rok 1906 ze 
spisem telefonów
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Rozkład jazdy pociągów w Galicji

Lwów, 24 marca 1906

Szanowny Panie !

Mam zaszczyt przesłać Panu moją sztukę Tamten […] By-
łabym bardzo szczęśliwa, gdyby nam się udało wystawić 

Tamtego u Antoine’a. Jeżeli sztuka będzie gotowa przed Pańskim 
wyjazdem, wręczę Panu list do Antoine’a, z którym  łączą mnie 

dobre stosunki, jako że byłam aktorką Théâtre Libre w Paryżu.
Zapolska

G. Zapolska, Listy, Warszawa 
1970, t. II, s. 197

List Gabrieli Zapolskiej do P. Cazina, któ-
ry przebywał u Zamoyskich w Laszkach 
koło Bobrówki 

Koniec czerwca 1906

P racuję mając przed sobą „szlachetną rzekę Sekwanę”, gdzie 
w letniej wodzie pluszczą się wielkie towarowe barki, a na nich 

mrowią się roje marynarzy. Żurawie dźwigów skrzypią, tramwaje 
dzwonią, dorożkarze przeklinają, a wzdłuż nabrzeży drżą liście 
czarnych topoli jak wiecznie wzruszone serca. Moje tak właśnie drży na 
twoje wspomnienie. Jakiż wiatr wyrwie je stąd i zaniesie do Polski ?

Notatka brulionowa z listu do Rogera 
 Raczyńskiego, prawdopodobnie pierwsze 
zapisy dziennikowe.

Paryż. Most de Sully (lata 10. XX w.)
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Angielskie pocztówki humorystyczne,  które 
Paul Cazin otrzymywał w 1907 r. z Belgii 
od M. Epsteina po rosyjsku
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Paryż. Montmartre. Bazylika Sacré-Coeur (lata 10. XX w.)

Karta wejściowa na wystawy dla Mar-
guerite Fauron oraz strona z recenzją 
jednego z jej obrazów z 1906 r.

Z rękopisu listu do Marguerite Fauron de Chaligny

A  więc jestem. Och, nie jestem kimś nadzwyczajnym, proszę 
Pani, ale nie jest to schlebianie sobie, gdy myślę, że możemy 

być lepszymi, lub, jeśli będziemy trzymać się słów fi lozofi cznych, póki 
nie dowiodą mi, że Zło zwyciężać musi nad Dobrem, pozwalam sobie 
mieć nadzieję i ta nadzieja mi wystarcza do szczęścia. [...]

Wyznam Pani, że co pięć minut przenoszę się z raju do piekła 
albo z piekła do raju. Rano jestem wielkim świętym, a wieczorem czarnym 
łajdakiem.

Brulion tego listu, pisany z Warszawy 
1 marca 1906 r. zawierał autocharaktery-
stykę i rozważania o miłości. 

Marguerite [?]

We wrześniu 1906 r. Paul Cazin poślubił, 
starszą od siebie o 14 lat artystkę malarkę, 
Marguerite Fauron de Chaligny.
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1. Paryż. Wyspa św. Ludwika. Hôtel Lambert (lata 10. XX w.)
2. Hôtel Lambert, przy quai d`Anjou 29, siedziba książąt Czartoryskich, 
w którym Cazin mieszkał od 1906 jako lokator księcia. Hôtel Lambert zbu-
dowany został w 1640 r. przez architekta Le Van, od 1843 r. należał do Czar-
toryskich (lata 10. XX w.)
3. Quai d`Anjou. Zabytkowe kamienice na Wyspie św. Ludwika (lata 10. 
XX w.)
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Ż eromski jest jednym z tych ludzi, którzy zdolni są wyrazić 
wszystkie cierpienia swej ziemi  [...] Cudzoziemiec zrozumie jego 

dzieło, ale odczuje je zaledwie w słabym stopniu, natomiast u rodaków 
poruszy ono najtajemniejsze struny serca, przekaże im poruszenie 
sumienia, którym targa nieuleczalny bunt. Zbuntowany – oto jedyne 
słowo, które określić może tego straszliwego człowieka, szaleństwo jego 
rozpaczy i okrucieństwa.

Paul Cazin, Le Roman polonais au XIX siècle „La 
Revue du Mois”, 10 janvier 1915, s. 83-84

22 Ernest Cresson, 17 luty 1912
Szanowny Panie.

U przejmie dziękuję za pomyślną wiadomość o dokonaniu 
tłumaczenia drugiego rozdziału powieści. Oczywiście 

z największą niecierpliwością będę oczekiwał przybycia 
Sza nownego Pana w poniedziałek o godzinie 10tej i służę 
wszelkimi wyjaśnieniami mojemu znakomitemu Tłumaczowi. 
Wyrazy najgłębszego szacunku i pozdrowienia przesyła sługa 
powolny i brat.

Stefan Żeromski

List Żeromskiego do Cazina, 
(w: Polska była jego wielką miłością, 

oprac. K. Chruściński, Słupsk 
2000, s. 52)

Okładka Ech leśnych (1905) Maurycego Zycha [S. Żeromskiego], według projektu 
Jana Bukowskiego z dedykacją pisarza dla Cazina
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Paryż. Ulica Rivoli (lata 10. XX w.)

Z dziennika

P roszę mi wierzyć, że żywię dla Pana głęboki podziw i niewy-
słowioną wdzięczność; tak doskonale poznał Pan nasz język. 

Jesteśmy zapomnianym narodem. […] ale nigdy nie opuścimy tych, 
którzy zechcieli o nas pamiętać w tej niedoli, a zwłaszcza ludzi, 
takich jak Pan. 

Stefan Żeromski

Cazin cytuje ten list w dzienniku pod datą 
16 stycznia 1955 r. Może z pamięci. 

Antologia. Wybór najcelniejszych 
utworów ze stu poetów polskich… 
Władysława Bełzy, ozdobiona przez 
Jana Bukowskiego oraz jedna ze 
stron z tekstem Bogurodzicy. Książ-
ka, obecnie przechowywana w Bi-
bliotece Polskiej w Paryżu, miała 
być według Kazimierza Chruściń-
skiego wigilijnym prezentem od hr. 
Adamowej Potockiej w Krakowie, 
by zachęcić Cazina do nauki języka 
polskiego (1905/1906), 

(Polska była jego wielka milością…, 
s. 295)
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Lwów. Gmach sejmowy i budynek dworca kolejowego (1908-10)
Lwów. Ulica Legionów z widokiem Teatru Miejskiego oraz róg ulicy Karola 

Ludwika i Jagiellońskiej (lata 10. XX w.)
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Kraków. Widok na Wawel (lata 
10. XX w.)

Kraków. Pomnik A. Grottgera 
na Plantach (ok. 1908) Kraków. Kościół Mariacki (lata 10. XX w.)
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4. W kręgu Kazimierza Woźnickiego, kolonii 
polskiej i polonofi li paryskich

Zdjęcie, które Cazin ofi arował Woźnickiemu z dedykacją polsko-francuską 
Dla mojego przyjaciela Kazio Woźnicki[ego] Paul Kaziński, styczeń 1910

19 sierpnia 1909 
Rapperswil niedziela 8.00 

M ój drogi Woźnicki, po deszczu jest pogoda, a po końskim 
nawozie na ulicach Paryża powietrze czyste „ich gór” (według 

Clemenceau), Briond! po żarłocznych hotelarzach Dobroduszny Łąbędź 
i po porządnym człowieku takim jak Pan, łajdak taki jak ja, który 
nie pisze! Oto jesteśmy w Rapperswilu. W tym samym pokoju, który 
Pan zajmował. Pan Gasztowt mieszka – jak powiadają – pode mną. 
Dziś wieczór go zobaczę.

Kartka Paula Cazina do Kazimierza  Woźnickiego

Kazimierz Woźnicki (1878-1949), tłu-
macz, publicysta, działacz emigracyjny, 
w latach 1904-06 bibliotekarz w Mu-
zeum Narodowym w Rapperswilu, jeden 
ze współtwórców i dyrektor Agence Po-
lonaise de Presse, która prowadziła szero-
ką akcję propagandową na rzecz sprawy 
polskiej we Francji. Twórca Komitetu 
Francusko-Polskiego, którego dziełem 
było m.in. wystawienie w Paryżu pomni-
ka Adama Mickiewicza dłuta głośnego 
rzeźbiarza Antoine`a Bourdelle`a (1928). 
W latach 1917-19 był sekretarzem Dele-
gatury Komitetu Narodowego Polskiego 
przy rządzie francuskim, uczestnicząc 
m.in. w konferencji pokojowej w Wersa-
lu. Kolekcjoner i bibliofi l.
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Rapperswil, Merkurshauser, 
29 sierpnia 1909

M ój stary przyjacielu, odkąd siedzę w tej bibliotece jak szczur 
w serze gruyère, nie znam już ani ojca, ani matki. Zapomi-

nam, jak to się mówi o świecie, i daję słowo w Rapperswil niewiele 
się na tym traci [...]. Często pada albo jest za gorąco. Jedyne, co tu 
jest przyjemnego, to biblioteka i bibliotekarze. Będziemy w Paryżu 
około 19 października.

Kartka do Kazimierza Woźnickiego 

Od 1909 roku Cazin związał się z dzia-
łającym w Paryżu Komitetem Francusko-
Polskim. Kazimierz Woźnicki wprowadził 
go w środowisko kolonii polskiej w Pa-
ryżu i pomagał w nawiązaniu kontaktów 
z pisarzami polskimi m. in. Władysławem 
Reymontem i Józefem Weyssenhoff em. 
Zaproponował mu też nowe tłumaczenia 
z literatury polskiej. (Listy Cazina do 
Woźnickiego przechowywane są w Bi-
bliotece Polskiej na wyspie św. Ludwika 
w Paryżu i pozostają nieocenionym źró-
dłem informacji o karierze Cazina jako 
polonisty i jego związkach z polskim Pa-
ryżem przed I Wojną Światową).

Kazimierz Woźnicki

 […] to wielki bibliofi l moich czasów. Woźnicki ma umiejętność 
życia: nie potrafi  się oburzać. Takim samym tonem mówi „ten to 
nędznik” „a tamten to czarujący chłopak”. On sam gdziekolwiek się 
nie zjawi pozostawia takie właśnie wrażenie, wrażenie kogoś bardzo 
łagodnego i bardzo jasnego. Jest absolutnie łagodny, nie podnosi nigdy 
głosu, chyba, żeby zawołać przyjaciela, by szybko wchodził; nie podnosi 
wyżej ręki niż po książkę leżącą na stercie. Bo książki piętrzą się 
u niego na wysokość człowieka, wspinają się na łóżka, na kominki, 
na komody i rozpłaszczają się wzdłuż korytarza na tyle tylko, byś 
mógł przejść. Każdego dnia dostaje nowe. Nowość go fascynuje. [...] 
Rzecz zdumiewająca u człowieka, który ma w ręku tyle książek. 
Niewyczerpanym tematem moich medytacji jest pytanie, co kocha on 
w tym, co czyta. A ma on swoje miłości literackie, swoje namiętności 
i dziwactwa. Stendhal nie ma już dla niego tajemnic. Skończył go. 
Teraz jest przy Barbey [d’Aurevilly] i Barbey to największe nazwisko 
literatury francuskiej, a „Diable sprawy” to największa książka na 
świecie. Cztery portrety Barbey wiszą nad rzędem jego dzieł zebranych. 
Woźnicki chce skończyć również z Barbey [...]. 

Charakterystyka Kazimierza Woźnickiego 
w notatkach P. Cazina.

Rapperswil. Schody na Dziedzi-
niec Lipowy (2540 m), 

pocztówka z początku wieku XX
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W  ostatnim roku Woźnicki założył pismo, które powinno 
zaznajamiać Polskę z naszymi prądami literackimi. Do 

niego należała administracja i redakcja. By również zapoznać Francję 
z Polską przeprowadził ankietę wśród „znakomitych pisarzy” jedną 
z tych ankiet, które są teraz tak bardzo w modzie (...) Krótko mówiąc 
Woźnicki przeprowadził ankietę, na którą miałem odpowiedzieć. Ale 
zaledwie napisałem dwadzieścia linijek już pismo upadło. Nazajutrz 
Woźnicki przyjął mnie ze swym wiecznym uśmiechem, który bliski był 
ekstazy. Zdobył jakieś piętnaście autografów „sławnych ludzi”. Podej-
rzewałbym go, że cała ta sztuczka była po to, by uzyskać ten chlubny 
rezultat, gdybym nie wiedział, jak szczery patriotyzm go rozpala; 
i jeżeli ojczyzną jego jest Francja, to ma on również swoją ojczyznę. 
To w jego obecności M. A. Leblonds powiedzieli mi pewnego dnia: 
Cazin, przy wszystkich Pana zaletach, jednej Panu brakuje, nie jest 
Pan patriotą. Zapomniałem zredagować pismo dla komitetu pomnika 
Mickiewicza. Systematycznie zaniedbuję wszystkie zlecenia, którymi 
obarcza mnie Komitet francusko-polski. Czemuż mogliby Leblonds 
przypisać mój fi lozofi czny spokój, jak nie brakowi patriotyzmu. Oni 
pióro swoje oddali w służbę ojczyzny.

Almanach Wielkich Ludzi moich cza-
sów lub Plotki samotnika (Almanach 
des Grands Hommes de mon temps ou 
Potinage d’un solitaire)

Paryż. Muzeum Cluny (lata 10. XX w.)

Paryż. Bukiniści nad Sekwaną (lata 10. XX w.)
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Paryż. Instytut Francuski (lata 10. XX w.)

List do K. Woźnickiego zatytułowany Wiadomości Remigiańskie
[t.j. z  Saint Remy]

5 lipca 1911

M ój biedny przyjacielu, nie mogę przymusić „Les Débats” do 
drukowania mnie, ani spowodować sprzedaży „Podfi lipskiego” 

ani nadać praktycznego biegu projektowi klasyków polskich, ani sprawić, 
by spadł deszcz pieniędzy do mojej kasy, ani zmusić właścicielki mego 
mieszkania, by przycięła drzewa, które przesłaniają mi słońce. Wszyst-
ko jest zamknięte, wszystkie dziury zatkane, wszystkie dobre miejsca 

zajęte, a nawet zajęte i te złe; nic więcej nie można powiedzieć, nic więcej 
nie można zrobić, psy zjadają pasztet z moich kur, ślimaki rozsiadają 
się na mojej kapuście jak modni powieściopisarze na łamach „Les 
Débats” – nie pozostaje już nic więcej jak ukorzyć się przed dostojną 
mocą Fatalności, która lepiej niż zawodne obietnice Dobrej Nowiny da 
nam „ten spokój boski, który przewyższa wszelkie uczucie”.

Cazin skarżył się na kłopoty jako tłu-
macz, który nie znajduje wydawców dla 
swych przekładów [m.in. Sprawiedliwie 
Reymonta] Archiwum Woźnickiego, 
nr 237, Biblioteka Polska w Paryżu.

Znaczek rosyjski, jaki
P. Cazin naklejał
na kartki wysyłane
z Warszawy

Kalendarzyk z 1909 r.
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Kalendarzyk z 1909 roku z pla-
nami kolei żelaznych na terenie 
byłego Królestwa Polskiego

Z listów Lucjana Rydla

Tonie, p. Zielonki pod Krakowem,
9 czerwca 1910

Wielce Szanowny Panie,

Cóż za dziwna niespodzianka z Paryża, od rodowitego Fran-
cuza list polski i to jeszcze tak napisany! Oczom nie chcia-

łem wierzyć. Gdzie i kiedy Szanowny Pan tak się po polsku 
mógł wyuczyć? Domyślam się – chercher la femme: Pan albo 
z Polki rodzony, albo z Polką żonaty! Inaczej tego sobie wy-
tłomaczyć nie umiem, a w każdym razie to rzecz imponująca, 
bo przecie to język szalenie trudny, że gdybym nie był Pola-
kiem, za nic w świecie nie podjąłbym się nauczyć po polsku. 
Powinienem odpisać po francusku, lecz obawiam się, że list mój 
francuski wypadłby gorzej od Pańskiego polskiego, więc niech 
Szanowny Pan wybaczy, że po polsku piszę. Nie omylił się Pan: 
istotnie pp. Leblondowie polecili mi bym Panu przesłał książki 
moje. Posłałem sporo, ale nie wszystko. Za najbliższą bytno-
ścią w Krakowie prześlę Szanownemu Panu moje francuskie 
przekłady: tłomaczyłem „Sawantki” Moliera, i „Kawalera des 
Touches” Barbey`a d`Aurevilly. Byłbym ciekaw, jak Szanowny 
Pan te tłumaczenia oceni. […] Komu bliska i kochana jest Fran-
cya i kultura francuska, ten w Molierze odnajdzie szerszy i naj-
piękniejszy wizerunek jednej i drugiej. A ja Francyi tyle jestem 

Plan Warszawy z ka-
lendarzyka na rok 
1909 
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winien, tyle się w niej i od niej nauczyłem nie tylko podczas 
pobytu na studyach w Paryżu, lecz przedtem i potem. Kiedy 
się Szanowny Pan do Polski wybierze? Władając polszczyzną 
tak swobodnie miałby Pan ogromne ułatwienie w poznaniu kra-
ju, ludzi i stosunków. […] Jakby to było pięknie, gdybym i ja 
Szanownemu Panu mógł dłoń uścisnąć na miejscu w Toniach 
i oprowadzać go po Krakowie. […]

Lucjan Rydel
List przedr. w: Polska była jego 
wielką miłością…, pod red. K. 

Chruścińskiego, s. 45-46

25 sierpnia 1910

Kochany Przyjacielu!

Adresu dokładnego nie podałeś; piszę więc na los szczę-
ścia do Autun, aby Ci donieść, że moja żona wstała już 

i miewa się nieźle. […] Kiedy Państwo wybieracie się do Polski? 
Moja książka o Królowej Jadwidze wyszła niedawno, nie wiem, 
czy ją posyłać czy też oczekiwać Pańskiego przyjazdu do Kra-
kowa. Serdeczne uściśnienia Tobie, Drogi Przyjacielu, a dla Pani 
Cazin ucałowania rączek najserdeczniejsze

Lucjan Rydel

Pocztówka z reprodukcją obrazu Włodzimierza Tetmajera Kolędnicy, wysłana 
Cazinowi przez Lucjana Rydla 25 VIII 1910 r.

Rękopis kartki Rydla
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Mistrz krzyżacki Ulryk von Jungingen na czele rycerstwa niemieckiego, 
kartka wysłana do Cazina 18 III 1910 r.

W lipcu 1910 r. P. Cazin pojechał do 
Krakowa z Maurice’em Muretem, 
z „Journal des Débats” i korespondentem 
„Le Figaro” na uroczystości 500. roczni-
cy bitwy po Grunwaldem i odsłonięcia 
pomnika Władysława Jagiełły, który 
ufundował Ignacy Paderewski. Artykuły 
Cazina o tych obchodach drukowane 
były w „Le Figaro” 20 VII 1910 i w „Le 
Gaulois” 17 VII 1910 r.Kartka z wydawnictwa A. Gubry-

nowicza z informacją o przesłaniu ko-
lejnych tomów dzieł J. Słowackiego 
(10 V 1911)
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[Lwów, ok. 15 VII 1910]

Drogi Panie !

Z prawdziwą przyjemnością otrzymałam kartę Pana. Nie 
pojechałam do Krakowa, bo właściwie nie lubię tłumu, 

nawet najprzyjemniej usposobionego. We wszelkich demonstra-
cjach biorę udział z daleka i to mi wystarcza. Całe lato pozosta-
ję we Lwowie, gdyż posiadam tu małą willę bardzo przyjemną 
z uroczym ogródkiem. […] Czytam często Pańskie tłumacze-
nie [Modlitwy Pańskiej] i cieszę się nim. Dlaczego nie myśli Pan 
o Moralności Pani Dulskiej? Sztuka ta robi furorę na Węgrzech, 
w Wiedniu, wszędzie, gdzie się ukaże.

Zapolska

w: Listy Gabrieli Zapolskiej, zebrała 
Stefania Linowska, Warszawa 

1970, t. II, s. 479

Fragment listu G. Zapolskiej o niedo-
szłym spotkaniu w Krakowie na uroczy-
stościach grunwaldzkich, 

Paryż, 15 październik 1910
Szanowny Panie,

Mam zaszczyt powiadomić Pana o tym, że Rada Muzeum 
Narodowego Polskiego w Rapperswilu, na swoim rocz-

nym posiedzeniu z 1910 roku, biorąc pod uwagę Pana wytrwałe 
propagowanie słuszności sprawy polskiej, głównie we wspa-

niałych korespondencjach o polskich świętach grunwaldzkich 
w Krakowie, mianowała Pana Członkiem Korespondentem 
Stowarzyszenia Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswi-
lu. Jestem szczęśliwy mogąc powiadomić o tym Szanownego 
Pana, i głęboko przekonany, że sprawa polska będzie miała za-
wsze w Panu swojego gorącego obrońcę, proszę przyjąć ode 
mnie wyrazy najwyższego szacunku.

J. Gałęzowski
Dyrektor Muzeum i Prezes Rady

List Józefa Gałęzowskiego do 
Cazina, w: Polska była jego wielką 

miłością…, s. 219

Portret Paula Cazina przez Margu-
ertite  Fauron de Chaligny (ok. 1910)
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„Les Milles Nouvelles Nouvelles” nr 23, 
z 1911, okładka i pierwsza strona 
tłumaczenia L`oie de Noël oraz dopisek 
Cazina „Więc nie bujam to naprawdę 
1910! temu 53 lat!”

Paryż. Wieża Św. Jakuba w stylu gotyku płomienistego, wzniesiona 
w latach 1508-1522 (lata 10. XX w.)
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Pocztówki z wielkiej powodzi w Paryżu 29 stycznia 1910 r.
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Paryż. Zalana ulica St.-Dominique (1910) Paryż. Ulica Budé na Wyspie św. Ludwika (1910)
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Pocztówka z Autun. Fragment przedmieścia (lata 10. XX w.)

adres : M. Casimir Woźnicki, , 23 Boulevard St-Germain, Paris, 
wysłana z Autun (Saône-et-Loire), Impasse de la Maîtrise 

29 lipca 1910

A  ja odpoczywam patrząc na ten spokojny horyzont, powiewy 
wiatru z Morvanu przynoszą mi jeszcze echo trąbek od Panny 

Maryi. Podfi lipski zaczyna się. Ziemia chełmska już się orze. Czy 
będą jeszcze czy też nie nowe zagony tej niewdzięcznej ziemi. Nie 
widziałem się z Panem w Paryżu. Byłem wykończony. Proszę pozdrowić 
Strzembosza, Leblondów, Czarneckiego i tutti quanti. Niechaj łaska 
i pokój literatury francuskiej będą z Panem. Amen.

Paul
Biblioteka Polska, Archiwum Kazi-
mierza Woźnickiego nr 237

Władysław Strzembosz. Zdjęcie na kartce pocztowej, datowanej 
przez Cazina na 1910 r.

Cazin często przebywał w Autun, gdzie 
mieszkała rodzina jego żony, pod adresem 
impasse de la Maîtrise, w pobliżu katedry 
św. Łazarza, skąd też wysyłał listy do 
Woźnickiego.
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Katedra w Autun. Rozpoczęta ok. 1120 roku z inicjatywy Hugona II, 
księcia Burgundii, na przyjęcie szczątków św. Łazarza, ukończona w 1174 r. 

5. Autun i Dolina Chevreuse

M iasto, cel pielgrzymek i siedziba biskupstwa, było metropolią 
religijną, którą odwiedzali papieże i królowie, […] dziś pośród 

żyznych pól ze swymi pałacykami i uroczymi cukierenkami żyje życiem 
doczesnym, jednocześnie bogatym i surowym, jakie narzuca mu klimat. 
Tkwi na swojej samotnej, niedostępnej górze. Cudzoziemiec ogarnia je 
jednym spojrzeniem, ale nie przenika łatwo jego sekretów. […]

Miasto mistyczne, miasto kościelne. Wystarczy zobaczyć, co tu 
jeszcze stoi i dobrze się trzyma. Gmina zbudowała w naszych czasach 
Ratusz i Teatr. Wszystko poza tym to kamienie Kościoła. Budowle 
ciężkie, o szlachetnych liniach, o szlachetności nieco nadąsanej, która jednak 
odpowiada surowości ruin gallorzymskich i feudalnych wież.

Katedra św. Łazarza zajmuje pierwsze miejsce pośród tych budowli. 
[…] Strzelista iglica sławi miasto i jest jego znakiem rozpoznawczym. 

P. Cazin, Préface do: Emile  Th évenot, 
Autun. Cité romaine et chretienne. 
Histoire – Monument – Sites, Autun 
1932, s. 12
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Obraz Dominique`a Ingres’a Święty Symforiusz w katedrze w Autun 
i broszura na jego temat

Autun. Wieża Więźniów wzniesiona w XII w. na fundamentach starożytnej  budowli
(lata 10. XX w.) 

P rzyjaciele moi, jak życie łagodnie płynie w tym dobrym mieście Autun, 
którego obraz niezbyt szacowny namalowałem kiedyś, ale obiecałem 

się poprawić i w przyszłości zrobić wszystko, co możliwe, gdy mówić będę 
o naszych starych francuskich miastach. […] 

Tu godziny płyną w rytmie odgłosów kopyt małych osiołków, 
które znoszą biały ser z góry Montjeu. Ludzie nie śpieszą się. […]

Powoli trzeba spacerować ulicami miasta, gdy chce się od drzwi do 
drzwi szukać sekretu siedzib ludzkich. Zdają się one mówić: „czujcie 
się dobrze w domach swoich!” 
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Stare domostwa, murowane jak baszty, mają podpory okien 
umieszczone tak wysoko, że siedząc nie widzisz nic z tego, co dzieje 
się na zewnątrz. Mówią one: „Widzicie, jak tanie były materiały za 
naszych czasów i jak każdy starał się ozdobić bramę domu”. […]

P. Cazin, Croquis autunois, 
w: Alou ette de Pâques, Paris 1924, 

s. 86, 93

Autun. Brama de Breuil (lata 10. XX w.)

Autun. Widok ogólny (lata 10. XX w.)
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W ejdźcie na podwórzec przy katedrze, tu otwierały się kiedyś 
piwnice i strychy czcigodnej kapituły. Dotrzeć tam można 

przez pochyłą galerię, wykładaną starym drewnem wszelkiego rodzaju. 
Zagłębiając spojrzenie w tajemnicze czeluści nie bez wzruszenia dojrzeć 
można masywne kolumny i podziemne sklepienia. Pomarzyć tu można 
o lochach Templariuszy lub ciemnicy Ugolina. Ale nigdy nie było tam 
innych ofi ar niż szynki i innych więźniów niż beczki na wino i beczki 
do zasalania. […]

Historia i archeologia kwitną na tej ziemi usianej monetami 
rzymskimi, ziemi na której wszystkie wieki chrześcijaństwa pozosta-
wiły swoje ślady. Cóż lepiej „przypomnieć nam może dawne dzieje 
i uświadomić nam lata wieczne”, na które patrzyły te kamienie, pełne 
wspomnień patetycznych lub wspaniałych niż te mury zniszczone, których 
zgrzybiałość i wielkość kontemplował już Ammianus Marcellinus*: 
magnitude vetusta? 

Wiatr, który pochyla topole nad rzeką Arroux i uderza w wy-
szczerbiony fryz wielkiej bramy, która niczego już nie zamyka, niesie 
jeszcze donośne głosy antycznych mów […].

P. Cazin, Croquis autunois, 
w: Alou ette de Pâques..., 

s. 94, 101

* Ammianus Marcellinus (ok. 330-ok.395), historyk rzymski, autor 35 ksiąg dziejów Rzymu 
(od 96 do 379 r.). Autun. Katedra św. Łazarza (lata 20. XX w.)
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A utun jest poważne, surowe, ale wcale nie posępne. Wesoły spokój 
wypełnia sklepienie nieba, o które rozbijają się dźwięczne fale 

dzwonów kościelnych. Kiedy słońce jest w dobrym humorze zapala 
złote płomyki na dzikich goździkach, które wyrastają uczepione jego 
starych murów; rozsiewa hojnie gwasze i akwaforty. […]

Wszędzie w Autun człowiek ma więcej przestrzeni w oczach 
niż hałasu w uszach. Za każdym zakrętem wspinających się w górę 
uliczek, na końcu każdej alei spojrzenie ucieka w dal na milczące lasy, 
na nieskończoną równinę, którą rzeka Arroux opasuje swą iskrzącą 

się falą, na góry, które wznoszą swoje łagodne kopuły... […]

P. Cazin, Preface do: Emil 
Th évenot, Autun..., s. 13 Autun. Pałac biskupi (lata 10. XX w.)

Autun. Panorama miasta (lata 10. XX w.)
Autun. Mistrz z Moulins, Narodziny Dzieciątka, obraz z XV w. 

(lata 10. XX w.)
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(lata 10. XX w.)

N a drodze z Courcelle do Gif  w dolinie, która zagłębia się 
pomiędzy wzgórze Belle-Image a wzgórze Belleville, spójrz na 

skowronka wzbijającego się w górę. Idź za nim wzrokiem od ziemi ku 
chmurom, ku którym on leci jak szalony, pijany powietrzem i muzyką. 

Zima jest już daleko, deszcz przechodzi. Wdychamy pełnymi 
ustami zapach mokrej zieleni, który zapowiada odnowę.

L`Alouette de Pâques, (Wielkanocny 
Skowronek) dedykowany Léopoldo-
wi Levaux z Brukseli, („Les Lettres”; 
1er Avril 1923, s. 638)

Około 1910 r. Cazin przeniósł się wraz 
z żoną do Courcelle w Vallée de Chevreu-
se, a potem do Saint-Remy-les-Chevreuse 
pod Paryżem.

Vallée de Chevreuse (Dolina Chevreuse). Courcelle (lata 10. XX w.)

Pocztówka uzupełniona po polsku przez 
Cazina strzałką wskazującą gdzie znajdu-
je się „Dom polski”: „a więc to ta buda 
na prawo jadąc do St. Remy. Łatwo po-
znacie. O 300 metrów od drogi Bièvre. 
Zaraz przy trakcie. Krata i malusieńki 
podworeczek, wąski jak korytarz. Na par-
terze dwoje drzwi i okno po środku na 
piętrze trzy okna i dach słupkowy”.
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C zy znacie niebo nad Doliną Chevreuse? Jest łagodne i zmienne jak 
spojrzenie wrażliwego człowieka. Jest uwodzicielskie i mylące, nigdy 

nie ma barwy szczerego błękitu, a na jego lazurze pojawiają się ciągle strugi 
popiołu. Delikatne światło mnoży odcienie, zaciera kontury i zanurza 
pejzaż w tej zmysłowej łasce, którą na płótnach swych utrwalić potrafi li 
malarze Regencji. Gdzież dumna uroda moich krajobrazów z okolic 
Autun o czystej jasności kryształowego nieba i wspaniałych horyzontach, 
o które jak wielkie fale rozbryzgują się dźwięki dzwonów katedry?

L`Alouette de Pâques, Paris 1924 s. 11

Z listów Józefa Weyssenhoffa

Varsovie, 21 grudzień 1911
Hotel Polski

Jeśli nie będzie Pana w Paryżu, gdy przyjadę [20-25 stycz-
nia 1912], czy pozwoli Pan odwiedzić się w St-Rémy-les-

-Chevreuse, czy też przybędzie Pan do Paryża ? – Gdyż nie 
wyobrażam sobie mego pobytu bez radości spotkania i serdecz-
nego uściskania obu dłoni.
Z przyjaźnią

Józef  Weyssenhoff
Listy J. Weyssenhoff a do P. Cazina, 
oprac. Teresa Garnysz-Kozłowska, 

„Kwartalnik Neofi lologiczny” 
1970, nr 1, s. 74

Facsimile brulionu listu  Cazina 
do Weyssenhoff a 

Okładka przekładu Cazina Vie et 
opinions de Sigismond Podfi lipski, 
Paryż 1910
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K aziu Drogi otrzymałem le bon de 10. Dziękuję z serca [po 
polsku w tekście]. Wracam stąd za miesiąc nie za dwa. 

Otrzymalem „Pamiętniki”. O Boże! Ona poprawiła mi wszystkie 
poprawki. […] Postaram się przesłać Panu z Burgundii kilka za-
bytków polskich z Dijon i Nevers. List Pański przywraca mi odwagę 
do pracy. Jestem jak kot, nie lubię, żeby mi wymyślano.

Z przyjaźnią Paul

Kartka do Woźnickiego z 5 IX 1913 na 
temat pracy nad poprawkami do przekładu 
Pamiętników Paska i prośbą o przesłanie 
książek o Poniatowskim i Czubka 
o Pasku.

Kartka do K. Woźnickiego z 23 IX 1913 

Pozdrowienia z Dijon

W tym właśnie kościele znajduje się kamień nagrobny Władysła-
wa Białego potomek Łokietka i książę gniewkowski [po 

polsku], który zmarł tu jako mnich w czasach Ludwika Węgierskiego. 
Nie udało mi się znaleźć reprodukcji. Jest tu również inskrypcja łacińska, 
umieszczona przez Władysława Czartoryskiego w roku 1869. W sali 
Stanów na sufi cie jest portret Mme Cazin jako alegorii malarstwa. Zna 
Pan jego szkic. Rozmawiałem o Pasku z panem Denis [Ernest Denis], 
który przeprowadza tu egzaminy w liceum.

Paul Dijon. Katedra Św. Benigny (lata 10. XX w.)
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La belle époque. Monte Carlo (lata 10. XX w.)



44

II. Wielka Wojna

A  kimże byłem wówczas, nieszczęsny, w wirze straszliwych 
wypadków historycznych, w kręgu płomieni i krwi? Zamiast 

zwycięskiego zapału pisarza, który śpieszy pochwalić się tym, co udało 
mu się stworzyć – odczuwałem jedynie dreszcze wstydu i lęku człowieka, 
który odsłonił w pełni swoje myśli, obnażył przed ludźmi wnętrze 
swojej duszy i serca.

Do 1914 roku zdołałem opublikować jedynie kilka tłumaczeń: 
nowele Zapolskiej, „Pana Podfi lipskiego” Weyssenhoffa, „Z ziemi 
chełmskiej” Reymonta, kilka szkiców w pismach o współczesnych 
powieściopisarzach polskich, jak również o „Pamiętnikach” Paska, 
zacząłem także ogłaszać artykuły w pismach, zwłaszcza w 1910 
roku, po obchodach rocznicy Grunwaldu w Krakowie, w których 
brałem udział w charakterze korespondenta paryskiego dziennika 
„Le Gaulois”.

P. Cazin, Przedmowa autora do 
wydania polskiego, (listopad 1956)  

P. Cazin, w: Humanista na wojnie, 
przeł. Konrad Eberhardt, Warsza-

wa 1957, s. 6

Cazin w mundurze żołnierza francuskiego
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Okładka kalendarzyka z dopiskiem 
Cazina „Wojna europejska”

Zdjęcie żołnierzy francuskich 
z czasów I wojny

[…] w większym stopniu niż teoretykiem czy poetą pragnąłem 
być wiarygodnym świadkiem zdarzeń wojennych, […] I bardziej chełpię 
się tym, że właściwie oddałem psychikę żołnierza, niż tym, że umiałem 
dać literacką oprawę odruchom mojej wrażliwości.

P. Cazin, Przedmowa autora do 
wydania polskiego…, w: Humanista 

na wojnie, s. 8

W  sobotę 1 sierpnia 1914 roku około szóstej po południu 
leżałem w łóżku. Prawdę mówiąc od początku roku byłem 

przywiązany do łóżka uporczywą chorobą, na którą według zdania 
lekarzy istniał tylko jeden środek: odpoczywać, nie robić nic i patrzeć 
przez okno.

P. Cazin, Humanista na wojnie... 
(rozdz. I. Do broni, s. 8)

Kalendarzyk polski z 1914 roku z zaznaczoną 
przez Cazina datą wybuchu wojny i dopiskiem „powszechna mobilizacja”
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W  polowej torbie niosłem was z sobą, Mistrzowie lutni boskiej 
i świeckiej, między chustkami i sucharami, zagubionych lub 

ukrytych w zakamarkach moich ładownic. Pomagaliście mi unikać 
pomyłek i z godnością przejść czas prób. […] Ale zawdzięczam wam 
przede wszystkim to, że pośród zgiełku alarmów pozostałem uczciwym 
człowiekiem. […]

Widziałem jedynie mały wycinek wielkiego frontu. Nie brałem 
udziału w żadnej doniosłem akcji. Tylko przez krótki czas zagrażało 
mi niebezpieczeństwo, gdy innym lata całe upłynęły w jego cieniu. 
[…]

Służyłem bowiem w piechocie, gdzie żołnierz obarczony jest 
niewdzięcznym zadaniem, zawsze z brzegu obserwować i widzieć 
wszystko.

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. I. Do broni, s. 11)

„Nie przejdą!” Propagandowa pocztówka francuska z 1914 r.  Znaczek francuski na jednej 
z kartek wysłanych z frontu



47

Przegląd oddziałów w Vincennes. Kirasjerzy i lansjerzy na Polu Manewrowym

I  gdy na wysokich szczudłach greki i łaciny zdążałem spokojnie 
wraz z Demeter na poszukiwanie Persefony – usłyszałem nagle 

z zewnątrz turkot werbla i towarzyszący mu niewyraźny zgiełk. W tej 
samej chwili drzwi otworzyły się.

– Wojna.
Wyciągnąłem rękę po spodnie.
– Wojna?
– Tak, właśnie rozlepiają rozkaz mobilizacji.
– No, cóż zobaczymy.
Ubrałem się i wyszedłem.

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. I. Do broni, s. 14)

Francuska pocztówka propagandowa z 1914 r. Druga Pożyczka Obrony 
Narodowej. „Zapiszcie się – przyspieszycie dzień zwycięstwa i powrotu 

do domu”
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Czyń, co musisz czynić, a nadejdzie to, co, musi nadejść
P. Cazin,  Humanista na wojnie...  

(rozdz. II. Czuwanie zimowe, s. 19)

W  równym stopniu nie przejawiam kultu zbrodni, jak i wojny, 
i pragnąłbym doczekać chwili, kiedy znikną one z powierzchni 

ziemi. […] Zresztą nie czas na dyskusje, gdy dom płonie. Trzeba 
najpierw ugasić ogień. A dopiero potem zobaczymy, czy pożar jest 
boskiego pochodzenia.

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. II. Czuwanie zimowe, s. 20)

Z  Autun do Sorty, 9 marzec 1915. Wyjeżdżamy. Oddział, 
w skład którego wchodzą: sześćdziesięciu ośmiu ludzi, czterech 

kaprali, stary adiutant-konwojent i ja w stopniu podofi cera. Wyjeżdża-
my. Pora nieprzyjemna. Nie ma już kwiatów, aby zatknąć je w lufy 
karabinów. Drzwi domów pozamykane. Uściskano swoich i zamknięto 
je szczelnie, aby ci, którzy pozostają, nie odczuli chłodu. […]

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. III. Odjazd, s. 24)

Niemiecka pocztówka propagandowa z 1914 r. 
„Błyszczą trzy przyjazne gwiazdy. 

Trzy przyjazne gwiazdy błyszczą wojakowi promiennym swym spojrzeniem
Trzy błyszczące gwiazdy nazywają się: Honor, Miłość, Szczęście!”
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Niemiecka pocztówka propagandowa z 1914 r.
„Jutro muszę stąd odejść i muszę się pożegnać”

Z asypiam w słomie, dzwoniąc zębami aż do wczesnego rana. Nie 
jestem ani zmartwiony, ani zadowolony. Czuję, że coś w moim 

życiu nieodwołalnie się skończyło, a zaczęło coś nowego.

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. III. Odjazd, s. 25)

Francuska pocztówka propagandowa z 1914 r.
„Odpowiedź papieża Piusa X na prośbę Franciszka Józefa 

o błogosławieństwo dla armii: Ja błogosławię pokój”
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13 marca 1915

D aleko bardziej wolałbym udać się w Wogezy, ta Moza ma 
nazbyt złą opinię. Jutro rano przyłączamy się do pułku. 

Odczuwam w większym stopniu nudę życia wojskowego niż strach 
przed niebezpieczeństwami. Mniej będzie później kłopotu ze stawianiem 
czoła wrogim kulom, niż obecnie kosztuje mnie postawienie na nogi 
mojego oddziału.

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. III. Odjazd, s. 29)

Niemiecka pocztówka propagandowa z 1914 r.
„Bądź pozdrowiona w oddali. Droga Ojczyzno bądź pozdrowiona”

Saint-Julien, wieczór tego samego dnia (16 marca)

O to pierwsza zbombardowana wieś, jaką widzę w swoim życiu. 
Nie wyobrażałem sobie, że wściekła siła zniszczenia może 

w taki sposób wybebeszyć wnętrza, skruszyć kamienie murów i drzewo 
belkowania. Żołnierze już się tam rozsiedli, śmieją się, śpiewają, palą, 
grają na dudach. W górze krążą samoloty, tropione ogniem dział 
przeciwlotniczych. Dobiegają do nas głuche odgłosy ich wystrzałów, 
które zawieszają na błękicie nieba duże pierzaste obłoczki.

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. III. Odjazd, s. 32)

 

Niemiecka pocztówka, przedstawiająca zniszczony kościół w Lens, kampania wo-
jenna 1914-16. Pocztówka adresowana do Panny Wagner z Główna koło Poznania
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Francuska pocztówka ze zbombardowanego Marbotte w dolinie Mozy

19 marca 1915

C zym się tutaj zajmujemy? Żołnierze strzelają. Podofi cerowie 
czuwają, aby strzelano jak należy. Każdy daje poznać, że jest 

na stanowisku. „Ci” z tamtej strony czynią to tym bardziej. Można by 
powiedzieć, że jedynie artyleria i głód zdolne są rozwiązać tę sytuację. 
Do tej pory dostrzegam jedynie radość i zapał w tym niszczącym wirze 
lub co najmniej cichą cierpliwość.

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. IV. Na pierwszej linii, s. 38)

Obóz żołnierzy rosyjskich pod Mirabeau

„Nie boję się Szwabów!” Aliancka pocztówka propa-
gandowa z 1914 r.
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Czeska pocztówka propagandowa z początku wojny
„Z życia wojskowego”

„Warta”. Fragment pocztówki niemieckiej z 1915 r.

Zaginiony

G dy przybliży się oko do niektórych otworów strzelniczych – widać 
na stokach parowu, pomiędzy okopami naszych i wroga – szare 

i czerwone plamy, pośród chwiejących się zarośli. Czemuż nie patrzyłem 
na to jak wszyscy, aby wzmóc w sobie odrazę do wojny i ukochanie 
życia?

– Szefi e – mówi mały wieśniaczek – muszę skoczyć po 
hełm…

– Siedź spokojnie, słyszysz?
– Ale to tylko dziesięć metrów…
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– Ja ci dam!... 
Gdyby go nie powstrzymać, przelazłby przez przedpiersie okopu 

i poszedłby między kule aż do tych rozkładających się trupów.

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. III. Odjazd, s. 45-46)

Vignet, 24 marca 1915

C zy przeszedłem już chrzest ogniowy? Twierdzą, że jeszcze nie. 
Podobno te pociski różnych kalibrów, te bomby z moździerzy 

i samolotów, które nie zabiły dotąd nikogo w kompanii – nie liczą się. 
Nie otrzymuje się chrztu bojowego przez pokropienie z góry na dół. 
Jest to pogląd najbardziej biegłych teologów mojej drużyny. […] Ale 
jednak trzy dni temu, około dziesiątej w nocy, zrozumiałem, dlaczego 
mówi się „grad kul”, i doznałem dziwnego nieokreślonego wrażenia, 
jakiego nigdy dotąd nie miałem.

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. III. Odjazd, s. 48)

Armia rosyjska w Marsylii, przegląd na nabrzeżach przed władzami francuskimi
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Francuskie pocztówki z kampanii 1914 r. 
„Przed bitwą nad Marną; odział piechoty (na poprzedniej stronie); i kawalerii 

(powyżej)

Mamey, 30 marca 1915

N ie wiem dlaczego przydano mi tutaj tak zwyczajny przydomek 
„dziadka”. Może dlatego, że jestem z 2 rocznika poboru 

01, a więc staruszkiem pośród tych rekrutów z poboru 14 i pośród 
wszystkich młodych rezerwistów. 
[…]

„Wojna 1914. Co pozostało z małego miasteczka Lépine (Marna) po przejściu 
barbarzyńców”

W ychodzę z kościoła, który został bez dzwonnicy. Potłuczone 
witraże dzwonią i kruszą się przy każdej detonacji. Pod 

ołtarzem jakiś zmarły, owinięty w czarną poplamioną woskiem kapę 
oczekuje na pogrzeb. Zapewne jest tu jednak jakiś ksiądz, ponieważ 
ołtarz jest ubrany gałązkami bukszpanu – załączam ci jedną do 
listu – na drzwiach ogłoszenie donosi o jakichś nabożeństwach tygodnia. 
Nie widać ani jednego mieszkańca.

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. V. Wakacje Wielkanocne, 

s. 60, 62)
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Zniszczone miasto Moulins

Jar między Remenauville i Regneville-en-Haye
6 kwietnia 1915, środa, 9 rano

N areszcie mogę powiedzieć, że się „biłem”. To na wojnie nie zdarza 
się zbyt często. Uprzytomniłem sobie, czym jest w istocie: deszcz, 

chłód, głód, lęk, krzyki, śmierć i ta cała reszta. […] O, jakże zmarli 

wydają się mali we mgle, w nocy, na wielkiej równinie. Sanitariusze 
grzęznąc w błocie do kostek niosą i niosą bez końca… Inni we dwóch 
sadzają rannego na nosze z karabinów, opierając jego słaniającą się 
głowę na swoich ramionach. Trzy razy podchodziliśmy pod tę wieś, 
czerwoną od pożaru, w której wróg bronił się jak wściekłe zwierzę. 
[…] W strefi e zasięgu artylerii w każdej chwili ryzykuje się swoje życie, 
ale żołnierz tam żyje, śpiewa, je w ciągu całych miesięcy. Linia ognia 
jest brzegiem pustynnej przestrzeni, gdzie mieszka jedynie śmierć…

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. V. Wakacje Wielkanocne, 

s. 76)

Commercy, kwatera Bercheny
10 kwietnia 1915, 11 rano

M am już uraz psychiczny na tle brudu. Liczyłem, że uda mi 
się zachować jakiś czysty kąt dla siebie. Nie mam go niestety, 

pozostało mi tylko pudełeczko, gdzie trzymam fl akon wody kolońskiej. 
Znalazłem błoto nawet w portmonetce, którą noszę między koszulą 
a ciałem.

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. VI. Prawda i pozory, s. 91)
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Amerykańska pocztówka propagandowa

Zła noc
Pisane w Commercy, kilka dni potem
[po 23 kwietnia]

P rzeklęty niech będzie ten, kto nie przeklina wojny! Amen. Za 
krew i morderstwa, za krzyk przerażenia i agonii, który wwierca 

się w ciemność, za mroźny świst pocisku, który unosi włosy, i potworny 
płomień, który je przypala, za łzy, które schną na twarzach zmarłych 
– niech będzie przeklęta.

Moja kompania otrzymała polecenie zdobycia okopu. Powiedziano 
nam, że jest oddalony o siedemdziesiąt metrów, dzieliło go jednak od nas 
więcej niż dwieście. Trzeba było pełznąć i milczeć, tymczasem wszyscy 
stali i krzyczeli. Mój pododdział osłaniał lewe skrzydło. Między ósmą 
a dziewiątą wieczór wraz z sześcioma ludźmi dotarłem do niemieckich 
okopów. Potem zostałem sam. Na ciała moich żołnierzy natknąłem 
się rankiem około czwartej. Pierwszego, jakiego spostrzegłem był bez 
spodni, jakby jakie pazury zdarły z niego okrycie. Miał pośladki na 
wierzchu, poprzecinane wzdłuż i wszerz jak nożem rzeźnickim. Drugi 
zwisał na krzaku i głowa jego chwiała się na końcu najwyższej gałęzi, 
podobna do głowy zarżniętego barana. Inni stoczyli się w kałużę błota 
i krwi. Starałem się na nich nie patrzeć.

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. VI. Prawda i pozory, 

s. 110-11)
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Niemiecka pocztówka z wizerunkiem cesarza Wilhelma II 
i francuskiego generała 

T ajemnica śmierci zaczęła mnie przenikać swoją łagodną mą-
drością. Zrozumiałem lepiej niż kiedykolwiek, że człowiek nie 

rozumie nic i że jego dobra wola jest wszystkim. Żal za ziemią wydał 
mi się uczuciem nędznym, nienawiść – śmieszną, a zło i dobro mego 
życia jakże przeciętne. […]

Czy kiedykolwiek zobaczę coś równie ponurego jak te doliny 
lasu Ailly? Było około piątej po południu, gdy jeden za drugim, na 
kolanach, wlokąc nasze karabiny w garści – dostaliśmy się do rowów. 
Tam ujrzałem po raz pierwszy trupy wciśnięte w ścianę. Wyglądały 
stamtąd palce gnijące, zamazane niedbale smołą, kawałki owłosionej 
skóry, pokrytej ohydnym mchem, a przede wszystkim nogi, nogi obute 
w trzewiki, przysypane wapnem, powykręcane. Straszliwy odór powalił 
nas na ziemię. Hańba tym, którzy nie zechcą w to uwierzyć! […]

Kanonada straszliwa. Pocisk naciera jak oszalałe zwierzę, 
przypada do ziemi, odskakuje i porywa ofi arę. Strzelanina jest jeszcze 
gorsza, bardziej bezlitosna dla wyczerpanych nerwów. To śmierć łka, 
słyszy się podzwanianie jej czółenka, trzask jej suchych palców. Prze-
klęty niech będzie ten, kto nie przeklina wojny. […]

Przechodząc widziałem niektórych z naszych – zajmowali się już 
nimi grabarze. Nie miałem siły, aby ich opłakiwać. Ale stojąc przed 
tym, na którego nastąpiłem wychodząc z ostatniego rowu – czułem, 
że zapala się we mnie płomień przekleństwa.

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. VI. Prawda i pozory, 

s. 110-116)
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Fragment niemieckiej pocztówki propagandowej z tekstem 
Josefa von Lauff a

Francuska pocztówka propagandowa. „Otwarcie polowania 1914 r.” 
Przedstawia wizerunek cesarza Wilhelma II, pod którym widniał napis 

„Nie spudłować” i dopiskiem Cazina „Dzika świnia”
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Teatr Wielkiej Wojny z niemieckiej książeczki wojskowej z około 1915-1916 r.
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Commercy, koszary Oudinot,
25 kwietnia 1915

N ie wiem, co napełnia mnie większym smutkiem: starzec czy 
dziecko, gdy widzę ich zakrwawionych, poniewierających się 

w błocie. Dojrzały mężczyzna trafi ony, zabity – oto ryzyko wojny! 
Ale chłopak z piętnastego roku, który wzywa matki – obrywa guza 
w tej złej grze. Ale ci starzy ludzie, „zmuszeni do walki mimo swoich 
siwych włosów”, to prawdziwa zbrodnia.

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. VI. Prawda i pozory, 

s. 119-120)

Commercy, 1 maja 1915

W ojna została wyśmienicie zorganizowana. Sądzono, że będzie 
to tak wielki chaos, iż zdoła się utrzymać najwyżej przez trzy 

miesiące. Tymczasem cały ten świat kotłuje się z zachowaniem ścisłych 
metod. Rzeczy nabierają zwykłego biegu! Wbija się rozgraniczające 
pale – śledzi się teren: z jednej strony zabijają się, z drugiej tańczą. 
A ziemia obraca się jakby nigdy nic.

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
 (rozdz. VI. Prawda i pozory, 

s. 128)

Okopy lasu Ailly, 15 maja, 6 rano

Żołnierze mówią o sobie, że są równie nie do zdarcia, jak opony 
Michelin

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. VII. Pod gwiazdami, 

s. 148)

Francuska pocztówka propagandowa z podpisem: „Żeby zastąpić wartownika” Jeden z nieodłącznych elementów żołnierskiego życia...
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Tego samego dnia
Po ataku

J ednym skokiem przez brzeg okopu wpadamy w zielony zagajnik: 
mamy iść na wroga. Iść? Raczej czołgać się na brzuchu. I zgodnie 

z rozkazem, półgłosem przekazywanym z ust do ust, mamy pozostać 
tu, z nosem w mokrych liściach i patrzyć na ślimaki wspinające się 
w górę po łodygach kowalii. Naprzód! […]

Daremnie się trudzę, nigdy nie zdołam przejąć się wojną. Czego 
chcą ode mnie? Abym był tutaj? Jestem tu i pozostanę. Jeśli oberwę 
kulą w łydkę, natychmiast nabiorę znaczenia; jeśli wybuch pocisku 
oberwie mi nogę, będę dzielny; jeśli rozerwie mnie na dwoje, zostanę 
bohaterem.

P. Cazin,  Humanista na wojnie...  
(rozdz. VII. Pod gwiazdami, 

s. 149)

18 maja 1915

P rzechowuj wszystko, listy, notatki i inne bazgraniny. Najmniejszy 
strzęp zdania wiele mi później przypomni. Teraz moja pamięć 

tonie w fali wrażeń i obrazów. Usiłuję nawet sklecić opowiadanie, ale 
to się nie udaje. Nie wiem, czy otrzymałaś mój list z wielkanocnego 
poniedziałku. Tamte wspomnienia ścigają mnie nieustannie, a ja już 
nie mogę sobie przypomnieć, co ci wtedy napisałem tkwiąc w nędznym 
schronieniu z bezlistnych drzew, skąd ściekały jeszcze duże krople, 

mając obok siebie nieszczęśliwego umarlaka, którego wziąłem za 
śpiącego z taką pewnością, że otarłem sobie nóż połą jego płaszcza.

P. Cazin, Humanista na wojnie...
(rozdz. VII. Pod gwiazdami, 

s. 153)

Francuska, wojenna karta korespon-
dencyjna

Niemiecka pocztówka propagan-
dowa: „My Niemcy boimy się 
Boga, ale niczego więcej na  świecie”
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27 maja 1915
Godzina 9 rano

Z  głębi opiekuńczych wykopów, otwierających w dali swe piwniczne 
otwory wyglądały z cienia tu i ówdzie pary butów. Żywych czy 

umarłych? Trupów czy śpiących? Wszystko możliwe. Dlaczego działa 
milczą? Ta cisza nie wróży nic dobrego.

Kanonada stała się straszna. Nigdy dotąd wróg nie dosięgał 
naszych pierwszych linii z tak wielką precyzją. „Stopiątki” i „dwustu-
dziesiątki” padały na brzegi okopów miażdżąc wszystko. Podchorąży 
i ja pozostaliśmy przykuleni w głębi naszego schronu, z kolanami pod 
brodą, nadsłuchując zgrzytu pocisków, który przypominał rozdzieranie 
jedwabiu, głuchych uderzeń wprowadzających ziemię w wibrację i wy-
dobywających z niej ponure jęki piszczałek organowych. […]

Wspinamy się po spadzistym stoku, potrącając rannych, którzy 
staczają się w dół, ciągnąc przy nogach rozwinięte zwoje opatrunków, 
znacząc krwią staczające się za nimi kamienie. Niekiedy w niszy okopu 
pozostaje nieruchoma masa okryta namiotowym płótnem, z wielkimi 
czerwonymi plamami, gdzie siadają muchy. 

P. Cazin, Humanista na wojnie...
(rozdz. VIII. Bombardowania,

 s. 170-171)

 

5 czerwca 1915, kościół w Marbotte

Z łożono ich w środku kościoła, na posadzce, między ławkami. 
Jest ich ośmiu, dziewięciu, dziesięciu, jedenastu… Nie przejdę 

wśród nich. Ich nogi napełniają mnie lękiem. Są umarli od głowy 
aż do stóp. Można powiedzieć, że umarłe są nawet ich płaszcze 
przesiąknięte krwią.

Podnieście ich! Tabernakulum jest puste, chrzcielnica jest sucha. 
Dom Boży stał się gnojowiskiem. Ohydny odór czepia się starych 
gipsatur nasyconych kadzidłami. Podnieście ich, lecz ostrożnie. Czyż nie 
słyszycie bowiem, że ich kości trzeszczą i że w ich gardłach pozostał 
zdławiony krzyk?

P. Cazin, Humanista na wojnie...
(rozdz. VIII. Bombardowania, 

s. 175)

27 czerwca

W zięcie Lwowa zrobiło wyraźnie złe wrażenie. Pomyśleć, że 
cała Europa pogrążona jest w tym bałaganie. Inny tutaj 

długo mógłby mówić o smutnej doli człowieka niezdolnego zapobiec 
swojej nędzy. Oglądamy pisma ilustrowane, które kładą przed oczy 
wrażliwej publiczności obrazy tego rozboju.

P. Cazin, Humanista na wojnie...
(rozdz. VIII. Bombardowania, 

s. 190)
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Rysunki propagandowe z niemieckiej książeczki wojskowej

15 lipca

P o ostatnich walkach niejeden Niemiec pozostał na przedpolu 
naszych okopów. Nocami zbierają ich po trochu. Przedwczoraj 

jeden leżał tuż obok mnie. Wystarczyło lekkie pochylenie głowy, by 
go dostrzec. Był monstrualnie obrzmiały i sinoczarny, zupełnie jak 
zgniłe jabłko. To był młody człowiek. Widziałem dokładnie, że 
to był zupełnie młody człowiek. Zapytywałem się później, w jaki 
sposób mogłem to poznać z tych odrażająco zdeformowanych rysów? 
Przyłapywałem siebie na tym, że co chwila spoglądałem na niego, 
walcząc z niewytłumaczonym pociągiem i odrazą, która wstrząsała mym 
sercem i mąciła mi wzrok. Nasze ludzkie diabły od świtu kręciły się 
przy nim jak mrówki. Nie wiem, czy zostawili mu choć jeden guzik. 
Przynieśli mi dwie karty pocztowe, jedną otrzymaną, drugą, której nie 
zdążył już wysłać. Patrzyli jak czytałem, pełni podziwu. […]

– Do kogo pisał?
– Do swojej siostry. […]
Rzuciłem karty, które zakażały mi palce. Zdławił mnie ohydny 

ból; wobec zmienionej twarzy dzielni chłopcy, którzy lubili mnie bardzo, 
przestali się śmiać.

P. Cazin, Humanista na wojnie...
(rozdz. IX. Modlitwy, s. 209-210)
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Niemiecka książeczka wojskowa z frontu zachodniego
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Niemieckie pocztówki wojenne

19 lipca 1915

S anitariusze zagrzebują tego umarłego nie owinąwszy go nawet 
w płótno namiotowe, do którego przypina się tabliczkę. O nie-

szczęsne dziecko. Jak rozdeptany obcasem w błocie robak. Zaledwie 
kilka strzępów ubrania nie zgniło wraz z ciałem. Biedna głowa nie 
trzyma się już. Chwieje się pod dotknięciem, jak głowa zmęczonego 
śpiącego człowieka, który nie chce, by go zbudzono. […] 

Ten już nie gestykuluje, biedna rozbita marionetka i tyle wypił 
z tego okrutnego pucharu, że teraz leży pijany, ubabrany krwią własnego 
poświęcenia. 

P. Cazin, Humanista na wojnie...
(rozdz. IX. Modlitwy, s. 211)

 

Niemiecka pocztówka propagandowa, „Pozdro-
wienia z dalekich stron”
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Courcelle wrzesień 1915

W reszcie po sześciu tygodniach leżenia w szpitalu jestem, u siebie 
w domu. Nie rozpłakałem się na widok żony, oczekującej 

mnie na peronie dworca, lecz kiedy zobaczyłem moją ciupkę, z lipą 
zasadzoną ubiegłego roku, i winorośle, którym osy obsiadły grona, 
poczułem drżenie kolan i ucisk serca. […]

To jest wojna. To jest zawsze wojna. Wiem o tym, lecz już nie 
czuję tego. Mam wrażenie, że znieczulono mi duszę, że serce me bije 
w słoju z chloroformem, i że cała wata, którą owijano mi nogi, by 
wyleczyć mój sławny reumatyzm, omotała mi teraz mózg. Nic nie robię. 
Nie czytam gazet. Nie chcę nawet wiedzieć, co złośliwość i głupota 
ludzka mogą mi jeszcze zrobić.

P. Cazin, Humanista na wojnie...
(rozdz. X. Powrót, s. 213, 215)

6 styczeń 1916
6, quai d’Orleans

Kochanemu Panu, Jego szanownej Małżonce zasyłamy jak 
najlepsze życzenia na Rok nowy. Malczykowi z haremu 

życzymy, by corychlej głos odzyskał. 

Władysław Strzembosz. 
Dan w łożu boleści na wyspie 
bezludnej.

Karta Czerwonego Krzyża dla jeńców wojennych

9 marca 1915 r. Cazina wyjechał na front 
w dolinę Mozy. Ewakuowany z powodu 
choroby reumatycznej przebywał w szpi-
talu w Grenoble, a potem dwa miesiące 
w domu w Courcelle. 2 listopada został 
wysłany do obozu jeńców polskich w Le 
Puy. Tu Cazin zgromadził obfi tą kolekcję 
pocztówek przedstawiających miasto 
i jego okolicę.



67Le Puy. Ogólny widok miasta

Espaly, przedmieścia Le Puy

Le Puy. Widok ze wzgórza Rochearnaud

Le Puy. Most św. Bartłomieja na rzece Dolaison
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W obozie Cazin pełnił funkcje tłumacza 
i cenzora, przeglądał i przepisywał listy 
wziętych do niewoli niemieckich żołnie-
rzy, polskiego pochodzenia. Jednocześnie 
prowadząc działalność kulturalną w du-
chu polskim starał się budzić w nich 
świadomość narodową.

Le Puy. Dawna świątynia Diany, fontanna Crozatier 
i  w dali skała St. Michel (lata 10. XX w.)

[…] podczas wojny zetknął się [Cazin] bezpośred-
nio z jeńcami polskimi z armii niemieckiej i austriackiej. Jako 
offi cier-interprète miał do czynienia z korespondencją jeńców. 
Tysiące listów przechodziło przez jego ręce. Listów ojców, ma-
tek i dzieci. Wertując te koślawe poufności, odnajdywał w nich 
prawdziwe perły szczerych uczuć, wyrażonych z prostotą nie 
do naśladowania. Ma ich pełny notes i warto słyszeć, z jakim 
wzruszeniem odczytuje te serdeczne fragmenty. 

J. Parandowski, Wspomnienia i sylwety, 
Wrocław 1969, s. 132 

Grupa żołnierzy francuskich



69

Z korespondencji jeńców polskich, przechowywanej w zbiorach Cazina 

Le Puy 
31 październik 1915

Kochana Siostro, żeby ja mók przemówić stem listem do 
mego Brata pare słów że tak i tak zrob i uratuj Twoje życie 

bo nie masz za co walczyć za Lutrów pagonów naszom krew 
Polskom rozlewać. Oni nas dość uciemeżały i drenczili i drilowaly 
nami ale teraz Pan Bóg zroby koniec z nemy oni mówiom, ze 
oni wygrają, ale siostro o tem niema mowy ta wojna jeszcze 
potrwa rok i może wency, ale nasi bracia nie dadzom mu gury.

Władysław Siekiera

Le Puy 
1 listopad 1915

Piszesz mi moja kochana, że to jest okropnie tak 
samym przebywać na obczyźnie pomiędzy obcem 

narodem, boż to prawdą jest ale co robić. Człowiek Sie do 
wszystkiego przyzwyczaja by wiesz że człowiek jest tak zwany 
Gewhonheitsfi eber bo trzewno wszystko przetrzymać. A nim 
człowiek więcy przejdzie i więcy przetrzyma tem więcy będzie 
miał potem do opowiedzieć boż w życiu człowieczem niema 
wieczności. Raz Sie zaczyna i kończy Sie. Tak jak z każdą żeczą, 
tak też będzie i teras Jeszcze nam raz zawita i inna chwila, chwila 
swobody i chwila wolności. Przecie nie podobnem ażeby te 
narody się nie opamiętały i nie położyły kres temu wszystkiemu, 
tej niedoli i nędzy. Czy jeszcze mało krwi i łez napłynęło? Czy 
jeszcze mało tych okrucieństw i grabieży? Gdzie się podziała 
kultura i cywilizacja? Oto znikło wszystko. I ten naród tak 
się w te biede i nędzie sam wali i wpycha. A gdzież jest Bóg? 
Gdzież jest jego sprawiedliwość? Gdzież jest jego siła? Czy on 
także sobie mówi mało tego jest, trzebno jeszcze więcy? Moja 
droga marny los biednego i marne życie jego, nic więcy.

Marcin Pawlarczyk

Le Puy. Panorama miasta z widokiem katedry (lata 10. XX w.)
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23 listopad 1915
Do Jana Fryczyńskiego

Kochany drogi Tato, ja się do was odzywam i pisze wam, 
że my dzięki Bogu do tego czasu jezdemy zdrowi także 

i wam zasyłamy zdrowie jako naj lepsze od samego Pana Boga. 
Kochany drogi Tato nam Basia to przysłała 5 ctn perek i jeden 
miech to była marchew, brukiew i kapusta a 3 ct zem dostali 
scechy i to teraz dzięki Bogu tak źle nie mamy bo jak jest co 
jeść to nie źle nie jest i wam donosze kochany drogi Tato, że 
my latoś dostaniemy Gwiazdkę i się jeszcze pocieszamy bo nam 
nasza mama jest dosyć zdrowa to jeszcze idzie ze wszystkiem bo 
nam się o wszystko wystara a zeszły rok to nizał kto. Serdeczne 
pozdrowienia ot K. Fryczyńskiego.

Widok Moulins, miejscowości, w której znajdował się jeden 
z obozów jenieckich

23 grudzień 1915

Niech będzie pochwalony Jezus Chr.

Kochany Bracie. 

Donosze Ci żeśmy tu wszysci zdrów jesteśmy, czego i tobie 
życzymy. Białokur Józef  i wiele innych w tech latach 

muszeli się w środe w Gdańsku stawić. Schemrback w wtorek 
pójdzie. Żaliński dotychczas ma scherze i jeszcze go nie powołują. 
O nieszczęśliwem wypadku dotychczas nie było jeszcze słychać. 
Arze by tak dalej było. [...]

Serdecznie pozdrawiam ciebie Monika.Kobiety z przedmieść Le Puy (lata 10. XX w.)
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Jeńcy polscy wracający do obozu w Chazotte w Masywie Centralnym, 

zatrudnieni przy budowie zapory

16 kwiecień 1916 

Kochana żonko ja się nie gniewam, ale pamiętaj, że 
Bóg w niebie, pamiętaj, że jakce żyć i pracować z tobą 

i spodziewam się że jako dobra i cnotliwa żona mi bendziesz 
dali przy boku staćś. Moja kochana żono nie uważaj na to że tam 
łądne chłopcy są przecie ja myślę że ja ci jest ładniejszy i milszy 
aniżeli fszyscy insi. Pisała żeś mi że ci się śni że ja sam francuskie 
panny kocham Boże broń i zachowaj że ja sam miał jaką tancurkę 
ukochać, kiedy mi się ani jedna francuska nie podoba.

Jeńcy polscy w Chazotte przy budowie zapory

Paul Cazin wśród jeńców polskich w obozie Chazotte
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Pierwsza strona periodyku „Jeniec Polak” redagowanego przez Cazina

W obozach Cazin prowadził ożywioną 
działalność kulturalną, która skłonić mia-
ła jeńców polskiego pochodzenia do 
ochotniczego wstępowania do oddziałów 
polskich tworzonych przy armii francu-
skiej.

Pieczątka cenzorska P. Cazina

Broszura religijna ks. A. Jakubi-
siaka, kapelana jeńców polskich 
we Francji (drukowana w redakcji 
„Jeńca”)

Nazwisko Cazina w stopce pis-
ma, „Ofi cer, tłumacz, cenzor”
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Mapa I Rzeczypospolitej wydana przez Komitet 
Francusko-Polski

Panneau polskie (1909 r.)
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27 maj 1917

Łaskawy Pan Komendant w Le Puy

N iżej podpisany udajem się do Pana Komendanta z wiel-
ką prośbą o parę obuwia, zaznaczam, że nie posiadam 

żadnej zapasowej pary obuwia. Jusz raz czekałem 14 miesięcy 
na obuwie. Po 14. miesiącach otrzymałem parę trzewików. Gdy-
śmy przebywali do Etaings nie było dla mnie Klumpow musia-
łem pracować w trzewikach i się podarły, zostały wysłane do 
obozu, dotychczas ich nie otrzymałem. Dziś są Zielone Świątki 
moje Przyjaciele wśyśczy pośli na spacer a ja ubogi sierota wy-
glendujem oknem jak ptaki po majowem powietrzu latają. Jusz 
kilkakrocz razy reklamowałem u Szefa Dełasementu dotychczas 
odpowiedzi nie otrzymałem. Zaznaczam, że potrzebuję nadzwy-
czajne obuwie nr 33 cyli nr cywilny 49. Jeżeli takiego numeru 
w obozie niema, tak prośem jak najuprzejmi W. Pana Komen-
danta mnie zminąc do Depotu, tam będę miał sposobność parę 
obuwia dobrach już 2 lata dochodzą jak na Depocie nie byłem.
Pozostajem Pokorny, z prawdziwem poważaniem.

Franciszek Kubiak nr 7677

Pocztówka przedstawiająca sztandar polskich oddziałów we Francji (1914-15)

Kartka wysłana z wojny przez P. Cazina do K. Woźnickiego (1915)
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Polska pocztówka bożonarodzeniowa, wydana przez Niemców

List byłego jeńca polskiego, Franciszka Nowickiego do Paula Cazina 

Pleszew 17 luty 1956

Woj. Poznańskie

ul. Kochanowskiego 10

Panie Cazin!

Pewnie Pan się mocno zdziwisz, ze jeden z jeńców Polaków 
z roku 1914-1919 po 40 latach odzywa się do Pana. Tak 

o adresie Pana dowiedziałem się z prasy polskiej, która pisała 
o Pańskim pobycie w Warszawie. Nie wiem czy by mi pozwolono 
z Panem mówić. Tak Pan nas rozumiał Polaków z Poznańskie-
go i nie obawiał się, że całe „Betlejem Polskie” Lucjana Rydla, 
przedstawiające martyrologię narodu polskiego, może być przed-
stawione na scenie w Le Puy, gdzie Pan był wtenczas naszym 
tłumaczem. Pan Jakubisiak chciał koniecznie II akt tj. o bitwie 
Racławice i biciu dzieci szkolnych we Wrześni (Poznańskie) opu-
ścić ze względu na Rosję, ale poszedł na ćwiczenia wojskowe, 
a Pan zgodził się zaraz jako Francuz na przedstawienie całego 
„Betlejem Polskie”. Panem Twardowskim i Herodem w „Betle-
jem Polskim” to jestem właśnie ja, dzisiaj liczący 72 rok życia.
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Wręczenie sztandaru I-go Pułku Strzelców Polskich

Tak zepchnięto nas bardzo, bardzo w dół, i nie wiem za 
co, chyba za to, że byliśmy prawdziwymi Polakami już przed 
pierwszą wojną światową! Mam sumienie zupełnie czyste, bo 
strzelałem w górę do nieba podczas bitwy, a że mnie Francu-
zi ciężko ranili podczas bitwy nad Marną (Joffre), to bardzo 
dobrze zrobili, bo zawsze jeden z żołnierzy niemieckich był 
mniej i jako jeniec poznałem przynajmniej cokolwiek Francję. 
Tak wyzywano nas zawsze „Boche”, chociaż nigdy nie byliśmy 
Niemcami i nimi nie będziemy nigdy, ale to nic dziwnego, bo 
nosiliśmy mundur niemiecki.

Przed drugą wojną światową dzierżawiłem od Państwa 
Polskiego domenę to jest majętność ziemską (dawniej własność 
cezara Wilhelma II) Chwałkowo koło Szrody pod Poznaniem 
skąd mnie Niemcy razem z całą rodziną wywieźli do pow. Tar-
nobrzeg, het za Tarnowem w Małopolscy, czyli Galicji, gdzie 
nieraz głodowaliśmy, bo była biedna, bardzo biedna okolica, 
lecz ludność bardzo dobra. Po wojnie ostatniej już nie pozwo-
lono żadnemu wielkorolnemu wrócić na swoje gospodarstwo, 
a więc mnie również nie i wydostałem później tylko 8 sztuk 
starych mebli, z których 1 krzesło (jedyne) już transportu nie 
wytrzymało.

Odszkodowania za inwentarz żywy 120 sztuk bydła, w tym 
70 krów dojnych, za konie i za inwentarz martwy to jest maszy-
ny itd. meble nie otrzymałem i pewnie już nie otrzymam, cho-
ciaż monitowałem nasze ministerstwo. Niech mnie Pan czasem 
źle nie zrozumie, że coś chcę od Pana. Chciałbym jeszcze raz 
widzieć Francję i Pana odwiedzić, ale to są tylko marzenia! We 
Francji tj w Le Puy podobał mi się Pan, madame Faure i kapral 
Suzar, którzy nas Polaków dobrze rozumieli.

Kukliński mieszka niedaleko mnie i muszę go po 12 la-
tach odwiedzić, gdyż mam dużo czasu, bo mi jako burżujowi 
żadnego zajęcia nie dano i teraz na stare lata nie przyjąłbym też 
żadnej pracy.
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Defi lada I Dywizji w Lozannie 26 II 1915 

Tak jak inwalida wojenny dostanę 325 zł śmiesznej renty 
miesięcznie, to jest ca 8 kg cytryn. Mieszkam razem u jednej 
z córek w Pleszewie ca 90 km od Poznania, a żona moja u dru-
giej w Pruszkowie koło Warszawy. Tak na stare lata dobrowolny, 
ale przymusowy rozwód, aby tylko dalej żyć z dnia na dzień. 

Najlepiej witał nas Polaków w drodze do Le Puy Rennes, 
gdzie krzyczano „Vive la Pologne” chociaż byliśmy w mundu-
rach niemieckich. Posyłam Panu stare zdjęcie z Le Puy, już po-
nad 40 lat stare, gdyż mam dwa zdjęcia. Gdzie się znajdują Ja-
kubisiakowie? Pamiętam jeszcze jedną piosenkę, którą mnie Pan 
nauczył śpiewać to jest „L`Europe etait tranquille, une epoque 
de paix itd.”, tylko teraz zamiast Guillaume śpiewałem i jeszcze 
zaśpiewam Hitler germain.

Wiem, że Pan tłumaczy dzieła Mickiewicza i nie będę 
Panu więcej czasu zabierał. Piszę po polsku, bo po francusku 
nie dałbym pewnie już rady, a więc dużo serdeczności i dobrego 
zdrowia.
Życzy Panu stary jeniec z Le Puy.

 Franciszek Nowicki

Biblioteka Polska w Paryżu, Archi-
wum Kazimierza Woźnickiego, 

AKC 4562 VII
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List ten potwierdza jak wielkim szacunkiem 
i przyjaźnią obdarzany był w obozie jeniec-
kim Paul Cazin, jeśli po tylu latach szukał 
z nim kontaktu dawny jeniec i z taką ser-
decznością donosił mu szczegółowo o ko-
lejach swego losu. Zachowano oryginalną 
pisownię, tak jak w poprzednich listach.

Uroczystość dla uczcze-
nia pamięci poległych 
za Ojczyznę w Cossé-
le-Vivien 24 VIII 1919

Dwumiesięcznik „La Pologne” nr 18 z 1917 r. z tłumaczeniem noweli Urbanowa 
M. Konopnickiej przez P. Cazina
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III. Lata dwudzieste, lata trzydzieste …

1. Pierwsze książki i nowe tłumaczenia

Paul Cazin w połowie lat 20. na pocztówce portretowej

W 1920 roku Paul Cazin zadebiutował 
jako pisarz francuski publikując w wydaw-
nictwie Plon Humanistę na wojnie. Za po-
wieść tą otrzymał nagrodę Marcelin Gue-
rin. Rozpoczął także, trwającą prawie dwie 
dekady korespondencję z fi lozofem Jacqu-
es`em Maritainem. Rok później wydał 
wspomnieniową książkę o dzieciństwie spę-
dzonym w Paray-le-Monial Décadi ou la 
pieuse enfance. W 1922 r. ogłosił przekład 
Pamiętników Paska (Les Mémoires de Jean-
Chrisostome Pasek Gentilhomme polonais 
1656-1688), za który otrzymał nagrodę 
Akademii Francuskiej oraz został odznaczo-
ny Krzyżem Kawalerskim Polonia Restitu-
ta. Polskie wydanie Humanisty na wojnie 
w tłumaczeniu Konrada Eberhardta, uka-
zało się dopiero w 1957 w wydawnictwie 
PAX.

 

Okładka francuskiego i polskiego wydania 
„Humanisty na wojnie” 

Okładka francuskiego wydania 
„Décadi”
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P olscy przyjaciele znajdowali się w pierwszym szeregu moich wiel-
bicieli. Kochany Reymont przejeżdżając przez Paryż w drodze 

powrotnej z Ameryki widział mnie już „na drodze wielkości”. Nigdy 
nie przestali pokładać we mnie zaufania. W roku 1928 Weyssenhoff  
przełożył moje pierwsze strony.

 
P. Cazin, Humanista na wojnie, 

przeł. i posłowiem opatrzył Kon-
rad Eberhardt, Warszawa, 1957, 

s. 7, ze wstępu

Władysław Stanisław Reymont użył tego 
określenia w liście do Cazina z 15 wrze-
śnia 1925 r. Kilka miesięcy później zmarł 
niedokonawszy obiecanego tłumaczenia 
jego książki.

Drogi mój Przyjacielu,

Za list i fotografi ę całuję Was po polsku i do tego z całą 
głęboką przyjacielską miłością. […] Wasza książka ostatnia 

[L`Hôtellerie du Bachus sans tête, 1925] wzbudziła we mnie szczery 
zachwyt, podziw i entuzjazm! Mówię Wam, Drogi Panie, zupeł-
nie otwarcie i szczerze – jesteście na drodze wielkości! Książkę 
Waszą zaczniemy tłumaczyć dopiero w październiku, ponieważ 
obecnie od paru tygodni jestem na kuracji w szpitalu. […] Dzię-
kuję Wam za „Lili”, wyobrażam sobie jak w Waszem tłumacze-
niu musiała wyjść wspaniale. […] 

Serdecznie Pana całuję i proszę być pewnym mojej głębokiej 
przyjaźni [szczerego?] oddania i najgłębszej admiracji literackiej.

Wasz Wł. St. Reymont

Polska była jego wielką miłością…. 
Listy do Paula Cazina – francuskiego 
polonofi la, oprac. Kazimierz Chru-
ściński, Słupsk 2000, s. 254-255

Paul Cazin w Courcelle (1922 r.)
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Jednemu z pierwszych swoich mecenasów 
Edwardowi hrabiemu Raczyńskiemu 
z Rogalina, Cazin dedykował autobiogra-
fi czną powieść „Décadi”, o czym wspo-
mina w prologu i epilogu książki. 

W  dowód wdzięczności dedykuję Panu tę książkę, drogi opieku-
nie i przyjacielu. Czyż nie dał Pan dowodu szczytu dobroci 

zamawiając za mnie w  Polsce mszę żałobną za spokój mej duszy, 
gdy uwierzył Pan w moją śmierć na wojnie ? […] Proszę niech Pan 
przyjmie tę garść myśli, którą zebrałem dla Pana w głębi mej pamięci 
tak, jak jesienią zbiera się w bezlistnym już szpalerze winnym kilka 
małych gron, które uniknęły noża winobrańca; te gronka, bursztynowe 
od ostatnich promieni słońca i pomarszczone przez pierwsze przymrozki 
mają w ustach słodycz lata i chłód zimy.

P. Cazin, Humanista na wojnie…., 
s. 3

Edward Raczyński odpowiedział Cazino-
wi w liście adresowanym z Krakowa 2 
lutego 1922 r. 

Drogi Panie i Przyjacielu

Otrzymałem „Décadi” już piętnaście dni temu, ale piszę 
do Pana dopiero dzisiaj. Bardzo pokornie proszę Pana 

o przebaczenie i proszę wierzyć, nie jest to sposób mówienia. 
[…] trochę chorowałem […]. Jak to wszystko powiedzieć Panu, 
jak wyrazić swoją wdzięczność i radość z tego, że Pan nie zapo-
mniał mnie, że pomimo długich minionych lat i takich strasznych 
dramatów, których one były pełne, cienka nitka, która nas łączy-
ła, oparła się wszystkiemu? Nie mógłby Pan uwierzyć, jak bardzo 
w moim wieku wszystko, co nas łączy z przeszłością, nabiera 
wartości; mając przed sobą tylko tak ograniczoną przyszłość, tak 
ograniczony horyzont staramy się przedłużyć swoje życie w prze-
szłość, wiążąc się w ten sposób z tą epoką mocy, młodości, słoń-
ca. Poza tym – i Pan wie zapewne o tym – Francja była zawsze 
dla mnie prawdziwą ojczyzną obok tej, w której los przeznaczył 
mi się urodzić. Kocham jej przeszłość i teraźniejszość, hojność, 
inteligencję, umysł, lojalność, odwagę i serce. […]
Proszę wierzyć w moją wierną przyjaźń.

Edward Raczyński

Polska była jego wielką miłością…. 
Listy do Paula Cazina – francuskie-
go polonofi la, oprac. K. Chruściń-

ski…, s. 254-255
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2. Wykłady (Genewa)

24 stycznia 1923 r. na Uniwersytecie 
w Genewie Cazin wygłosił wykład o li-
teraturze polskiej. Będąc tam zanotował 
następujące impresje o mieście. 

Mapa Szwajcarii (lata 30. XX w.)

Genewa

W iatrem północnym zjechałem do zimowej Genewy, która oboma 
swymi ramionami ściskała wielkie jezioro wstrząsane dresz-

czami i zmartwiałą z zimna redę, nad którą dygotały w locie mewy. 
Mgła zacierała góry. Na horyzoncie widać było tylko niewyraźną 
linię Salève, pływającą po środku nieba jak cięciwa zerwana z łuku. 
[...] 

Genewa jest dziś centrum artystycznym romańskiej Szwajcarii. 
Znajdziemy tu Szkołę Sztuk Pięknych, Szkołę Sztuk Przemysłowych 
i muzeum niepodobne do cmentarzyska obrazów, które odwiedzający 
przebiegają galopem z nabożną i obojętną miną dalekich krewnych. Jeden 
z jej nowoczesnych kościołów daje piękny przykład nowoczesnej sztuki 
religijnej. A sztuka religijna zaczyna pociągać nawet protestantów. [...]

P. Cazin, L`Alouette de Pâques, 
Genève et les images..., s. 66, 69
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Mapa regionu Saône-et-Loire, w którym leży Autun (lata 30. XX w.)

W roku 1924 Cazin przeprowadził się do 
Autun, w Burgundii, gdzie zamieszkał 
z żoną Marguerite w domu z czasów Lu-
dwika XIII i w wiejskiej rezydencji Les 
Ayrelles par la Grande-Verrière, wydzier-
żawionej od markiza Saladin de Mont-
morillon. W tym czasie rozpoczął także 
współpracę z katolickim dwutygodnikiem 
„La Vie catholique”, gdzie prowadził sta-
ły felieton Le bilet de l`optimiste

3. Autun – już na zawsze miasto Cazina

Autun. Panorama miasta (lata 20. XX w.)

Autun

Cazin mieszka w Autun, z którym zrósł się do tego stopnia, 
że podpisuje się Augustodinensis, jakby się urodził tam, 

a nie w Montpellier. Augustodunum było w czasach cesarstwa 
rzymskiego wielkim miastem i za Tyberiusza młodzież z całej 
Galii zjeżdżała się do jego sławnych szkół na studia. Było to 
rzymskie trofeum, wystawione w obliczu prastarego gallickiego 
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Bibracte, które legiony Cezara starły z powierzchni ziemi, nie 
na tyle jednak, żeby pamięć o nim zupełnie zaginęła. Dzisiejsza 
Mont-Beuvray powtarza jeszcze to imię, które było ostatnim 
hasłem Vercingetorixa.

Autun. Dom Cazina

Nie znam Autun, ale widziałem fotografi e okolic i za-
bytków, oswoiłem się z nim w książkach Cazina i w roz-

mowach z nim samym. Doskonale odczuwam nastrój tego 
miasta. Widzę je w uścisku starych fortec okrytych zielenią; 
uliczki przesuwają się pod surowymi murami między domami 
starej szlachty i równie starego mieszczaństwa. Szeroka brama 
rzymska trzyma straż nad kilkoma ruinami, wspaniała katedra 
Św. Łazarza otwiera się ku ludziom rzeźbionymi portalami, a ku 
niebu wybiega strzelistą wieżą.

J. Parandowski, Paul Cazin, „Wia-
domości Literackie” 1928, cyt. za 

Wspomnienia i sylwety, 
wyd. II, Wrocław 1969, s. 135

Po gruntownych studiach w Sorbonie, po niektórych 
podróżach zagranicznych – między innymi parokrotnym 

dłuższym pobycie w Polsce – po wielkiej próbie wojny chwalebnie 
przebytej Cazin osiedla się znowu w swej ściślejszej ojczyźnie, 
w tej Burgundii francuskiej, którą zamieszkiwali po miastach 
jego przodkowie, a w zamkach przodkowie jego małżonki, 
pochodzenia szlacheckiego. Nabywa dom w Autun i przenosi 
się tam z Paryża na stałe mieszkanie od roku 1923. Drobna to 
na pozór przemiana w jego istnieniu, rzuca jednak odtąd na 
życie i twórczość Pawła Cazina osobliwe światło i urok.
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Autun. Katedra Św. Łazarza (lata 20. XX w.)

Autun. Katedra św. Łazarza (lata 20. XX w.)

Autun. Plac Pól Marsowych (du Champs-de-Mars, lata 20. XX w.)

Cazin zakochał się w Autun, a sądzę, że i miasto pokochało 
go, jako swą nową chlubę. Piszą już niektórzy o Cazinie : „cet 
Autunois”, sądząc, że w Autun się urodził. Pędzi tam żywot 
pracowity i widocznie bogobojny, skoro utarł się już przydo-
mek „le bienheureux Paul” - błogosławiony Paul. Ostatnie jego 
tomy pełne są pochwały miasta i okolic. Z tej pochwały ser-
decznej i malowniczej, każdy wrażliwy czytelnik nabierze senty-
mentu do prastarego grodu Augustodunum, założonego przez 
Rzymian w pobliżu starszego jeszcze, zburzonego przez Ceza-
ra, oppidum Bibracte, osady Gallów, do tej katedry św. Łazarza, 
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pamiętającej pierwsze walki chrześcijaństwa, sterczącej i dzisiaj 
triumfalnie wśród miasta; […] do rzymskiej bramy w dwa piętra 
łuków zachowanej świetnie przez lat dwa tysiące; […] do lasów 
bukowych, okrywających stoki gór Morvanu; […] do pogań-
skich przeżytków w zwyczajach nowoczesnych, do świeżych, 
bujnych porostów chrześcijańskiego ducha na zwaliskach kul-

tury pogańskiej.
J. Weyssenhoff , O sztuce pisarskiej 
Pawła Cazina z dołączeniem czte-
rech jego nowel, Warszawa 1928, 

s. 21-22

Dom Cazina w Autun oraz jego 
portret, wg rysunku E. G. Cas-
tres, zamieszczo nych w książce 
J.  Weys senhoff a

Strona tytuowa książki J. Weys-
senhoff a, O sztuce pisarskiej Pawła 
Cazina z dołączeniem czterech jego 
nowel (1928)
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Rok 1928 był owocny dla Cazina. Nadal 
aktywnie uczestniczył on w życiu arty-
stycznym Polonii w Paryżu, biorąc na 
przykład udział w odsłonięciu pomnika 
Adama Mickiewicza dłuta Antoine`a Bou-
rdelle`a na placu Alma. Natomiast w kra-
ju Józef Weyssenhoff  ogłosił książkę 
O sztuce pisarskiej Pawła Cazina, która 
poprzedziła jego czteromiesięczną trium-
falną podróż po Polsce.

Kalendarzyk Paula Cazina

Wizytówki i adresy z Polski, m.in. poety Józefa Ruff era i prof. Juliusza Kleinera

Paryż. Makieta pomnika Adama Mickiewicza. 
Była to kartka z życzeniami świątecznymi i noworocznymi 
wysłana do Cazina przez syna poety, ambasadora książki 

polskiej nad Sekwaną, Władysława Mickiewicza
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Józef  Weyssenhoff  w przededniu wyjazdu Cazina do Polski pisał:

Mój najdroższy Pawle,

Chciałbym, żeby mój pierwszy list po długiej przerwie był 
dołączony do mojej broszury „O sztuce pisarskiej Pawła 

Cazin”, która niedługo będzie wydana u Gebethnera i Wolffa. 
Otrzymasz egzemplarz na specjalnym papierze. Inna przyczy-
na mojego milczenia: spędziłem te ostatnie tygodnie w wagonie 
między Bydgoszczą a Warszawą, gdzie nareszcie znalazłem willę 
do wynajęcia od 15 maja. To zbiega się z Twoim przyjazdem, mój 
drogi, ale, naturalnie, nie przeszkodzi to mi spotkać się z Tobą. 
Kiedy przyjedziesz do Warszawy, spytaj tam, czy jestem w Ho-
telu Europejskim. Jeśli nie znajdziesz mnie tam, więc to znaczy, 
że jestem w Bydgoszczy. W tym przypadku wyślij telegram mi 
natychmiast i podaj swój adres. Natychmiast rzucę się w Twoje 
ramiona i uzgodnimy nasze plany. […]

Z całego serca całuję Cię
Józef  Weyssenhoff

Polska była jego wielką miłością…., 
oprac. K. Chruściński, s. 55-56

Dedykacja J. Weyssenhoff a na powieści 
„Soból i panna”. Rozłączeni, lecz jeden 
o drugim pamięta pomiędzy nami lata 
biały gołąb ducha roznosi ciągle wieści... 
Ten wiersz miłosny Słowackiego, przy-
rządzony (...) świadectwa gorącej przy-
jaźni, posyłam pisarzowi mojemu od 
serca Pawłowi Cazin razem z najpopraw-
niejszym tekstem Sobola i panny. Józef 
Weyssenhoff  Bydgoszcz IX 1927

Józef Weyssenhoff . Zdjęcie, które Cazin 
wkleił do egzemplarza powieści Soból 
i panna z dedykacją autora 
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nie widzieliście i małe diablę, które zatykając sobie nos wskazuje 
„wygódkę” naszych dobrych przodków.

P. Cazin, Paul qui roule, Paris 
1935, s. 34, 35-36

List do żony Margue-
rite, wysłany na blan-
kiecie poznańskiego 
hotelu Bazar

4. Podróż po Polsce w 1928 r.

Poznań

Z awsze z radością odnajduję to stare miasto. [...] To w tych okolicach, 
w pięknym Rogalinie, majątku Raczyńskich, w ramionach „dro-

giego mojego hrabiego”, któremu później dedykowałem  „Décadiego”, na 
brzegu Warty, gdzie dzikie kaczki walczą ze szczupakami, narodziłem 
się jako polonista ponad ćwierć wieku temu. Po raz pierwszy czytałem 
ballady Mickiewicza pod stuletnimi drzewami parku, podobnymi do 
wodospadów zieleni w tych cudownych lasach sosnowych, których różowe 
pnie, nawet ociekając deszczem, rozsiewają światło zorzy. [...]

Ratusz w Poznaniu przebudowany w dobie Renesansu przez 
włoskich architektów, którzy rozsiali w tym północnym kraju połu-
dniowe budowle, nie wywołuje dawnych wrażeń. Kiedyś, jak dzwonnica 
w Brugii, wydawał mi się duchem wyłaniającym z mroku wieków, 
surowym, groźnym i pokrytym patyną. Teraz widzę, że miękkie ma-
teriały konstrukcyjne: cegła, gips i stiuk, często osłabiają plastyczny 
efekt architektury polskiej. Nie odmawiam mu jednak wielkości dla 
jego wysokiej wieży o nierównych piętrach, rozciągniętej jak luneta, a już 
szczególnie nie znudzą mi się detale dekoracyjne wnętrza. W jego salach 
plafony z kasetonami ofi arowują najzabawniejsze obrazy. Zobaczycie 
tam na przykład pośród herbów całej starej Europy: Austrii i Kastylii, 
Węgier i Mediolanu nosorożca jakiego, mogę się założyć, nigdy jeszcze 
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Warszawa

W arszawa przyjęła mnie bardzo miło i kokieteryjnie, spowita 
woalką paryskiej mgły. Warszawa jest stolicą kraju, który 

według ostatniego spisu ludności liczy 32.120.020 mieszkańców, z tego 
w wojsku jest 192.227. Liczba ludności od kilku lat stale rośnie, nie 
tylko z powodu wzrostu liczby urodzin, ale także z powodu powrotu 
Polaków z Rosji. [...]

W życiu warszawskim dużo jest wdzięku i sympatycznego oży-
wienia. W niedzielę wieczorem, zaraz po moim przyjeździe zabrano 
mnie zamiast na nieszpory do Pałacu Rady Ministrów, gdzie bardzo 
światowi śpiewacy i bardzo eteryczne tancerki celebrowali dobroczynną 
uroczystość. W ciągu czterech dni byłem dwa razy w teatrze, zwiedziłem 
wystawę malarstwa, złożyłem ze dwadzieścia wizyt, a resztę czasu 
spędziłem na telefonowaniu.

Telefon to znakomita szkoła żywego języka [...] Zresztą robię 
postępy. Coraz częściej biorą mnie za Polaka, który zapomniał trochę 
swojej mowy. W kawiarni Ziemiańska Boy-Żeleński, słynny tłumacz 
naszych klasyków, powiedział do poety Tuwima: «To wspaniałe. 
Kiedy go słyszę wydaje mi się, że jestem w epoce, kiedy Zwierzęta 
mówiły».

P. Cazin, Paul qui roule..., s. 38, 39, 40

Warszawa, 19 lipca, czwartek
Ursynowska 54, 

K ochana, prowadzimy z Weyssenhoffem piękne gospodarstwo. Drzwi 
jego domu nie zamykają się i kot przechodzi z jednego pokoju 

do drugiego. Trzech służących: pokojówka, kucharka i szofer. Willa 
na przedmieściu, na pustkowiu, gdzie rośnie kilka petunii i kilka 
nagietek. Ale za domem są sady, gdzie można zrywać czereśnie. Upał 
niesłychany. Widziałem Edzia Raczyńskiego w ministerstwie. Jutro 
wieczorem pojadę z nim do Wilna.

Wczoraj wieczorem w Hotelu Europejskim Pen-Club zafundował 
mi kolację. Było tylko dwanaście osób, ale atmosfera była dobra i pełna 
serdeczności. Naprawdę trzeba mi było tego, by wynagrodzić mi to moje 
dzikie, okropne zmęczenie, które mnie przygniata.

P. Cazin, Listy do żony z podróży do 
Polski 1928, rękopis

Politechnika (lata 20. XX w.)
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Kraków. Fragment Ołtarza Mariackiego (lata 20. XX w.)

K raków o zmierzchu ukazał mi się jak wizja senna, jak wy-
kwintna średniowieczna miniatura. I taki czysty. Ku wielkiemu 

memu zdziwieniu nie było tu śladu ani śniegu, ani błota. Stwierdzić 
trzeba, że klimat jest tu kontynentalny i bardziej umiarkowany niż 
we Lwowie. 

Pogoda miała w sobie coś z wieczności. Nie było ani ciepło, ani 
zimno, żadnego podmuchu w powietrzu: ogromna nieruchoma słodycz. 
Wieże kościoła Panny Marii wraz z koroną zaostrzonych dzwonniczek, 

Kraków. Kościół Mariacki

C hodźcie zobaczyć kościół Panny Marii czyli krakowską No-
tre-Dame. To budowla gotycka z cegieł o cudownych smukłych 

i majestatycznych formach. Na najwyższej wieży, która koroną małych 
dzwonniczek opasuje iglicę, od wieków na chwałę Matki Bożej o każdej 
pełnej godzinie dnia i nocy strażnik gra na srebrnej trąbce fanfarę, 
która spada z nieba rosą harmonijnych dźwięków. Ostatnie nuty 
załamują się dziwnie i kończą się rzężeniem. Legenda powiada, że 
kiedyś trębaczowi tatarska strzała przeszyła gardło. Wnętrze kościoła 
ozdobione jest wspaniałymi marmurami i brązami, a zawrotnie wysokie 
witrażowe okna o kształcie lancetów, zalewają kościół kurzem złotym, 
purpurowym i lazurowym, gdy uderzy w nie słońce.

Tu znajduje się jedno z najsławniejsz ych arcydzieł, jakie 
sztuka ludzka stworzyła na chwałę Panny Marii: gigantyczny ołtarz 
Wita Stwosza, który przedstawia „Zaśnięcie”. [...] Jest to tryptyk 
z rzeźbionego drzewa, pokryty polichromią i złocony. Na osiemnastu 
panneaux skrzydeł bocznych przedstawione są sceny z życia Panny 
Marii. Postacie w partii centralnej, wielkości ponadnaturalnej, to typy 
lokalne, stylizowane zgodnie z tradycją warsztatu i kościoła, ukazane 
z nieledwie brutalnym realizmem; tworzą one przejmującą całość.

P. Cazin, La Tapisserie des jours, 
Paris, 1934, s. 98-99
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złotym diademem otaczającym dzwonnicę, skąpane były w ametystowym 
świetle. Fanfara srebrnej trąbki wygrywała godzinę szóstą wieczorem, 
kiedy przechodziłem na dole i spadała z wysokości osiemdziesięciu 
metrów jak rosa harmonijnych dźwięków. Na rynku, na którym wznosi 
się dzwonnica Ratusza i stare Sukiennice o szczytach powycinanych 
w dziwne ząbki, mrowi się tłum świąteczny.

Oto pałac Potockich „Pod Baranami” z głowami tryków na 
fasadzie. Czy naprawdę minęło już 26 lat od tego czasu, gdy spędzałem 
tu Boże Narodzenie. Musiałem być wówczas bardzo młody, bo pisałem 
wiersze. Przychodzi mi nagle do głowy strzęp żartobliwego listu wier-
szem, którego rękopis zagubiłem od tego czasu, a który adresowany był 
do hrabiny Adamowej Potockiej z podziękowaniem za gościnę. […]

Wyśpiewać pragnę na wszystkie tony, że w życiu nie widziałem 
nigdy niczego, co dałoby się porównać z Krakowem. […]

My mówimy „Cracovie” na modłę łaciny – „Cracovia”. Ale 
Kraków jest rodzaju męskiego. Są miasta, które są kobietami i kró-
lowymi. Cracovie jest mężczyzną, starym królem, starym klerkiem, 
starym rzemieślnikiem. To miasto uczących się. Od połowy XVI wieku 
był tu słynny uniwersytet, drugi po Pradze w Europie Środkowej, 
odnowiony następnie przez księżniczkę z rodu Adegawenów, perłę 
historii Polski, księżniczkę, która powinnaby fi gurować w panteonie 
naszych Dam Francji.

Lubię zawsze powracać do „Collegium Maius”, dzisiaj Biblioteki 
Jagiellońskiej, budowli, na której gotyk włoski odcisnął swój surowy 

wdzięk. Po środku wirydarza, przed misternie wypracowanymi łukami 
galerii, posąg Kopernika medytuje nad sferą niebieską, w spokoju 
wielkich dachów, łagodnie pochylonych jak zamyślone głowy.

P. Cazin Paul qui roule..., 
s. 82-83

Lwów

1 lipca 1928, niedziela

Ż ono kochana, jestem zadowolony. Moje wczorajsze wykłady były 
triumfem – rzucano mi kwiaty jak tenorowi. Stara hrabianka 

Wolańska-Dzieduszycka, siedząca w pierwszym rzędzie krzyczała 
„bardzo dobrze! brawo!” gdy kończyłem każde zdanie. Na początku 
trochę to mi przeszkadzało, potem się przyzwyczaiłem, - ludzie śmiali 
się i płakali, to było naprawdę piękne.

Kochana przyjaciółko, jak wyrazić tę wiarę w samego siebie, 
która do mnie powraca. Zarobiłem okrągłych tysiąc franków tego 
wieczoru, A potem zaproszono mnie na kolację w hotelu Georges`a. 
Wielkie tra la la! Obecny był gubernator Galicji stary hrabia Poniński. 
Miałem w ręku bukiet róż, który sprawiał mi nieco kłopotu. Rozdałem 
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Jeszcze przed przyjazdem Cazin zawarł li-
stowną znajomość z Janem Parandowskim, 
który w jednym z pierwszych listów do 
niego pisał:

Lwów, 25 kwiecień 1928

Wielce Szanowny Panie!

Nie może Pan sobie wyobrazić, z jakim wzruszeniem 
przeczytałem żonie Pański list, podwójnie serdeczny: 

i samą treścią i tą polszczyzną, której Pan nadał jakiś szczególny 
ton dobroci. W istocie, gdy patrzę na Pańskie portreciki leżące 
w tej chwili na biurku, mam przede wszystkim wrażenie, że 
widzę przed sobą człowieka bardzo dobrego o złotym sercu 
i szczerej duszy. Takie samo spojrzenie wygląda z Pańskiej 
książki i tych wszystkich miłych szczegółów, które towarzyszyły 
jej posłaniu. Oprócz dedykacji wpisał Pan na jej stronicach 
swojem ślicznem, dokładnem pismem wyborne cytaty, załączył 
Pan szereg widokówek z Autun, a to wszystko owinął Pan 
w prospekt „Bestiaire”, gdzie znalazłem opowiadanie o wilku 
z Gubbio, dziwnie piękne. Za tę pamiętliwą życzliwość osobno 
najgoręcej dziękuję.

Jest to rzecz zupełnie wyjątkowa, aby po wymianie paru 
listów i książek człowiek stał się człowiekowi tak bliski, jak Pan 
mnie. Jest Pana dziś pełno w moim domu. Mówi się tu o Panu 

więc róże panom do butonierek. Zacząłem od jego Excelencji, który 
z wdziękiem dał mi się udekorować. Był stary malarz Rosen, który 
przez wiele lat mieszkał w Paryżu, może o nim słyszałaś?

Przyjaciółko moja, cóż to za sława, a w każdym razie, cóż to 
za reklama! Tym razem książki moje, które przychodzą, sprzedają 
się bardzo dobrze. Jan Parandowski zachwycająco przedstawił mnie 
publiczności po polsku. Ja także mówiłem po polsku przez ponad 
dwadzieścia minut. [...]

P. Cazin, Listy do żony z podróży 
do Polski

Lwów. Cerkiew Wołoska (lata 20. XX w.)
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jak o osobie od dawna znajomej, którą wszyscy kochają. Mówi 
się oczywiście o Pańskim przyjeździe. To najważniejsze. Kiedy 
Pan przyjeżdża? Bardzo proszę o wiadomość bodaj w paru 
słowach na kartce. Chciałbym znać dokładnie datę Pańskiego 
przyjazdu, aby tak ułożyć swoje sprawy, żeby mnie od Lwowa 
nic na ten czas nie oderwało. Poza tym: jaki jest program 
Pańskiej podróży? Co Pan zamierza zwiedzić i w jakim czasie? 
Wiadomość ta jest mi potrzebna, abym mógł przygotować Panu 
materiały, o których Pan wspomina (mapy, książki). [...]

List J. Parandowskiego do P. Cazina, wklejony na końcu 
książki Dwie wiosny, przechowywanej w tzw. Kolekcji  Cazina 
najpierw Centre de Civilisation Polonaise w Paryżu, a od 
2005 r. w Bibliotece Polskiej na Wyspie św. Ludwika.

Jan Parandowski w okresie spotkania z Cazinem

Fragment kartki pocztowej wysłanej przez P. Cazina do żony podczas 
pobytu w Polsce
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Po latach zaś autor Alchemii słowa wspominał:

Zdaje mi się, że go widzę w tej chwili w czapeczce 
z czerwonej włóczki, z dymiącym ogryzkiem papierosa 

pod osmolonym wąsem, pochylonego nad notatkami, które 
mają się złożyć na książkę „Aux quatre coins de la Pologne”. 

W jednym z tych kątów spotkałem go na wiosnę.
Szedł po ulicach, kościołach i muzeach lwowskich, wśród 

cytatów ze staropolskiej literatury, z pamięcią otwartą na każdej 
stronicy naszych dziejów. […]

Na przestrzeniach od Krakowa do Tatr, od Lwowa do 
Dniestru i Podkarpacia, od Warszawy do Wilna i od Pomorza 
do Poznania, w pociągu i w samochodzie, na ulicach miast, 
w dworkach i pałacach uzupełniał z pogodną cierpliwością swą 
wiedzę o Polsce. 

J. Parandowski, Paul Cazin „Wia-
domości Literackie” 1928 (cyt. za 

Wspomnienia i sylwety, wyd. II, 
Wrocław 1969, s. 131-132)

Znaczek pocztowy z kartki wysłanej z Gdańska oraz polski znaczek

Na książce Dwie wiosny jej autor napisał: 

Panu Pawłowi Cazinowi
Miłośnikowi starożytności
Przyjacielowi Polski
Z wyrazami podziwu dla jego szlachetnej twórczości
Jan Parandowski

Lwów 27. II. 1928

Kartka wysłana do żony ze Lwowa z wnętrzem Muzeum Lubomirskich 
przy Ossolineum (lata 20. XX w.)
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Z listów do żony, z podróży do Polski

Tatry
Zakopane, 13 lipca

K ochana moja, jutro jedziemy na przełęcz Dukielską, gdzie Rosja-
nie i Austriacy zabijali się w wielkim stylu. Zobaczę krajobrazy 

Małopolski i sławne uzdrowiska, potem wsadzą mnie do pociągu 
w Przeworsku i w Warszawie będę w niedzielę lub w poniedziałek 
rano. Rozumiesz, że taka podróż ma momenty ostrego zmęczenia, ale 
można je pokonać, gdy ktoś troszczy się o nas i opiekuje się od strony 
materialnej. Muszę tylko zachować umysł chłonny i jasność spojrzenia. 
Zamieszkaliśmy w pensjonacie super eleganckim. Złości mnie, że muszę 
się ubierać na czarno do kolacji. Ale z cierpliwością trzeba przyjmować 
świat, a nawet wielki świat. Góry wspaniałe. Jesteśmy prawie na 
wysokości 1000 metrów i na łące rosną edelweissy. Zerwałem jeden 
kwiat pomimo regulaminu wydrukowanego wielkimi literami na afi szu, 
ponieważ nie znałem polskiego słowa szarotka. Na drodze spotkaliśmy 
kobziarza, patrz kartka nr 1. Ten typ górala jest uroczy. Popatrz 
na te twarze młode i stare. Bandyci eleganccy i rycerscy jak z legend 
biegają tu jeszcze wśród skał i lasów. Jest słynny Janosik, który tańczył 
z cesarzową i o którym zbieram informacje.

Zdjęcie przysłane przez Cazina, z podpisem: „Stanisław Mróz, 
gazda i kobziarz z Poronina spotkany przez nas „na Bystrem” 

w sierpniu 1928 r.”
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Góralka (fragment pocztówki z lat 20. 
XX w.)

Tatry. Typ górala (pocztówka z lat 20. 
XX w.)

14 lipca. Góry Tatry

K ochana moja, jestem tak wykończony dziś, że nie będę mógł 
wysłać ci listu, będzie za to jutro. Na szczęście podróżuję z le-

karzem. To specjalista, uczeń Tarniera! Ale może też leczyć choroby 
zwykłe. Pomiędzy równinami i górami są takie zmiany temperatury, 
że człowiek jest zupełnie wykończony. Ale trzymam się dobrze, bo 
troszczą się o mnie i rozpieszczają tak, że nie można lepiej, jem, 
co mi się podoba i co mi odpowiada, i wystarczy jedno słowo, żebym 
został obsłużony. 
Jutro żeglować będziemy po Dunajcu.

Zdjęcie Stanisława Mroza
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Pieniny

[...] Na północnym skraju Beskidów Środkowych jak wysepka 
wznosi się z obniżenia pól uprawnych i łąk surowy masyw Pienin. Ich 
grań ma zębate kształty zrujnowanych wież. Na stromych zboczach biel 
skał wapiennych alternuje z ciemną zielenią armii świerków, które stoją 
jakby w szyku bojowym z wzniesionymi do góry sztywnymi lancami. 
Dunajec spływający z Tatr wyżłobił w masywie kręty wąwóz, na 
dnie którego wrzące kipiele ustępują miejsca lustrom spokojnej wody. 
Górale, jak mało kto zręcznie manipulujący żerdzią, spływają tędy na 
prymitywnych łodziach, czymś w rodzaju piróg wydrążonych w pniach 

drzew, które na podobieństwo strzał lub tkackiego czółenka suną po 
wirach i wyskokach zawrotnie pędzącego potoku. Latem obsługują 
oni turystów, którzy mają solidny żołądek i wystarczająco mocne 
serce by spokojnie podziwiać z tej głębi malownicze feudalne ruiny 
Nidzicy i Czorsztyna. Wycieczki te kończą się w uroczym uzdrowisku 
Szczawnica, która ma alkaliczno-słone źródła takie same jak Vichy. 
Regionalne restauracje proponują smakowite „specjalności” – łososie 
i pstrągi, z których słynie Dunajec. [...] 

Pologne, Présentation de Paul 
Cazin, Paris 1961, s. 10-11

Pieniny. Zamek w Czorsztynie (lata 20 XX. w.)
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5. Przekłady

W 1930 r. Cazin ogłosił przekład powieści Józefa 
Weyssenhoff a Le Marte et la fi lle (Soból i panna), 
w serii Collection Polonaise, w znanym wydawnic-
twie Gallimard. Za przekład ten otrzymał nagrodę 
polskiego PEN-Clubu. Rok później w tej samej 
serii opublikował powieść Wacława Berenta Les 
Pierres vivantes (Żywe kamienie), a w 1932 r. Le 
Stigmate (Stygmaty) Norwida. 

Wacław Berent pisał do Cazina:

Wielce Szanowny Panie i Mistrzu,

Dowiaduję się z pism o ukończeniu przekładu „Żywych 
kamieni”, o którem dochodziły mnie dwukrotnie głosy 

najwyższego uznania. Z dawna onieśmielała mnie myśl, że pisarz 
francuski tej miary z uszczerbkiem własnej twórczości zechciał 
włożyć tyle dobrej woli i trudu w pracę moją, mimo wielu jej 
„dłużyzn”, które musiały drażnić Pański smak wybredny. […] 
Z utworów Pańskich mam u siebie jedynie „Décadi”. Gdyby Pan 
miał u siebie zbędny egzemplarz którejkolwiek z innych prac 
swoich, będę Panu bardzo zobowiązany za łaskawe nadesłanie

 W.B.
 Wspólna 77

Polska była jego wielką miłością…., 
oprac. K. Chruściński, op. cit., s. 63

Zamek w Czorsztynie, na fotografi i nadesłanej Cazinowi, 
rok po jego pobycie w Polsce

Inna fotografi a, z  podpisem: „Zamek w Bieczu, w którym to mieście 
działała Szkoła Katów w 1614 r. (Podkarpacie), z powodu grasujących 

opryszków, których w tym roku stracono 120. W zamku komnata, 
w której Kromer urodził się w 1545 r.”



101

Dyplom doktoratu obronionego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie

Zdjęcie prof. Eugeniusza Romera, ofi arowane pisarzowi 
podczas jego pobytu we Lwowie, z dedykacją: „Kochanemu 

Pawłowi Kazińskiemu… Lwów 8. V. 32” oraz dopiskiem 
Cazina „Sławny geograf polski…”
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W 1934 r. Cazin wydał swoje największe 
dzieło translatorskie, przekład prozą Pana 
Tadeusza, za który został odznaczony 
Krzyżem Ofi cerskim Polonia Restituta. 
W latach 30. ukazały się jeszcze dwa wy-
dania tej książki (1936 i 1937). Ponadto 
tłumaczył Sienkiewiczowską powieść 
W pustyni i w puszczy pod zmienionym 
tytułem Le gouff re noir oraz Kłos Panny 
Ludwika Hieronima Morstina (L`Epi de 
la Vierge, 1937).

W swoim dzienniku Cazin notował:

1934, koniec czerwca
 Zakończyłem „Pana Tadeusza”.

13 czerwca 1934, środa
Obiad w Ambasadzie. Wielkie honory. Krawat. Gratulacje 

z Akademii. W tym tygodniu pokonałem większą drogę niż przez ostatnie 
dziesięć lat.

14 czerwca, czwartek
 Tablica pamiątkowa na domu Mickiewicza.

27 czerwca, środa
od 31 do 9 Paryż. Wracam po frak na wielki tydzień stulecia 

„Pana Tadeusza”. 

W lutym 1932 r. Cazin ponownie przyjechał do 
Polski, aby obronić na Uniwersytecie Jana Kazimie-
rza we Lwowie, przygotowaną pod kierunkiem prof. 
Juliusza Kleinera rozprawę doktorską Prince-évêque 
de Varmie Ignacy Krasicki 1735-1801 (tłumaczona 
i wydana w Polsce dopiero 1983 r.) Mieszkał wów-
czas u hrabiny Skarbkowej. W gazecie belgijskiej 
„Revue catholique des idées et des faits”, z którą 
współpracował od lat, publikował korespondencje 
z podróży nad Wisłę. W latach 1933-39 rozpoczął 
współpracę z „Pologne Littéraire”, pismem wyda-
wanym w Warszawie po francusku, gdzie drukował 
przekłady, własne opowiadania, wywiady i wykłady 
poświęcone historii literatury polskiej. 

Polskie kalendarzyki Cazina
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6 kwietnia 1936, wtorek
 Prawie skończyłem przypisy do „Pana Tadeusza”.

Natomiast w dedykacji na luksusowym 
egzemplarzu trzeciego wydania dla Am-
basadora Polski w Paryżu Cazina napisał 
po polsku, co także uwiecznił w swoim 
dzienniku.

9 stycznia 1937, sobota 
 „Wielki duch Mickiewicza dożył dziś tej pociechy! Dzięki 
popularnemu i klasycznemu wydaniu te księgi zbłądzą pod francuskie 
strzechy. A dzięki staraniom gorliwego wydawcy mogą się godnie przedstawić 
pod tą kosztowną szatą u progu jego Ekscelencji. ...itd. 

Pocztówka przedstawiająca Mickiewiczowskie Zaosie 
(lata 20. XX w.)

6. Podróż do Włoch

W 1932 r., dzięki stypendium Cazin wy-
jechał do Włoch, zwiedzając: Mediolan, 
Wenecję, Padwę, Florencję, Parmę, We-
ronę, Pizę, Asyż, Rawennę i Rzym. 

Wenecja

P rzyjechałem do Wenecji myśląc o śmierci. To wina d`Annunzia. 
Słyszałem jak mówiono o nim w pociągu, gdy przejeżdżałem 

koło Lago di Garda między Desenzano a Peschierą. Opowiadano 
o jego tysięcznych ekstrawagancjach: o tym jak trzyma na kwarantannie 
gości, którzy przyjadą go odwiedzić, jak zarządza strzelanie z armaty 
i inne jeszcze szczegóły o wiele pikantniejsze, dotyczące jego życia jak 
najbardziej intymnego. Nie traktowałem tego wszystkiego jak słów 
Ewangelii. [...]

Wenecja. Saluti dal Lido! 
(lata 10. XX w.)
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tworzyć. Najpierw ciemny labirynt tu i tam zbryzgany kolorem różowej 
cegły i błękitem nieba, a potem rozległe pole śniegu, wokół którego gra 
muzyka, śniegu twardego, skrzącego się, nad którym nagle pojawia się 
cień fi oletowy, który pogrąża nas w nocy. To chmura gołębi, przelatująca 
nad głową. Gdy rozdziera się z wielkim szumem skrzydeł, ukazują się 
świetliste kopuły i złota kwadryga, konie rżąc skaczą w światło. Te 
kościoły, które płyną i dla których placem przedkościelnym jest migotliwa 
laguna – splendet tremulo sub lumine pontus... Czyż nie jest to cud Pana 
kroczącego po wodzie? Ale z jakiej antycznej mitologii wywodzą się te 
święte Bestie, przed którymi Doża klęczy na kolanach, te skrzydlate 
lwy, ten krokodyl, który wygina się na szczycie swojej kolumny? [...] 

Wenecja. Plac św. Marka (lata 30. XX w.)

Byłem w Wenecji. Głęboka noc, tłumy mrowią się, krzyki 
we wszystkich językach, plusk fal – i żadnej miłości od pierwszego 
wejrzenia jak bym wysiadł o jedenastej wieczorem na brzegu kanału 
Saint Martin.

Każdy z góry zna Wenecję – z obrazów lub z książek, z omdle-
wających zachwytów idiotycznych turystów i z wzlotów wzniosłych poetów. 
Dotychczas widziałem ją poprzez dwa dzieła – nowelę Mauriaca, 
której opisy zupełnie zapomniałem, ale we krwi zachowałem pamięć 
atmosfery i polską powieść Tadeusza Rittnera. [...]

Wenecja. O zmierzchu (lata 30. XX w.) 

Moje wrażenia sięgają kilku dni, a już zdają się gubić w oddali. 
Jak sen, który się zaciera i który z wielkim wysiłkiem próbujemy od-
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Labirynt Wenecji to prawdziwe czary. Co trzy kroki w murze 
rozwiera się otwór, to ulica, zagłębiasz się w nią. Wielkie arterie mają 
szerokość naszej dawnej ulicy de l’Hôtel-de-Ville w Paryżu. Próbuję 
zmierzyć inne ulice ustawiając moją laskę w poprzek, ale wstrzymuję 
ruch. Pół światło pada gdzieś z bardzo wysoka, przesiane przez 
bieliznę zawieszoną u okien. Idziesz, trafi asz na ślepą uliczkę, wracasz, 
wybierasz inną dziurkę i dochodzisz do kanału. Nie ma tu mostu, 
ani nawet kładki, która prowadziłaby do zamkniętych drzwi. 

Wenecja. Isola di S. Georgio (wyspa Św. Jerzego, lata 30. XX w.)

Wydaje ci się, że przechodzisz przez plac, a jesteś na wewnętrz-
nym podwórku. Sądzisz, że jesteś na podwórku, a znajdujesz się na 
campiello. Jeśli wyjdziesz z kościoła innymi drzwiami, jesteś zgubiony. 
Nie znajdziesz nigdy tych, przez które wchodziłeś. Nie sposób spro-
kurować sobie planu, planu kompletnego, prawdziwego. Wszystkie są 
iluzoryczne i kłamliwe. 

P. Cazin, Paul qui roule...,
 s. 115, 117-119

Wenecja. Panorama miasta (lata 30. XX w.)
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Po kolacji wybrałem się na spacer na miasto, obowiązkowo 
w towarzystwie pośrednika handlu futrami, który zbijał bąki na Piazza 
d’Erbe przed starym pałacem sprawiedliwości o uroczystych arkadach, 
a którego zapytałem o drogę. [...] 

Padwa. Uniwersytet (lata 30. XX w.)

Pomimo aktualnych nieporozumień pomiędzy dwoma naszymi 
krajami i utarczkach prasy, od chwili mego przyjazdu do Włoch 
spotykam się ze spontaniczną sympatią dla Francji w najrozmaitszych 
środowiskach i to nie tylko ze strony ludzi, którzy biorą ode mnie 
pieniądze i którym napędzam handel. Rozmawiam jak najwięcej się 
da, ale sądzę, że wiem, gdzie należy się zatrzymać.

P. Cazin, Paul qui roule..., 
s. 122, 123

Wenecja. Pomnik Bartolomego Colle-
oniego (lata 30. XX w.)

Padwa

W czoraj wieczorem o zachodzie słońca przyjechałem pociągiem 
w ciągu trzech kwadransów do Padwy z Wenecji. To miasto 

św. Antoniego, „Świętego – il Santo”, jak go tu krótko nazywają. 
Już od hali dworcowej wszędzie widziałem jego statuetki i obrazy 
wystawione na pokaz, pośród artykułów bazarowych, małych grzebieni 
i baloników dla dzieci. Było także yoyo; Włochy bawią się w yoyo na 
lądzie i na wodzie.
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Florencja 

Florencja. Panorama miasta (lata 30. XX w.)

Z  Pizy dotarłem do Florencji. Znalazłem się tu w momencie 
»tygodnia Balilla«*, zorganizowanym, jak anonsowały afi sze, 

„by głosić chwałę Jego Królewskiej Mości, wielkości Duce, poświęcenia 
tych, co oddali życie zwycięskiej Rewolucji, heroizmu żołnierzy włoskich, 
świętej miłości macierzyńskiej, surowości nauki i szlachectwa pracy”. 
Dzieciaki w krótkich spodenkach i z gołymi łydkami trzymały straż 
przed budynkami publicznymi, uzbrojone w małe karabinki z bazaru, 

z powagą odbierały rozkazy i oddawały honory ofi cerom ich wzrostu, 
nie wyższym od butów z cholewami. [...] 

Florencja. Posąg Dawida dłuta Michała Anioła 
(lata 30. XX w.)

* Giovanni Battista Perasco zw. Balilla, w r. 1796 przyczynił się do wyzwolenia Genui od Aus-
triaków. Dla ruchu faszystowskiego stał się symbolem młodzieńczego patriotyzmu i patronem 
dziecięco-młodzieżowych organizacji paramilitarnych.
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Florencja. Pałac Medici-Riccardi. Pochód Trzech Króli, 
fragment fresku Bennozzo Gozzoli (lata 30. XX w.)

Ta militaryzacja od najwcześniejszego dzieciństwa nie podoba 
się wcale wszystkim Włochom, nawet tym, którzy głoszą szczery 
patriotyzm. Jest to dla mnie temat do poważnej refl eksji – różnice 
opinii pomiędzy ludźmi tej samej kultury i wartości moralnych równie 
godnych szacunku. Jedni i drudzy patrzą na siebie ze wstrętem... 

Florencja mnie upoiła. Przez trzy dni oszałamiający zapach jej 
czerwonej lilii, w którym mistycyzm miesza się z pogaństwem. Nie 
chciałem dać się zatopić w kilometrach malarstwa w galerii Uffi zzi, 
w Pitti, w Akademii i w Bargello. Cały czas poświęciłem Fra Angelico 
w San Marco i grobowcom Michała Anioła [...] 

Patrzyłem na pejzaż fl orencki z wysokości San Miniato. 
A w ogrodzie w Fiesole jadłem ostatnie tegoroczne fi gi. Jestem strasznie 
łakomy na świeże fi gi. [...] Profesor Ferruccio Burati towarzyszył mi do 
Palazzo Vecchio. Nucił strofy z Horacego na melodię „Iste confessor” 
przed posągami Apolla. Razem szukaliśmy Autun na starej mapie, 
którą Fra Ignazio Dani ozdobił w XVI wieku boazerie Guarderoba. 
Nie ma nic ciekawszego i zabawniejszego od starych map. [...] 

Jeśli Mediolan uchodzi za centrum intelektualne Włoch – drukuje 
się tu więcej literatury niż w Rzymie – to Florencja pozostaje nigdy 
niegasnącym ogniskiem piękna. [...] 

P. Cazin, Paul qui roule..., 
s. 156-7, 158-9
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Florencja. Widok miasta (lata 30. XX w.)

Parma 

W  Parmie pada. Po raz pierwszy od moich trzynastu dni we 
Włoszech widzę włoski deszcz. Czy jestem tu naprawdę już od 

dwóch tygodni. Świat kręci mi się w głowie, świat muzeów, kościołów, 

małych knajpek, ulic, dworców, morza, równiny, gór, cichych pól i hała-
śliwego miasta – i o cudzie! z wyjątkiem kilku momentów zmęczenia, 
szybko przezwyciężonych przez dobry obiad i dobre łóżko, nie czuję 
wcale tego ponurego przygnębienia, które tak często przytłaczało mnie 
w podróży. W mej pamięci i mych wrażeniach wszystko jest jasne, 
uporządkowane, radosne i dobre. Radość, spokój i zdrowie, jakich 
dawno już nie zaznałem. [...]

A więc pada, ale deszcz nie szkodzi Parmie, temu staremu 
arystokratycznemu miastu, ani jego wielkim, pogardliwym pałacom, ani 
jego surowej katedrze ze wspaniałym baptisterium. Cała cudowność 
słońca, wszystkie różowe barwy jutrzenki chronią się przed deszczem 
na płótnach i freskach Corregia i Parmigiana. Widziałem to wszystko 
w Bóg jeden wie jak uroczym towarzystwie dawnego ministra Giuseppe 
Micheli; człowieka miłego i mądrego; zachwycającą bibliotekę zoba-
czyłem dzięki profesorowi Zorzanello, a w muzeum sztuki starożytnej 
oprowadzany byłem przez jego konserwatora, vice-prezydenta Senatu 
pana Mariotti, zdumiewającego 83. letniego starca, który co tydzień 
podróżuje do Rzymu. A ponadto jestem w mieście bohaterów „Pustelni 
parmeńskiej”, która jak mi mówią, jest tylko baśnią. Jakież to ma 
jednak znaczenie? Fabio del Dongo i Clelia Conti żyją przecież jeszcze 
w tylu wrażliwych sercach [...] Pustelnia jest dziś domem popraw-
czym.

P. Cazin, Paul qui roule...,
 s. 141, 143-144
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Zwiedziłem gotyckie mauzoleum Scalingerów, których nagrobne 
ozdoby w kształcie kwiatów tworzą harmonijną całość z żywymi 
kwiatami ścielącymi się na Piazza d’Erbe, potem romańskie rzeźby 
w starożytnym kościele San Zeno, potem arenę, która wydaje mi się 
mniej imponująca niż arena z Nîmes i stopniowo słyszałem już tylko 
jak śpiewały mi w głowie słowik i skowronek Szekspira. [...]

Wiedziałem, że grób Julietty jest tylko atrapą. Chciałem go 
zobaczyć.

P. Cazin, Paul qui roule..., 
s. 129-130

Piza

W  Pizie tego samego wieczoru była ładna pogoda. Zatrzyma-
łem się na moście Ponte di Solferino, przez który prowadzi 

najkrótsza droga z dworca na słynny plac piazza del Duomo, by 
popatrzeć na domy na nabrzeżu, pokryte żółtym tynkiem i ozdobione 
zielonymi okiennicami. Jak w Grenoble, wznoszą się ponad nimi góry, 
których obraz zdaje się przechylać w łożysko rzeki Arno, tak powolnej 
i leniwej, że długo musiałem wpatrywać się w suche liście platanu, 
które unosiły się na powierzchni wody, by dostrzec, w którą stronę 
kierowała ona swój bieg. [...]

Krzywa wieża w Pizie rzeczywiście bardzo się pochyla i jeżeli 
wyobraża sobie, że tego nie widać, to się myli. Widzi się to, a nawet 

Werona

R ezygnując z Vicency między dwoma pociągami zwiedziłem Weronę. 
Tam, podobnie jak w Padwie, stwierdziłem, że pewne miasta 

włoskie oraz typ i porządek starej zabudowy przypomina poloniście 
coś, co już widział w rejonach Wisły. Podobnie turysta dostrzeże 
w Polsce, że wiele zabytków ma południowy charakter. A dzieje się 
tak dlatego że, odłożywszy na bok wszelkie powinowactwa obu ras, 
te dwa kraje są ze sobą związane głębiej i o wiele dłużej niż nasz 
kraj i Polska.

Żadna wrogość nigdy ich sobie nie przeciwstawiła. Nie było nawet 
między Włochami i Polakami tych zatargów dyplomatycznych, które 
dzieliły naszą dawną monarchię i monarchię elekcyjną. Zbliżała je do 
siebie wspólnota losu historycznego i taka sama walka z obcym jarzmem. 
Jeżeli wpływ Francji ujawnia się w pewnych okresach kultury polskiej, 
to przecież kultura ta wyrosła i rozkwitła czerpiąc przez długie wieki 
ze źródeł włoskich. Z Padwy, Bolonii i Florencji przyjeżdżali tu uczeni 
i lekarze, a przede wszystkim architekci.

Przed portalem ozdobionym herbem sławnego uniwersytetu pa-
dewskiego, który widzę z okna mojego hotelu myślę dziś o wielkim 
Kochanowskim i o wszystkich tych starych Polakach doby Renesansu, 
którzy przyjeżdżali tu studiować grekę i tańczyć przy dźwiękach cytry. 
Ale w Weronie nawiedzał mnie Plutarch. [...]
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czuje się bardzo mocno, gdy człowiek wspina się po jej szerokich, 
łagodnie nachylonych schodach, które w każdej chwili otwierają się na 
przerażającą pustkę. Mam silny lęk wysokości. Jednakże wspiąłem się 
na wieżę rankiem w nadziei, że zobaczę morze. Nie osiągnąłem 54 
i pół metrów szczytu, gdzie odchylenie od linii prostopadłej wynosi 4 
m 30. Zadowoliłem się widokiem przeglądu wojska na placu, zorga-
nizowanym dla uczczenia urodzin króla Włoch. [...] 

P. Cazin, Paul qui roule..., 
s. 153-154

Asyż

F ioletowy grzbiet gór wyłania się gdzieś daleko, a w połowie drogi 
ku horyzontowi, kilka kilometrów stąd, jak wysepka przebija 

się kopuła kościoła. To kopuła Santa Maria degli Angeli, w której 
skrywa się święta i sławna Porziuncola; kościół ten znajduje się przy 
dworcu w Asyżu, w dużej odległości od miasta. Wyniosłości, które 
dostrzegam tam w dali to łańcuch oddzielający dolinę Spoleto od doliny 
Todi, za nim płynie Tybr.

Biegnę do okna, by wzrok opuścić na tarasy hotelu, ciągle jeszcze 
wielobarwne od żywych kwiatów, na fi gowce i drzewa morwowe w ogro-
dach, na pola drzew oliwnych i szerokie białe drogi, które spadają 
pionowo w dół i gubią się, pochłonięte przez ocean mgieł [...].

Asyż. Sanktuarium pustelni S. Maria delle Carceri (lata 30. XX w.)

Wreszcie odnalazłem kamień, kamienne miasto. Szarawy labirynt 
starych zniszczonych kamieni, jest jednak mniej skomplikowany i mniej 
doprowadza do rozpaczy niż labirynt Wenecji. Jest on przyczepiony 
do zbocza skały. Tu człowiek nie kręci się w kółko po płaskim; nie 
jest narażony na to, że wiecznie będzie się gubił. Wszystkie drogi, 
wszystkie uliczki schodzą w dół. Wystarczy dać się stoczyć po zboczu 
jak kulka by „odnaleźć się” na dole. Człowiek rozeznaje się w kie-
runkach i pozostaje mu już tylko wspinać się w górę. [...]
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Asyż. Charakterystyczna uliczka (lata 30. XX w.)

Asyż. Klasztor św. Franciszka (lata 30. XX w.)

Francuz, nawet nie czuły na poezję Ewangelii, nie mógłby nie kochać 
świętego Franciszka. Nosi on nasze imię. Imię naszej Francji wprowadził 
do boskich annałów. Mam dwóch przewodników: Johanesa Joergensa, 
który tu mieszka u stóp twierdzy Rocca [...] i Edouarda Schneidera, który 
zatrzymał się w moim hotelu. Razem oglądaliśmy kosciółek San Damiano, 
freski Giotta w bazylice i wnętrze Sacro Convento. Często sam wracam, by 
powłóczyć się po Forum. Sprzedają tam ryby z jeziora Trazymeńskiego tak 
jak sadzi się buraki pod Austerlitz...

P. Cazin, Paul qui roule..., s. 145-
146, 148
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Ravenna

R avenna mnie rozczarowała. Nie dlatego bym nie znalazł 
tu skatalogowanych cudów, których szukałem i które zaspo-

koiły moje oczekiwania, ale ogólny charakter tej antycznej stolicy 
egzarchatu, gdzie umierali ostatni Cesarze rzymscy i barbarzyńscy 
władcy Herulów i Gotów, i Dante i Gaston de Foix*, nie emanuje 
wcale łagodną szlachetnością i melancholijnym urokiem wielu innych 
starych miast świata, o wiele skromniejszych, które nie zachowały 
ani cennych klejnotów sztuki, ani wspaniałych pamiątek historycz-
nych. [...]

Obejrzałem jednak sławne mozaiki kościoła San Vitale i San 
Apollinare-le-Nuovo. Na długo zatrzymałem się w Mauzoleum Galii 
Placidii, córki Teodozjusza. Na zewnątrz wygląda ono jak malutka 
romańska kaplica pośród naszych pól. Ale gdy się wejdzie, człowiek 
czuje się jak w środku przezroczystego klejnotu. Twórcy musieli 
zapewne skraść złoto zachodzącego słońca, by inkrustować te kamienie 
i błękit nocy, by nadać tym sklepieniom taką nocną wspaniałość! 
Światło rozlewa się przez mleczne płytki alabastru; trzeba powoli 
przyzwyczaić się do tego płomienistego półcienia by odróżnić postać 
dobrego pasterza, który gładzi małe baranki i świętego Wawrzyńca, 
który raźnie kroczy ku rozpalonemu rusztowi, i tę wolierę pełną 
gołębi, i sarkofagi nagie i puste. Wydaje mi się, że nigdzie na świecie 

śmierć nie ma wspanialszego, dostojniejszego i bardziej wzruszającego 
sanktuarium.

P. Cazin, Paul qui roule..., s. 137, 
138-139

Rzym. Wizerunek Ezechiela z fresku 
Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej 

(lata 30. XX w.) oraz znaczki włoskie z tego okresu

*Egzarchat Rawenny, posiadłości cesarstwa Bizantyjskiego w Italii w okresie 565-751.
Gaston de Foix zw. Phébus (1331-1391), władca hrabstwa de Foix, które w testamencie ofi a-
rował królowi Francji, utrzymywał w Orthez okazały dwór.
Herulowie, lud germański, pod wodzą Odoakra zdobyli Rzym w 489 r.
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Są miasta umarłe i miasta żyjące, ale nie ma wcale takich, 
w których jak w Rzymie, życie i śmierć bezustannie mieszają się ze 
sobą, gdzie teraźniejszość stara się zawzięcie poruszyć trupa przeszłości. 
[...]

Gdzie jest Rzym, prawdziwy Rzym? W duszy, w sercu, w fan-
tazjach każdego. Każdy buduje Rzym na swój sposób. [...]

Rzym. Via Appia (lata 30. XX w.)

Ruszyłem w kierunku światła jak ćmy nocne. Szedłem w stronę 
Forum jak gdyby Seneka i Lucyliusz* wyznaczyli mi tam spotkanie. 
Płomienista szczelina ulicy, która przecięła mi drogę, przyciągnęła mnie 
i wchłonęła. Pobiegłem, potykałem się o kupy ziemi i palisadę z desek. 

Rzym

J echałem do Rzymu po raz pierwszy w życiu. Już to warte było 
podróży. Czy mogłem myśleć o czymś innym. Baedeker, który 

niedbale przerzucałem, pouczał mnie, że pociąg jechał wzdłuż Tybru 
i że widać było świętą górę Soracte, którą zawsze wyobrażałem sobie 
ośnieżoną, ponieważ Horacy widział na niej śnieg. Ale wszystko 
skrywał ciężki, deszczowy cień listopadowej nocy. [...] 

Rzym. Dom Westalek i świątynia Kastora i Polluksa (lata 30. XX w.)
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Przez szpary, z których bił ulewny ogień elektrycznych refl ektorów, 
zobaczyłem go, zobaczyłem tego potwora, Koloseum. [...]

Chciałem dotknąć gładkiego marmuru sąsiedniego łuku trium-
falnego, by przekonać samego siebie, że istnieje jeszcze na świecie 
pogodne piękno, które daje nam radość. Usłyszałem szum skrzydeł 
bogiń Zwycięstwa. [...]

Patrzyłem i słuchałem. Słuchałem na tyle, na ile mogłem zro-
zumieć przechodniów na ulicy, kupujących przy straganach, tandeciarzy 
sprzedających na chodnikach, wspaniałych, pełnych werwy i sprytu, 
łobuziaków z brudnych, ohydnych uliczek, całego tego ludu włoskiego, 
którego nie mogę nie kochać całym sercem.

P. Cazin, Paul qui roule..., s. 162, 
164, 165, 166, 174

Rzym. Świątynia Fortuny (lata 30. XX w.) oraz rzymski adres Cazina

* Caius Lucyliusz (ok. 180-102 p.n.e.), poeta rzymski, twórca satyr.

Rzym. Piramida przy Via Appia (lata 30. XX w.)

Rzym. Koloseum (lata 30. XX w.)
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Z dziennika. 
(Polonica wypisane przez Juliette Monfet-Cazin, luty 1933 – styczeń 1938, 
tekst w Bibliotece Polskiej w Paryżu)
 

Listopad lub grudzień 1934
3, poniedziałek

W ażna rozmowa z ministrem Pułaskim. Organizują regularne 
wykłady w Bibliotece Polskiej. Pierwsze słowa nieco mnie 

zniechęcają: Nie będzie pieniędzy. Zawsze ten sam refren: praca bez pie-
niędzy! Propaganda przychodzi na szczęście z pomocą. Dają mi nadzieję 
na 4000 franków miesięcznie. Wielka przyjaźń ze strony Jana Lechonia.

11 grudnia 1934, wtorek

W  Dijon wspaniały wieczór francusko-polski na Uniwersytecie. 
Zygmunt Zaleski i pianista Zygmunt Dygat. Sala porywająca 

entuzjazmem. 

15 grudnia, sobota

P rzetłumaczyłem „Panny z Wilka” Iwaszkiewicza. Kłopoty 
pieniężne. Wyjdziemy z nich.

21 luty 1935, czwartek

C zy będziesz wiedziała, że w sobotę 16 lutego przez 55 minut 
w  falach powietrznych przelałem 20 wieków historii francusko-

polskiej. Temu seansowi otwarcia wykładów w Bibliotece Polskiej prezy-

7. Paryż. Biblioteka Polska 

W 1935 r. Cazin rozpoczął wykłady z li-
teratury i kultury polskiej w Centre 
d’Etudes Polonaises, które otwarte zosta-
ło przy Bibliotece Polskiej w Paryżu. Kie-
rował tam katedrą kultury polskiej, obok 
Henri Monforta prowadzącego katedrę 
Polski współczesnej i generała  Louisa Fau-
ry kierującego katedrą wojskowości pol-
skiej. Wydał wówczas tom reportaży 
z podróży do Polski i Włoch, przeznaczo-
nych dla młodego czytelnika Paul qui 
roule. Nowym adresem Cazina w Paryżu 
była rue des Deux-Ponts, na wyspie 
św. Ludwika nieopodal Biblioteki  Polskiej.

Paryż. Widok na most de la Tournelle oraz budynek Biblioteki Polskiej 
(lata 10. XX w.)
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dował Ambasador i nadawało go radio przez wieżę Eiffl a (sic). Z jaką 
uwagą ta dobra publiczność słuchała mojego mruczenia kaznodziei, 
pochylając głowy w tę samą stronę, w którą ja pochylałem moją. Na 
estradzie profesor Mazon, Ambasador i Minister Pułaski wymieniali 
uśmiechy. Jedynie Zaleski miał złą minę z powodu broszury, której 
nie mogłem poprawić zgodnie z jego życzeniem. Ambasador prosił mnie 
za pośrednictwem Ministra, by nie wymieniać historyków (szczególnie 

Krakowskiego) a wymienić Boya-Żeleńskiego Wszędzie ta polityka... 

3 grudnia 1935 

W czoraj, w poniedziałek [...] wykład inauguracyjny o renesansie 
w Centre Polonais. 

4 grudnia 1935, środa

W czoraj wykład o osjanizmie w Polsce.

8 maja 1936

S kończyłem tłumaczyć odczyt o literaturze kobiecej w Polsce, który 
Beata Obertyńska wygłosi w Lizbonie.

21 maja 1936, Wniebowzięcie

C zarujący list od Beaty Obertyńskiej, która dziękuje mi za 
moje tłumaczenie, za to esprit francuskie, podobne do drożdży, 

które czynią ciasto lekkie... Ona pisze tak źle, że zaledwie mogłem 
odcyfrować – a szkoda.

Okładka książki B. Obertyńskiej O braciach mroźnych, z ilustracjami L. Pawlikowej, 
ofi arowana P. Cazinowi z dedykacją (obok)
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7 lipca 1936, środa 

R ano, egzaminy w Bibliotece. Więcej egzaminatorów, lub przy-
najmniej jury liczniejsze niż kandydaci; ale są to poważni 

uczniowie, dobre prace pisemne, pożyteczna robota, która podnosi na 
duchu.

11 lipca 1936, sobota 

Z anoszę Dulską Zapolskiej do Paula Castan (?) w sekcji dra-
matycznej rozgłośni radiowej. Trzeba się dużo ruszać.

14 listopada 1936, sobota

G ratulacje z Warszawy. Z gazet dowiaduję się, że Akademia 
przyznała mi Złoty Wawrzyn w tym samym czasie co Bédier 

i dwóm generałom historykom [...].

30 listopada 1936, poniedziałek

P o południu wizyta u Edouarda Bourdota. To prawdziwa radość 
mieć do czynienia z ludźmi, którzy traktują rzeczy poważnie. 

Przeczytał Dulską i dostrzega jej zalety, ale zarzuca jej, że nie jest 
dostatecznie polska nie będąc jednocześnie francuska. Koloryt lokalny nie 
jest dość zaznaczony, by sztuka mogła interesować jako dokumentarna. 
Zapomniałem o drugim zarzucie. Raport Dulfi na nie był korzystny, 
temat zbyt oklepany, który nie przyciągnie publiczności. Styl teatralny 
zbyt blady. Jednakże Bourdot nie odradza mi spróbowania szansy 

12 czerwca 1936
Stowarzyszenie Geografi i Handlowej i Studiów Ekonomicznych
Piątek 12 czerwca 1936 o godz. 20.45, Amfi teatr Guizot na Sorbonie

17, rue de la Sorbonne 
pod przewodnictwem pana Fortunata Strowskiego, 

członka Instytutu
Prelekcja z fi lmami i projekcjami

Pana Paula Cazina
Profesora w Centrum Studiów Polskich w Paryżu

o Polsce literackiej i artystycznej

Okładka spisu wykładów Cen-
trum Studiów Polskich w Paryżu 

na rok 1936-1937
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z komitetem lektury. Jest przekonany, że sztuka może odnieść wielki 
sukces.

1 grudnia 1936, wtorek 

W reszcie inauguracja wykładów w nowej sali, którą z dumą 
można pokazać ludziom. Ciężkie zadanie. Obudzić i rozgrzać 

publiczność wykończoną przez cztery przemówienia ofi cjalne i odczyt 
polityczny. Mówiłem na stojąco potrząsając okularami i plikiem notatek 
z temperamentem barokowego kaznodziei. Entuzjazm, a ja czuję ulgę 
w mym taedium [...]

Wieczorem przeglądam tłumaczenie Lechonia z Giraudoux.

7 grudnia 1936, poniedziałek

W staję przed brzaskiem, by przygotować wykłady nudne 
i przytłaczające mnie, ale gazety piszą, że są to „błyskotliwe 

i smakowite fragmenty”.

16 grudnia 1936, środa

T e wykłady o życiu Mickiewicza, które mniej lubiłem niż wykłady 
o baroku, przyniosły mi wiele słów uznania. 

16 stycznia 1937, sobota 

W ielka praca, tempo, długie seanse w Bibliotekach. W Pol-
skiej mam przynajmniej tę korzyść, że mogę usadowić się 

w sali wykładowej i palić podczas długich popołudni i pośpiesznego 
trawienia. W Arsenale Loinais pomaga mi trochę zrozumieć to ponure 
sanktuarium.

Paryż. Nabrzeże Quai d`Orleans, przy którym znajduje się 
Biblioteka Polska na Wyspie św. Ludwika (lata 30. XX w.)
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11 maja 1937, wtorek

O biad zorganizowany przez Instytut Studiów Slawistycznych w hotelu 
Lutecja dla uczczenia prof. Chrzanowskiego. Jedzenie znakomite. 

Poznaję geografa Jacques`a Ancela i komparatystę Van Tieghema.

25 maja 1937, wtorek

P rzygnębienie i nieokreślony niesmak. Wszystko, ale to wszystko 
budzi we mnie niechęć. Życie jest niedorzeczne, Czy wycofać się 

zręcznie? Ach, ponura gra. Ileż zawodów tego roku, gdy Ambasada 
obiecywała mi prawdziwy festiwal. Sztuki teatralne: na trzy żadna 
nie ma szans. „Panny z Wilka” odrzucone przez „Revue de Paris”. 
(Na rachunki z wydawnictwa Plon ciągle czekam). Dziwaczny projekt 
kandydowania do nagrody Goncourtów: ani jeden dziennik nic na 
ten temat nie mówi. Ciężka praca. Osiem dni by skonstruować jeden 
nieszczęsny wykład. Praca doktorska nie posuwa się ani trochę. Bardzo 
słaba nadzieja na nagrodę literacką. Powieść Rittnera [„Przy drzwiach 
zamkniętych” – przyp. Juliette Monfet-Cazin] odrzucona do 
przyszłego roku. Niepowodzenia i porażki liczyć mogę na dziesiątki. 
Specjalnie robię ich listę.

9 lutego 1937, środa

N a moim wykładzie o liryzmie Słowackiego, obecny jest profesor 
Kleiner, który z moich ust słyszy rozdział swojej książki – ale 

mniej jestem zadowolony z tego wykładu niż się spodziewałem.

3 maja 1937, poniedziałek

S potkanie wieczorem w Bibliotece. Prelekcja Chrzanowskiego 
o Kraszewskim. Przyjęcie.

Pocztówka z portretem J.I. Kraszew-
skiego, którą P. Cazin otrzymał podczas 
pierwszych kontaktów z Komitetem 
Francusko-Polskim od K. Woźnickie-

go, jeszcze przed I wojną światową
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12 listopada 1937, piątek

S iedzę przy stole i pracuję od 8 rano do 4 wieczorem prawie bez 
przerwy. I spełnia się cud – 12 stron odwalonych, przemówienie 

jest gotowe i wszystko w nim żyje, każde słowo będzie nośne i z góry 
wiem, że ludzi przejmie dreszcz. (Rzewnie zakwilę na lutni Mal-
czewskiego) [po polsku w tekście francuskim]. Przemawiałem 
w sali Biblioteki, obok stołu, przy którym trzech oratorów a raczej 
czterech wygłaszało swe doroczne oklepanki – przed Inspektorem 
z Akademii, który reprezentował Rektora i który z grzecznością 
pełną wdzięku powiedział mi, że chciałby, by Rektor zawsze zlecał mu 
słuchanie mnie. Publiczność jest oczarowana, a ja taki zmęczony. [...] 

W 1937 Cazin był świadkiem odbywającej 
się w Paryżu Wystawy Światowej, na której 
oglądał sztukę rodzących totalitaryzmów

Słynny pomnik Kołchoźnik i robotnica, który znajdował się na 
pawilonie ZSRR, przeniesiony następnie do Moskwy (lata 30. XX w.)

Paryż. Łuk Triumfalny (lata 30. XX w.)
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 Więc do widzenia – i do bliskiego spotkania!
 Szczerze Panu oddany
 Jarosław Iwaszkiewicz

Polska była jego wielką miłością…., 
oprac. K. Chruściński, s. 73-74

Zaś Julian Tuwim, z charakterystyczną dla siebie swadą donosił 
Cazinowi:

Zakopane, 28 III 1938
Warszawa: Mazowiecka 7

Kochany Panie,

Zapiałem z radości na wieść, że będzie Pan tłumaczył moje 
wierszyki dla dzieci, a gdy przeczytałem próbki – pianie 

przeszło w ćwierk i szczebiot, we wszystkie synonimy ptasiego 
śpiewu, których Pan tak cudownie użył w swem tłumaczeniu! 
[…] Z niecierpliwością czekam na gotowe przekłady! Ciągle wy-
bieram się do Paryża, ale jakoś mi nie idzie. Kiedy Pan się do 
Polski wybierze?
Ściskam Pana serdecznie. Poetissime!
  Z sercem na dłoni
    Julian Tuwim

Polska była jego wielką miłością…., 
oprac. K. Chruściński, s. 72

W 1938 r. Cazin opublikował przekład 
dwóch nowel Jarosława Iwaszkiewicza Les 
demoiselles de Wilko (Panny z Wilka) i Le 
bois de bouleau (Brzezina). Rok później 
zaś Ptasie radio Tuwima w piśmie „La 
Voix de Varsovie”, wydawanym przez Bi-
bliotekę Polską. 

Jarosław Iwaszkiewicz w swoim liście do Paula Cazina pisał:

Stawisko, dnia 27 czerwca 1938
Drogi Panie i Przyjacielu,

Trzy dni temu otrzymałem swój tom, przetłumaczony przez 
Pana. Powtórnie przeczytałem go wzruszony do najwyż-

szego stopnia – i nie wiem jak Panu podziękować za wszystko, co 
Pan zrobił dla moich dwóch skromnych historii. Pan je ozdobił 
i udekorował najładniejszymi sukniami ładnego języka francu-
skiego. Pana styl jest dużo szlachetniejszy i czystszy od mojego 
i dziwiłem się – może Pan sobie wyobrazić – powtórnie czytając 
swoje zdania, które brzmią w Pana francuskim jak zdania Flau-
berta. […]

Naprawdę dziękuję Panu tysiąc, tysiąc razy i całuję 
Pana po bratersku. Kiedy Pan przyjedzie do Polski złożyć 
mi wizytę w Stawisku? Pan będzie oczekiwany najbardziej 
z całego świata! […] 
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Dwudziestolecie międzywojenne było dla 
Cazina okresem największych sukcesów, 
jako tłumacza literatury polskiej. Mimo 
początkowych oporów, którym dawał 
wyraz w dzienniku, przyjął rolę swoistego 
ambasadora literatury polskiej nad Se-
kwaną. Przez Polaków uważany był nie-
mal za krajana, co sam z wdziękiem po-
twierdzał podpisując się w listach do nich 
jako Paweł Kaziński. Jego pozycja obser-
watora przez kilka dziesięcioleci kraju 
najpierw zniewolonego, a potem wolne-
go, dawała mu materiał do doskonałych 
spostrzeżeń.

W jednym ze swoich utworów Cazin notował:

W ielokrotnie świętowałem Boże Narodzenie w Polsce [...]
Tradycyjnie potrawy składają się z nieuniknionego karpia 

„po żydowsku”, wielu innych ryb, grzybów, jarzyn, a przede wszystkim 
z nie dającej się z niczym porównać ilości ciast. Wiernie przestrzegane są 
wzruszające rytuały przodków: pod obrusem rozrzucone źdźbła siana 
upamiętniają świętą stajenkę. Składając sobie życzenia ludzie dzielą się 
opłatkiem.

Stajenka polska szopka, jak wszędzie zresztą, przedstawia 
Narodziny. Dominują w niej jednak elementy malownicze i narodowe, 
które nadają jej specjalny charakter. Pobożne kolędy śpiewa się na 
melodie ludowych tańców. [...] Szopka krakowska (pocztówka z lat 10. XX w.)
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Kolęda polska czyli cantique de Noël

Z biory kolęd są ogromne i sięgają bardzo odległych epok.
Temat jest prawie zawsze taki sam – Pokłon Pasterzy; mają one 

charakter epicki, opisowy bardziej dramatyczny niż liryczny, bardziej 
narodowy niż religijny. Można się z nich dowiedzieć, że ponad wszelką 
wątpliwość Dzieciątko Jezus narodziło się w Polsce. Tę stajenkę zo-
baczyć można w pierwszej lepszej wiosce w Poznańskiem.

Po kolędzie. Lalki Polskie 
(pocztówka datowana na rok 1917)

Uboga stajenka Betlejemska staje się katedrą marzeń lub pałacem 
fantastycznych baśni z wieżyczkami, kopułkami i dzwonniczkami. Co 
roku dekoratorzy przechodzą siebie w pomysłowości. [...] 

Oglądałem w roku 1906 w teatrze w Krakowie „Bethlejem 
polskie” Rydla. Widziałem je potem jeszcze raz w Owernii, w czasie 
pierwszej wojny światowej, grane przez jeńców polskich. Herod miał 
wąsy a la Wilhelm i dwór w szpiczastych hełmach na głowie; Śmierć 
powalała go kosą z kartonu i diabły wynosiły za kulisy. [...]

Pologne, Présentation de Paul 
 Cazin..., s. 8-9

Kolęda polska (pocztówka z lat 10. XX w.)
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Z pewnością Święta Rodzina nie umrze z głodu w Polsce. Kolenda 
każe defi lować przed Stajenką wszystkim narodom: Mazowszanin, 
Litwin, Rusin, Moskal, Węgier, Niemiec, Holender, Anglik, Duńczyk, 
Włoch, Hiszpan, Francuz, Cygan, Żyd i stary Rzymianin, każdy 
mówi w swym języku, przynosi dary ze swego kraju. [...]

P. Cazin Tapisserie des jours, 
Paris 1934, s. 7-8, 9-10

Jednak w latach trzydziestych, groźne 
pomruki tak na Wschodzie, jak i na Za-
chodzie zapowiadały zbliżający się kolej-
ny, międzynarodowy konfl ikt. Nikt nie 
przypuszczał, że będzie on jeszcze strasz-
niejszy niż poprzednia wojna i przyniesie 
genocidum niespotykane w dotychczaso-
wych dziejach ludzkości. Narastające 
i wyczuwalne napięcie daje się odczytać 
z listu, jaki jeszcze w 1935 r., przysłał 
Cazinowi, przebywający na emigracji 
w Szwajcarii, generał Władysław Sikor-
ski

Morges, 25 lipiec 1935

Wielce szanowny i drogi Panie, korzystam z tak mile i tak 
piękną polszczyzną, (którą podziwialiśmy tutaj wraz z Pa-

derewskim) sformułowanego przywileju i wybieram przymiotnik 
„kochany”. Cenię go zaś sobie tem więcej, że pochodzi on od 

wielkiego pisarza Francji, głębokiego idealisty, a zarazem prze-
konanego i wiecznego przyjaciela Polski. 

Odpowiadając natomiast na drugą część Pańskiego listu 
– stwierdzam z całą mocą szczerego przekonania, że jestem 
gorącym zwolennikiem trwałego pokoju wśród ludów. Historia 
jednak udzieliła Polakom zbyt krwawej nauki, ażebyśmy mogli 
przejść nad nią do porządku i abyśmy idee i własne pragnienia 
mogli brać dzisiaj za fakty. A czyż te ostatnie nie potwierdzają 
w sposób aż nadto niestety dobitny, że historia się powtarzać 
lubi? Ażeby więc uniknąć następstw, które wywołać mogą sza-
leństwa jednych i hipokryzja drugich trzeba abyśmy byli silni 
i zjednoczeni w zdecydowanym działaniu na rzecz bezpieczeń-
stwa i pokoju. Byłbym szczęśliwy, gdyby moja książka przyczy-
niła się choć w części do osiągnięcia tego celu. W nadziei, że 
jesienią będę mógł spotkać drogiego Pana w Paryżu – łączę 
serdeczne i pełne szacunku pozdrowienia.
 Oddany
  Sikorski

Znaczki niemieckie po 
dojściu Hitlera do władzy
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do żony ze stolicy Czech ze Zjazdu Slawistów w 1932 r.)

Claude Backvis, wybitny belgijski slawi-
sta, tłumacz i historyk literatury polskiej 
pisał do niego:

Schaerbeek, 13 VII 1937
Drogi Mistrzu,

Każdy Pański list wzrusza mnie bardzo, bo przypomina mi 
natychmiast niezwykłą serdeczność, jaką okazuje mi Pan 

łaskawie przy wszelkich okazjach. Doprawdy zastanawiam się, 
czym mogłem na nią w najmniejszym bodaj stopniu zasłużyć! Pra-
gnę najpierw odpowiedzieć na trzy ustępy Pańskiej miłej kartki:

Dwudziestolecie było też najlepszym 
okresem w życiu literackim Cazina, za-
warte wówczas znajomości włączyły go 
do intelektualnej elity Europy. Tłuma-
czył, korespondował z najgłośniejszymi 
twórcami, jeździł po Europie, odwiedzał 
Pragę, publikował artykuły w czeskich 
pismach, w Polsce zabiegano o jego zna-
jomość. Nadchodziła jednak wojna, 
z której Europa wyjść miała jeszcze bar-
dziej zniewolona i podzielona Żelazną 
Kutyną 

„La Revue Française de Prague” 
z 1934 r.

Okładka La Genie latin et l’Es-
prit français en Pologne wydanej 
przez Société Française de Librairie 
i Gebethnera & Wolfa w1935 r.
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Książkę Ottona Forsta de Bataglia* o Stanisławie Au-
guście czytałem kilka lat temu; wydała mi się sympatyczna, 
bien présenté, ale prawdę mówiąc, nie przyniosła mi nic istotnie 
nowego. Autor jest, jak Pan zapewne wie, miłośnikiem polskiej 
twórczości, a zwłaszcza wielbicielem Prusa.

Ze skruchą muszę się Panu przyznać, że Zachariasa* 
nawet nie znam. W ogóle literaturę niemiecką znam skan-
dalicznie słabo, dużo gorzej od angielskiej, włoskiej czy 
hiszpańskiej. Śpieszę dodać, że nie wynika to z żadnego 
nacjonalizmu (jakkolwiek od wydarzeń 1933 roku odczuwam 
jednak pewną pogardę dla „kultury” niemieckiej, nigdy nie 
mogłem im wybaczyć niegodnej bzdury, jaką zdołali zrobić 
z fi lologii klasycznej, która mogła i powinna była pozostać 
nauką par exellence humanistyczną). […]

Wreszcie mogłem zacząć moją pracę o Kołłątaju – co 
za bogata, utalentowana osobowość, ale z drugiej strony ileż 
ciemnych lub niepokojących tajemnic. […] 

Po raz pierwszy w życiu myślę o zafundowaniu sobie 
w tym roku pięknych wakacji, wypoczynkowych i przyjem-
nych. Wydaje się rzeczą pewną, że pojadę do Nicei lub do 
Monako z grupą przyjaciół i krewnych i że pod koniec miesią-
ca będę przejazdem w Paryżu. Może łaskawy los pozwoli mi 
zastać tam Pana jeszcze, chociaż – jak sądzę – z pewno-
ścią ciągnie Pana Jego wspaniała samotnia w Autun. […]

 Claude Backvis

Tłum. Anna Wojnowska 

Dole i niedole francuskiego 
polonisty…, s. 231-3

Z Warszawy zaś Juliusz Kaden-Badrowski, legionista, pisarz i publicysta, 
wówczas sekretarz generalny Polskiej Akademii Literatury, słał mu 
następujące kartkę:

5 VI 1939
Mon trés cher Paul, mon Cazin lettré et franc, mon serpent 
vaillant et doux, mon copain bien-aimé

Depuis trois jours que je compose cette lettre dans mon trefond 
et que je la rate continuellement. Oui, mon vieux, .....
Chyba tak będzie najlepiej, że ja stary Piłsudczyk zawołam do 
Ciebie z głębi serca, do Ciebie, stary sierżancie francuski : Chodź, 
stary dziadu, w moje objęcia. Gdy przyjdzie chwila spotkamy się 
zawsze, głodni, w starych portkach, w zawszawionych koszulach 
na okopach sprawiedliwości i prawdy.
 Twój Juliusz

* Otto-Forst-Bataglia (1889-1965), austriacki historyk i krytyk literacki, wykładał literaturę 
polską i historię na Uniwersytecie w Wiedniu.
* Zacharias, właśc. Just Friedrich Wilhelm Zachariäs (1726-1777) poeta niemiecki.
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IV. Druga Wojna Światowa 

Wybuch wojny zastał Cazina w Paryżu. 
Chcąc na chwilę zapomnieć o trudnej 
rzeczywistości powrócił do przekładów, 
co przyniosło po francusku m.in. Loko-
motywę Tuwima. W „La Voix de Varso-
vie” piśmie wydawanym przez Bibliotekę 
Polską, ukazał się jego tekst La littératu-
re baroque en Pologne. Biblioteka Polska 
opublikowała jego francuską rozprawę 
doktorską Prince-évêque de Varmie. Igna-
ce Krasicki 1735-1801, ale do obrony na 
Sorbonie już nie doszło.

Świąteczny Paryż czasów II wojny… 

Pisał wówczas do Jacques’a Maritaina:

Ambasada Polska, Paryż
15 XII 1939
Drogi Jacques,

P ozwól, że tak Cię nazwę po latach milczenia. Powierzono mi 
tu prośbę do Ciebie, gdyż panuje przekonanie, że Théonas nie 

mógł, pomimo wszystko, zapomnieć Humanisty. […] 
Oby chociaż mój list dotarł do Ciebie. Oto, w czym rzecz. Pisarze 

polscy, ze znakomitym poetą Janem Lechoniem, moim przyjacielem 
i radcą ambasady na czele, chcą założyć w Paryżu miesięcznik pod 
tytułem „Trybuna Ludów”, tak jak gazeta wielkiego Mickiewicza za 
czasów Emigracji 1830.

Drogi Przyjacielu, oszczędzę Ci przedstawiania programu i fra-
zeologii z sal redakcyjnych. Jeśli ci ludzie, chcący zainteresować elitę 
intelektualną świata losem uciśnionej Polski, zwracają się do wielkiego 
doktora chrześcijańskiego jakim jesteś, to dlatego, że mają przekonanie, 
iż musi ona zwrócić się przede wszystkim do Boga i bronić swoich praw 
w imię zasad chrześcijaństwa. Czy zechcesz im pomóc? Czy zechcesz 
wesprzeć ich swoim niezrównanym autorytetem? Czy możesz dać im 
do końca miesiąca kilka stron, powiedzmy pięć do dwunastu, gdzie 
mówiłbyś, co myślisz o tej apokalipsie i o sposobach wybawienia?

Od dwóch miesięcy żyję tutaj, na dymiących zgliszczach kraju, 
wśród ludzi, którzy co dzień dowiadują się, że ich żony, dzieci, 
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bracia, przyjaciele zostali zamordowani. Dawałem hrabinom bieliznę, 
kapelusze, wyproszone u dobrych ludzi, i jakich nie ośmieliłbym się 
ofi arować naszej służącej. Przyjaciele opowiadają mi, ze łzami w oczach, 
o książkach ze swych popalonych bibliotek. […]

 Paul Cazin

Pierwsza książka J. Maritaina Art et scolastique (1920), 
z dedykacją autora dla Cazina (obok)

Po dwóch tygodniach Cazin otrzymał odpowiedź: 

Paryż, 26 XII 1939
Drogi Pawle,

Czyż Théonas mógł kiedykolwiek zapomnieć Humanistę? 
List twój zastał mnie na wsi, gdzie pakowałem się na 
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wyjezdnym do Paryża. A z Paryża udajemy się znacznie dalej, bo 
wysyłają mnie do Ameryki. Czyż będę miał czas cię tu zobaczyć; 
boję się, że nie, bo mam jeszcze mnóstwo formalności i spraw 
bieżących do załatwienia i zajmuje mi to cały czas wolny.

I jak tu, w zamęcie wyjazdu, napisać to, o co prosisz? 
Jest to fi zycznie niewykonalne. Przykro mi bardzo, proszę byś 
przekazał swym przyjaciołom wyrazy głębokiego żalu. Prawdę 
mówiąc, nie wiem, czy odważyłbym się wypowiadać, mając 
serce zaabsorbowane cierpieniami tamtejszych przyjaciół? 
Poznałem tam mężczyzn i kobiety wielkiego poświęcenia, 
których życie przypominało pierwsze czasy franciszkańskie, 
ożywionych płomienną wiarą, promieniujących wokół bra-
terską przyjaźnią. Dziś wszystko spłonęło, są zrozpaczeni, 
niektórzy okrutnie ranni, inni być może zginęli. Nie mogę 
oderwać od nich myśli. […]

   Twój z całego serca Jacques Maritain
Tłum. K. Dunin-Borejsza 

Dole i niedole francuskiego poloni-
sty…, s. 228-9

W 1940 r. Cazin zlikwidował swoje pary-
skie mieszkanie przy rue de Deux Ponts na 
wyspie św. Ludwika i przeniósł się do Au-
tun. Wojna była też dla niego czasem oso-
bistej straty. 2 lipca 1940 r. umarła żona 
Marguerite Fauron de Chaligny. 

Z listów do Juliette Dutoit

10 czerwca 1940, poniedziałek

M ogę ci teraz powiedzieć, że zaproponowano mi jako Dyrektorowi 
pełniącemu obowiązki – strzeżenie Biblioteki Polskiej połączo-

nej z Bibliothéque Nationale. 4000 fr na miesiąc i mieszkanie. A dziś 
propozycja umówienia się z Polakami tylko 3000. Administracja, 
odpowiedzialność przeraziły mnie. Umiałbym oddać życie za szlachetną 
sprawę, jeśli trzeba by było. Poszukałem rady. Kobieta, która dała mi 
swoją obrączkę, umiera. Powiedziano mi, że nie powinienem pozwolić 
jej umierać samotnie…

10 czerwca 1940, wieczorem w poniedziałek

N igdy nie będziesz wiedziała, czego ci oszczędziłem wyprawia-
jąc cię wczoraj. Dziś na Dworcu Lyońskim kolejka do kas 

przez całą szerokość hali. Kolejka do informacji ciągnęła się aż na 
dziedziniec! Mam bilet, czy będę miał pociąg… [...]

Walizy ciężkie. A jutro, jakiż problem! Nie ma już taksówek. 
Przygotowuję sobie małą buteleczkę wina. Pani Fourcade odstąpiła mi 
kilo cukru i trochę kawy.

Autun, 15 czerwca 1940, sobota
Opuściłem Paryż w środę. Wsiadłem o 9, ruszyłem o 2 i nocą 

dojechałem do Chagny. Przed dworcem byłem o 5 rano...
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Autun, 6 lipca 1940, sobota

K ochana moja przyjaciółko, moja pierwsza żona Marguerite zmarła 
we wtorek 2 lipca za dwadzieścia dziewiąta rano. Byłem przy 

jej agonii, opiekowałem się nią przez ostatnie dwa tygodnie. Zmarła 
przekonana, ze Francuzi wciąż się bronią, gotowa umrzeć jeśli trzeba 
pod bombami.

Zawiadomienie o śmierci 
Módlcie się o spokój duszy

Pani Paul Cazin
z domu Marguerite Fauron de Chaligny

Artystki malarki
Uczennicy Bejamin CONSTANT i GEOFFROY

Członkini Salonów Champ-de Mars i Artystów Francuskich
Zmarłej po długich cierpieniach w Autun pośród smutku 
naszej gnębionej Ojczyzny, 2 lipca 1940 roku, zaopatrzonej 
w Święte Sakramenty. Ceremonia pogrzebowa celebrowana 
była w Katedrze, 4 lipca, a ciało złożono tymczasowo na 
cmentarzu w Autun.

Nekrolog Marguerite Fauron

13 lipca 1940

D usze popadły w takie otępienie, takie uśpienie, że nie marzą już 
nawet o wyzwoleniu, że zapominają, iż potęga hitlerowska jest 

jeszcze kontestowana, że ma jeszcze potężnych przeciwników. A jak 
narzucić nazizm, który jest fanatycznym nacjonalizmem, temu krajowi, 
gdzie poczucie narodowe zdaje się martwe?

Głębokie politowanie budzi fakt wznowienia, pod nadzorem 
Niemców dwóch naszych miejscowych gazetek, które będą służyły 
szwabskiej propagandzie, ukazywały rzeczy w takim świetle, w jakim 
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chce Hitler. Ludzie kryją się chcąc mówić o sukcesach angielskich. 
[...] Autun to już nie rzymskie, ale szwabskie miasto. Kupcy wbrew 
rozkazom sprzedają towary wojskowym. Niekiedy usłużny Francuz 
kupuje parę butów dla Niemca i wręcza mu ją na ulicy. 

Ten tekst z dziennika Cazin opubli-
kował w Patriote du Morvan pod 
tytułem Informations et opinions [In-
formacje i opinie], 23. IX 1944. 
Cyt. za H. Suwała, Okupacja nie-
miecka we Francji..., Aneks, w: Dole 
i niedole…, s. 123

Luzem w tym roczniku listów do Juliet-
te – zakładka z bukiecikiem kwiatków. 
na niej i napis drukowany: Bóg upodobał 
sobie serce proste i szczere. Na odwrocie: 
Droga Marguerite niechaj ta mała pamiąt-
ka powie Pani o przyjaźni Juliette, która 
pragnie być wkrótce Pani siostrą w Marii. 
1 czerwca 1884.

Na dole dopisek Cazina: Zachowaj Juliet-
te to wzruszające wspomnienie, które łączy 
dwa imiona – 1940.

25 lipca 1940, czwartek

S łuchałem Londynu wczoraj wieczorem. Są jeszcze Francuzi 
i Polacy, którzy mają serca ludzi wolnych. Opowiadano, w jaki 

sposób dotarli oni do Anglii. Anglicy wołali do nas, trzymajcie się, 
przynajmniej biernie, brońcie bogactw swoich przed plądrowaniem „aż 
do dni wyzwolenia”. Oni nad tym pracują.

26 lipca 1940, piątek

S zwaby splądrowały les Ayrelles! [letni dom Cazina]. Dwie cięża-
rówki mebli – jak mi powiedziano – łóżka, stoły, krzesła, lampy. 

Głęboka odraza. Jutro tam pojadę. Uratowano trochę prześcieradeł, 
bielizny, nakryć stołowych, ale o wiele za mało. A głupi gospodarze 
nie uprzedzili mnie po pierwszych oznakach zagrożenia. Uwierzyli 
Szwabom na słowo. Uwierzyli, że szabrownicy przyjdą rozmawiać ze 
mną na temat tej rekwizycji czy kontrybucji.

13 sierpnia 1940, wtorek

J adę do St. Léger s/B na rowerze. Tam są resztki moich krzeseł. 
Jest to jednak nie tak smutne jak nietknięta francuska fl ota oddana 

Szwabom. Śmiejmy się ze wszystkiego. Propaganda nazistowska działa 
tak skutecznie, że musicie w osłupieniu pełnym zgorszenia słuchać 
opowiadań o łapówkach i grabieżach. „Czy to możliwe?” – pisze do 
mnie kuzynka. „Oni byli zawsze poprawni”.
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18 sierpnia 1940, niedziela

A fi sze wypisane wielkimi literami: więzienie lub roboty dla 
każdego, kto pisze lub przerzuca listy do strefy sąsiedniej! Tym 

lepiej. Ludzie zrozumieją, zaczynają rozumieć, że przyjaźń szwabska 
jest podstępem.

14 listopada 1940, wieczorem

U niesienie – studenci w Paryżu buntują się przeciw Szwabom. 
Tu ludzie najgłupsi, najbardziej ogłupieni przez propagandę 

Vichy patrzą w niebo b ez  l ęku  na bombowce angielskie. W fabryce 
w Digoin nie ma młodzieży hitlerowskiej, którą ty, niestety, musisz 
widzieć wokół siebie. Restauratorzy francuscy pod szwabską egidą. 
Szwabi nas gnębią, a ci łajdacy z Vichy im wtórują.

27 listopada 1940, środa

W czoraj pojechałem do St Léger i dziś wróciłem – 40 km na 
rowerze, w tym zimnie, okrutnym wczoraj, bardziej umiar-

kowanym dziś – piękny wysiłek. Szwaby opuściwszy ten teren oddały 
meble. Żałość bierze na widok tych opuszczonych kwater. Większość 
w salach szkolnych – sterty materaców, krzeseł i stołów. Prawie nic 
nie odnalazłem.

W liście małe zdjęcie z podpisem Paul Ca-
zin wykopujący ostatnie kartofl e w Ayrelles 
w październiku 1940  oraz znaczek francuski 
z podobizną marszałka Philippe’a Petaina
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Z dziennika czasu wojny – Cazin nazywał 
go Le Journal du temps perdu – Dzienni-
kiem czasu utraconego – pozostały jedynie 
luźne kartki. Oto jedna z nich z 1941 
roku, która dobrze oddaje nieprzejedna-
ną postawę Cazina wobec okupanta i ko-
laborantów.

12 lutego 1941, środa

U  księgarza jakieś chude indywiduum. Przynosi sześć jajek 
w papierze. Po dwa franki sztuka. Rozmawiam z nim. Mówi, 

że jest z Nicei i mętnie mi tłumaczy, co robi w naszych rejonach. 
A potem znienacka powiada:

– Podobno Churchill wygłosił bardzo pesymistyczne przemówienie.
Patrzę na niego zdumiony i nagle przypominam sobie minę 

włoskich szpicli, których spotykałem podczas mojej podróży w 32. 
Wykrzykuję więc ze śmiechem:

– Doprawdy? Czyż nie jest on Anglikiem?
– Ależ tak, to minister.
– No, dobrze, ale przecież Anglicy nie mogą być pesymistami. 

Biją się zbyt walecznie, dzielni ludzie. Tylko tchórze i łajdacy są 
pesymistami.

– Ale oni proszą o pomoc...
– No pewnie. Ludzie, którzy walczą zawsze potrzebują wsparcia. 

A tchórze, którzy nie walczą, proszą się o kopniaka w tyłek...
Słuchał mnie z jadowitym uśmiechem. 

Cazin w 1941 r. włączył się do Ruchu 
Oporu w regionie Morvan, wraz z przy-
jacielem, przedwojennym ambasadorem 
francuskim w Polsce, Léonem Noëlem, 
napisał Dziesięć przykazań dla Francuza, 
który jest więźniem we własnej Ojczyźnie. 

Korespondencja w strefi e okupowanej odbywała się na specjalnych kartach, 
na których wolno tylko wypełniać przygotowane rubryki. Na odwrocie napis: 
„Po wypełnieniu tej kartki zarezerwowanej wyłącznie dla korespondencji 
rodzinnej, przekreślić objaśnienia niepotrzebne. Nie pisać niczego poza 
liniami. UWAGA – każda kartka, która nie będzie miała wyłącznie rodzinnego 
charakteru nie zostanie wysłana i będzie prawdopodobnie zniszczona.”

Mlle Juliette Dutoit La Pressade przez Velaux. Bouches du Rhône 
Nad. Paul Cazin Autun Saône-et-Loire 

(kartka wysłana ze stemplem 6 III 1941)
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5 marca 1941

J estem /w dobrym zdrowiu/ chociaż dość ciężko zraniony/ bo 
miałem wypadek przy rąbaniu drzewa. Otrzymałem /wiadomości/ 

z 22 lutego. /Rodzina/ myślę dużo o was. Claude Dr.[avaine] /idzie 
do szkoły w /z Clermont, postarajcie się być w kontakcie /został 
przyjęty/ Niemożliwe /pojechać/ do was. Jeśli chodzi o radę, o którą 
Pani prosi, w żadnym wypadku nie brać mnie pod uwagę. Pozostanę 
zawsze takim jak Pani wie. Bardzo /czułe myśli. Całusy/
/Podpis/: Paul
Kocham Cię.

Rewers poprzedniej kartki z wiadomością od Cazina

Czas wojny i rozstania z Juliette był rów-
nież czasem osobistych klęsk pisarza, któ-
ry musiał pogodzić się z myślą, że Juliet-
te spodziewa się dziecka z innym męż-
czyzną.

Napisane 2 maja 1941, w nocy

L ieto, nie mam do Ciebie żalu o to, co się zdarzyło. Sobie 
samemu czynię wyrzuty. Nie powinienem był brać Cię do siebie, 

nie mogąc dać ci mego nazwiska i pozycji społecznej. Oczywiście byłaś 
już w takim wieku, że mogłaś rozumieć, co robisz i co ryzykujesz. 
Ale powinienem był Cię pozostawić. Znalazłabyś może męża. No 
i jeszcze, moje dziecko, w wielu małżeństwach źle się dzieje i dają 
mniej szczęścia niż my mieliśmy podczas siedmiu lat! Niczego nie 
przeklinać. – Oto mądrość.

W Autun 15 sierpnia 1941, wieczorem

N ic nie wiem ani o niej ani o dziecku. Wiem tylko, że mężczyzna, 
którego wolała ode mnie, ją rozczarował – i to sprawia mi 

dodatkowy ból. Ale ta okropna wojna, ta okropna niewola skończy się.
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Program poranka muzycznego na rzecz Czerwonego Krzyża, zorganizowanego 
30 VIII 1941

Dekalog Francuza czasów okupacji (Dix 
commendements du Francais prisonnier 
dans sa propre patrie), został opublikowa-
ny w „Le Patriote de Morvan” 25 paź-
dziernika 1944.

Dziesięcioro przykazań Francuza więźnia we swej własnej 
Ojczyźnie

I

Będziesz kochał Francję ze wszystkich sił twoich duszą chrześci-
jańską, sercem ludzkim, umysłem francuskim.

II

Ideałem twoim nie będzie ani siła podboju, ani uciechy material-
ne, ale honor, wielkość i szczęście Ojczyzny.

III

Nie sądź, że możesz być szczęśliwy kiedy Ojczyzna jest w nie-
szczęściu, że wystarczy ci ocalić własną skórę i portfel kiedy ona 
umiera i jest grabiona, że sposobem zapewnienia sobie pokoju 
jest poniechanie wszystkiego, ani że klęska może być równie ko-
rzystna jak zwycięstwo.

IV

Nie wstydź się Francji i jej przeszłości; winieneś wstydzić się jedy-
nie własnych błędów, zwątpień, słabości.

V

Ucz się od obcego jedynie dumy narodowej, dyscypliny, ofi arności.
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VI

Pamiętaj, że nawet po najgorszych porażkach, Francji nie zabra-
kło żadnej z cnót, które zapewniają ludom wolność, szacunek do-
brobyt, i że kraj Ludwika Świętego, Joanny d’Arc, Bayarda, Hen-
ryka IV, kraj Colbertów, Vaubanów, Carnotów, Pasteurów musi 
czerpać ze swego geniuszu i swoich tradycji dosyć sił, aby odro-
dzić się i podźwignąć.

VII

Pamiętaj stale, że obcy Cię obserwuje, osądza i że jest zawsze 
skłonny tobą gardzić.

VIII

Nie będziesz ufał jego propagandzie, jego gazetom, jego radiu, 
jego afi szom i będziesz wystrzegał się wspólnictwa z nim dykto-
wanego chciwością, tchórzostwem lub lekkomyślnością.

IX

Utrzymywać będziesz z nim i jego agentami takie wyłącznie sto-
sunki, jakich nie można uniknąć i odrzucać będziesz jak rzecz 
hańbiącą najdrobniejszą nawet z jego łask.

X

Zapomnisz o wszystkim, co nas dzieli, aby pamiętać o tym jedy-
nie, co winno nas łączyć: o podźwignięciu Francji nienaruszonej, 
pojednanej wokół przywódców, którzy mają jej zaufanie i są wy-
razicielami jej aspiracji.

Tłum. H. Suwała

Cyt. za H. Suwala, Okupacja nie-
miecka… w: Dole i niedole franc-

skiego polonisty., s. 124-125

W roku 1943 Juliette przyjechała do Au-
tun z małym dzieckiem, Cazin starał się 
zdobyć żywność.

14 lipca 1943, środa 

J eżdżę pomiędzy Digoin, Paray i innymi jeszcze strefami. Trzeba 
czasu, żeby coś znaleźć. Pod koniec tygodnia wieśniacy przyjeżdżają 

do miasta i przywożą to, co mają. Będę miał dwa sery dla La Pr. 
[essade], ale paczka pojedzie dopiero w sobotę. Postaram się wrócić 
w poniedziałek.

7 maja 1943, piątek

D eprymująca wilgotna pogoda. Powinienem wyjść na dwór. Ciężko 
mi przyszło napisać słówko do Gastona Picarda. Przekazuję 

mu parę uwag na temat mojego Dziennika i  doradzam mu lekturę 
Chaigne’a*. Myśl o podjęciu opowieści o moim życiu z góry mnie 
przytłacza. Może się za to wezmę, ale dręczą mnie komplikacje, 
które przewiduję. Jestem ciągle jeszcze ogłuszony ciosem, który we 
mnie uderzył. [tzn. niewiernością towarzyszki życia – Juliette] 
Pokonamy to wszystko. [...]

F ragmenty Dziennika nie mogą nigdy dać tego, co stanowi jego istotę 
i jedyny powód zainteresowania Dziennikiem: tej mieszaniny 

strony materialnej i duchowej, obrazu życia z jego sprzecznościami, 

* Louis Chaigne, Anthologie de la Renaissance Catholique (Prosateurs), t. II, Paris 1938
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jego ciosami, akumulacji codziennych kłopotów, jednym słowem, tej 
całości, która w porównaniu z życiem jednostki jest już niekompletna 
i fragmentaryczna. Wybierać coś w tym obrazie to znaczy deformo-
wać go, wywracać plany, zmieniać formę i treść. Pozostają – esej, 
list, tekst krytyczny, opis, satyra: wszystkie te rodzaje z  wyjątkiem 
Dziennika. 

Toucy, 4 września 1943, sobota

W  Toucy Ambasador [Léon Noël] czekał na mnie na dworcu. 
Jest u niego brat, bratowa i trójka ich bardzo miłych dzieci 

(w wieku od 8 do 11 lat). Dostałem dobry obiad złożony z jarzyn i jaj 
oraz kompotu z jeżyn. Synów nie było. Dzielni młodzi ludzie. I shall 
tell you. Ambasador. Dał mi zaraz książki i rękopisy, abyśmy mogli 
razem porozmawiać i pracować, a potem radio. Parcie Rosjan naprzód 
jest wspaniałe. – Włochy w przededniu końca. On jest przekonany, 
że to moż e  skończyć się w tym roku.

6 września 1943, poniedziałek wieczorem

C iągle wisimy przy radiu. Rosjanie zbliżają się do Smoleńska.

7 września 1943, rankiem we wtorek

Z  ambasadorem rozmawiamy dużo o Polsce. Mówi mi, że „Ma-
rysieńkę” Boya, którą zaczęliśmy tłumaczyć, będzie można 

opublikować, gdy tylko nastąpi odwilż – ludzie czekają na dzieła 
tego rodzaju. Wydaje mi się, że mamy więcej niż dwa egzemplarze. 
Poślemy mu jeden. Bardzo się niecierpliwi.

We wrześniu 1944 r. toczyły się o Autun 
walki, których Cazin był świadkiem. 
Swoje przeżycia opisał później w książce 
La Bataille d`Autun, opublikowanej 
w 1946 r. Oddał w niej hołd bohaterom 
i współmieszkańcom Autun.

W liście do Kazimierza Woźnickiego pisał o powstaniu w Autun:

24 października 1944 nad brzegiem Loary

W  Autun przeżyliśmy okrutne chwile niepewności i widzieliśmy 
dużo krwi. Osobiście nie ucierpiałem. A po czterech latach 

ciągłych niepokojów i grożących nieustannie niebezpieczeństw, (będąc 
bowiem w stałej opozycji przeciw Berlinowi i Vichy, mogłem każdej 
chwili być aresztowany lub rozstrzelany), odczuwam przeogromną radość 
z faktu, że mogę mówić i pisać, co mi się podoba, nie drżąc o moje 
papierzyska, które gorączkowo ukrywałem na dźwięk dzwonka, czy 
skrzyp drzwi, przed którymi kręcił się szpieg i morderca... Och, mimo 
ciężaru życia i wieku, i tylu tarapatów w ciągu tych 63 lat, jakież 
młodzieńcze kwiaty rozkwitają jeszcze w mojej duszy i jakież światła 
migocą jeszcze w ciemnościach mojego losu! 

za: H. Suwała, Okupacja..., Aneks, s. 132.
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Zdjęcie rozstrzelanych przy ścianie Instytutu Św. Łazarza w Autun

Odręczny plan walk o Autun oraz strona 
spisanych relacji (notatki Cazina)
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Rozkaz generała J. de Lat-
tre wzięcia Autun (z ma-
teriałów zebranych przez 
P. Cazina)

Dwanaście lat wcześniej we wstępie do 
książki Emila Th évenota, Autun. Cité ro-
maine et chretienne. Histoire-Monument-
Sites, Autun 1932 Cazin profetycznie 
pisał:

M ajestat Śmierci zawisł nad tym miastem tak wcześnie i tyle 
razy zrujnowanym. Jeżeli nie można powiedzieć, że Autun jest 

miastem martwym to jest ono bardziej niż jakiekolwiek inne miastem 

zmarłych. Polyandres, antyczne cmentarze osaczają je z każdej strony. 
W powietrzu unoszą się nieprzeliczone dusze zmarłych, które wydostały 
się z naruszonych grobów. Ziemia jest tu ulepiona z ich przemieszanych 
ciasno popiołów. [...]

P. Cazin, Préface, w: E. Th évenot, 
Autun..., s. 12.

Nekrologi mieszkańców Autun, znajomych Cazina, którzy zginęli w czasie wojny 
lub byli ofi arami obozów koncentracyjnych
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15 listopada 1944, środa

T o oczywiste trzeba mieć na tym świecie albo kłopoty w pracy albo 
kłopoty pieniężne, przynajmniej „jeśli się jest z tych”, którym 

pieniądze nie przychodzą bez pracy. Ja często mogę zapomnieć o tym, 
że nie mam pieniędzy, ale nie mogę zapomnieć, że mam dziennik! 
[„Patriote de Morvan”] To nie ważne. Pomimo tych trosk jestem 
zadowolony. I czuję się dobrze.

Strona tytułowa pisma „Le Patriote du Morvan”, które Cazin redagował po odzys-
kaniu niepodległości i w którym zamieścił wiele tekstów

17 listopada 1944, piątek rano

7 rano. Już ogolony (od wczoraj wieczorem), zjadłem śniadanie 
i rozpaliłem w piecu. Do dziennika idę na godzinę 8. Czuję 

się pełen życia. Posprzątałem w szafach, odnalazłem rzeczy (ten dom 
jest jak otchłań). [...] Dzień ogromnej pracy. Chcę wyekspediować 
dziennik…

Digoin, 29 listopada 1944, środa

D ługi list od Ministra Pułaskiego, który wrócił do Paryża 
i opisuje mi straszliwe zniszczenia w Bibliotece. Prosi o artykuł 

na jej temat, łatwy zresztą do zrobienia. Chciałby mieć mnie przy sobie. 
Ale na razie jest to niemożliwe, dziennik, dom, brak odpowiedniego 
ubrania, zamówienia, przygotowania wydań, to wszystko i wreszcie 
Panetine [córeczka Juliette urodzona 1941].

Wizytówka P. Cazina z 1944 r. z listem do Juliette
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V. Nowe czasy starego Polonisty 
 (1945-1963)

1. Odczyty i wykłady (Paryż, Laval, Nantes)

W pierwszych latach po wojnie Cazin 
poświęcał wiele uwagi Burgundii. Wraz 
z Henri Forestierem i Rogerem Tisseran-
dem opublikował Veillées de Bourgogne 
(1945). Sam ogłosił La Bataille d’Autun 
(1946) i Paysages et types de Bourgogne 
(1948). Nawiązał też kontakty ze środo-
wiskiem polonijnym w Paryżu. W paź-
dzierniku 1948 r. pojechał po raz pierw-
szy po wojnie do Polski na uroczystości 
75-lecia PAU do Krakowa.

Z listów do Juliette Dutoit

2 sierpnia 1945, czwartek

M yślę o tym, że jesteście tu, i że muszę znaleźć dla was jedzenie. 
Rok po wyzwoleniu jeszcze niedostatek. A ja oto nie przy-

pominam sobie daty Zwycięstwa, końca wojny. To było 8 maja. Już 
nie pamiętam czy wróciłem do Autun samochodem czy Michelinem. 
Wszystko się miesza.

Paryż, 7 grudnia 1945, piątek wieczorem 9.30 
Kolacja z Mlle Minkiewicz, Mme Ostrowską i le Minister 

[Pułaski]. Po kolacji idziemy z Ministrem przywitać się z Kaziem 
[Woźnickim], ale nie zostaję długo.

Nagłówek amerykańskiej depeszy z czasów wyzwolenia

Kalendarzyk P. Cazina z 1945 r. oraz znaczki z 1946 r.
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Zaproszenie na odczyt Cazina pt. Odrodzenia Polski w Instytucie Katolickim 
w Paryżu, w sobotę 8 grudnia 1945 . Ołówkiem Cazin dopisał: Ten uparty Pułaski 

mówi. „A więc naprawdę nie chce Pan zostać?”

9 grudnia 1945, niedziela rano

M ój odczyt był takim sukcesem, że gdy wyszliśmy Minister 
chciał mnie zaprosić na ostrygi! Ale wolałem gorący grog. 

[...] Wiedz, że pieniądze przyjdą. Będziemy mieli dobre życie i dobrze 
wychowamy Martine. [...] Musze jeszcze wykończyć odczyt, który będzie 
drukowany w tym tygodniu.

Program otwartych wykładów roku 
1945/46 w Centrum Studiów Slawis-
tycznych, Sekcja polska. Instytut Kato-
licki Paryża

Wykłady Cazina Wiek humanizmu i Renesansu w Polsce (wspierane przez Mlle Irenę 
Gałęzowską) zapowiedziane na soboty: 8, 15, 22 grudnia, 9, 16, 23 lutego; 2, 9, 

16, 30 marca, 25 maja, 1 czerwca
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Okładka i strona tytułowa materiałów z prelekcji, którą Cazin wydał 
pozostając jeszcze w bliskich kontaktach z Biblioteką Polską w Paryżu, 
lecz nowa sytuacja polityczna nad Wisłą i jego zmusiła do wyborów, 
zwłaszcza, że daleki był od ideologicznych potępień, jakie reprezentowa-
ła Polonia nad Sekwaną. Na okładce ręką Cazina data 8 grudnia 1945. 
Prawdopodobnie z tego egzemplarza Cazin wygłaszał swój odczyt, po-
nieważ zachowały się na marginesach jego uwagi (patrz obok), a cała 
broszura składa się z osobnych kartek

17 lipca 1946

D zień bardzo ciężki. Wychodzę od Noëlów. Jedliśmy kolację 
z Ambasadorem i jego synem Bernardem w bistro naprzeciwko 

(bistro wytworne – kura gotowana). (Piszę dalej w metrze w ruchu, 
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na stojąco). Później poszliśmy na górę przywitać się z Madame [żoną 
Noëla] która była przy łóżku chorego Germaina. Przeczytałem frag-
menty „Bitwy” [La Bataille d’Autun]. Entuzjazm. Noël proponuje 
mi, bym mu dał książkę w następnym tygodniu, a on przekaże ją de 
Gaulle’owi. [...] Egzemplarze „La Bataille” zostaną wysłane około 
24 i dotrą dopiero 28. Ja pozostanę tu do piątku 26, wyjazd rano 
przyjazd wieczorem – podam ci godziny i będę często pisał. Strzeż 
dobrze naszego domu. Ja wykonuję tu użyteczną pracę. 

Rzeczywiście Bataille d’Autun została ofi a-
rowana za pośrednictwem Léona Noëla 
generałowi de Gaulle’owi, który 18 wrze-
śnia 1947 przyjechał do Autun.

W liście do Woźnickiego Cazin pisze o tym:

W czoraj gen. de Gaulle powiedział mi, że to właśnie lektura 
mojej książki uświadomiła mu wagę bitwy o Autun i skłoniła 

go do przyjazdu tutaj. Ale ponieważ książka nie jest podpisana znanym 
nazwiskiem, generał nie wspomniał o niej publicznie, nawet w swoim 
toaście w Ratuszu. 

Tłum. H. Suwała 

Cyt. za H. Suwała, Okupacja nie-
miecka we Francji widziana oczyma 

Cazina, s. 118-119 
Okładka Bataille d`Autun oraz dedykacja Cazina 

dla Maurice’a i Marguerite Lauferon. Na następnej stronie rysunki 
A. Dulaurensa zamieszczone w książce
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8 grudnia 1947, poniedziałek

W  sobotę wieczorem wysłałem ci kartkę, w której mówiłem, że 
jadę do Royaumont z attaché prasowym i attaché kulturalnym 

z Ambasady polskiej i ich żonami. Wróciliśmy wczoraj wieczorem 
do Paryża. Byli zachwyceni. Mogę powiedzieć, że ja także miałem 
bardzo a bardzo przyjemne wrażenia. [...] Odniosłem duży sukces. 
Recytowałem (a nie czytałem) pełnym głosem i komentowałem poezje. 
Wydam je razem z młodym żydowskim krytykiem, który ma zamó-
wienie od polskiego ministra na książkę tego typu, jego komentarz 
również przetłumaczę; «cały dochód z edycji byłby dla mnie». Jest 
o czym pomyśleć. Bo według exposé, zresztą bardzo inteligentnego, które 
usłyszałem na temat ruchu literackiego, dąży on do apologii reżimu. 
Słyszałem też bardzo ciekawe dyskusje na temat stanu aktualnej 
Polski, wolności, ekonomii, rodziny, religii. To bardzo skomplikowane. 
Tu, w Ambasadzie utrzymują, że marksizm nie jest komunizmem, 
że wszyscy są wolni w Polsce i tak dzisiaj Niepokalane Poczęcie jest 
ofi cjalnym świętem. Biura są zamknięte. Gubię się w tym trochę. Myślę 
o tym, co ty mi mówiłaś. Jak daleko się angażować? A z drugiej 
strony trzeba żyć...

Książka Paula Cazina łączy doku-
menty pisane zgromadzone przez 
niego, jego bezpośrednie zapisy wy-
darzeń z bogatym materiałem ilu-
stracyjnym, który też ma charakter 
dokumentarny.
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Pocztówka wysłana do córki Martine na 
Prima aprilis

Okładka książki Paysages et types 
de Bourgogne, z tekstem Cazina 
i litografi ami André Dulaurensa

Paryż. Niezmiennie oglądany z wież Notre Dame…
Detal z północnej fasady, w głębi Sainte-Chapelle

Laval, 16 stycznia 1948, piątek wieczorem godz. 11

W łaśnie biskup odprowadził mnie do drzwi mego pokoju po 
wypiciu naparu z ziół i pogawędce. Widział mnie u Mari-

taina w Wersalu w roku 1919 lub 1920, kiedy pisałem Décadi`ego. 
Zupełnie zapomniałem! 

Pełna sala. Sukces pomimo zmęczenia. Wszędzie samochodem. 
Gaëtan był na dworcu z dwoma kanonikami i delegacją chłopców 
i dziewcząt z Collège’u (uczniowie ze szkoły St. Etienne).
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Plakat odczytu w Laval
Dawne Laval. Kościół Notre-Dames des Cordeliers oraz wieża zamku 

(lata 20. XX w.) 
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Laval. Zamek i rzeka Mayenne (lata 50. XX w.)

18 stycznia 1948, niedziela rano

O dczyt w Laval był triumfem. Teraz zdaję sobie z tego sprawę. 
Mówiłem (nigdy nie czytam) przez godzinę i piętnaście minut. 

Biskup powiedział mi: „Wszyscy oczekiwali, że będzie pan mówił 
jeszcze. Pytali: czy to antrakt?” [...] To dobrze zapowiada Nantes. 
Wprawię ich w zdumienie. Panuj nad sobą, bez gorączki, bez lęku. Robić 
wrażenie swobody nie popadając w pretensjonalność parady i celebry. 

Zbieram owoce tego, co zgromadziłem i co w sobie wyćwiczyłem.

Laval. Katedra i brama Beucheresse (lata 50. XX w.)

21 stycznia 1948, środa rano

O dczyt w Nantes wypadł dobrze, ale za ceną jakiego wysiłku! 
Byłem zmarznięty. Sala lodowata. Publiczność nieliczna, ale 

wyborowa, bardziej zadowolona była ze mnie niż ja z samego siebie. 
Czuję się dobrze i dbam o siebie, pomyśl! Każdy posiłek jest ucztą. 
Prasa w Nantes pisząca na temat Polski przysporzy mi punktów 
w Ambasadzie. To była delikatna sprawa. Był wywiad prasowy, 
w którym ludzie chcieli, bym mówił to, co oni myślą.
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Cazin na zdjęciu rodzinnym, Juliette trzyma na rękach roczną Catherine, 
obok stoi adaptowana przez Cazina Martine

W 1946 r. Cazin poślubił Juliette Du toit. 
W 1947 r. urodziła się ich córka Cathe-
rine. Z powodów fi nansowych pisarz 
zmuszony był do przeprowadzenia się na 
południe Francji do Aix-en-Provence, 
w którym pozostał do końca życia.

2. Pożegnanie ukochanego Autun 

Z dziennika
12 marca 1949

S przedałem wczoraj wielkie łoże w stylu Ludwika XIII z kolu-
mienkami, konsole w stylu Ludwika XVI, globus nieba z czasów 

Pierwszego Cesarstwa, całą historię Francji w meblach i bibelotach 
za 30 tysięcy franków. Ale jestem zachwycony, czuję się lekko – 
przeprowadzka nie będzie tak uciążliwa.

Nie czuję ani żalu, ani wstydu, ani melancholii. Jednak nie lubię, 
żeby ludzie przychodzili do mnie z odwiedzinami. Przyjaciele i obcy 
entuzjastycznie zapowiadali mi swoje wizyty; mieli zabrać aparaty foto-
grafi czne, ale nie znaleźliby już wnętrza, które umiałem sobie stworzyć, 
które dawało obraz epoki naszego francuskiego humanizmu.

Gmach piękna dzień po dniu znika jak obraz, który się 
zaciera.

Stare Autun. Wieża obron-
na (Tour des Bancs) na 
przeciwko dom zaznaczo-
ny  przez P. Cazina (lata 30. 
XX w.)
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Widok starego Autun. Mury obronne (Les Remparts) (lata 50 XX w.)

Dom Cazina w Autun (widok obecny)

21 sierpnia 1949

W yjeżdżam i moja nostalgia nie ogarnia nawet tego domu, który 
był moim przez 30 lat. Ale kieruje się ku temu fantomowi 

siedziby w les Ayrelles, którą utraciłem przed dziesięciu laty, do tych 
rozpalonych kęp żarnowca, które w promieniach lata wydzielają woń 
dawnego lekarstwa na miodzie, do tych dróg z osypujących się kamieni, 
do tych dywanów igieł w niebieskim cieniu jodeł, do tej głębokiej 
gęstwiny liści, do omszałych bloków granitu [...] Ach ta wspaniałość 
świtów, spokój wieczorów, te roziskrzone gwiazdami noce – to życie 
wieczne. Zabieram je w sobie. 

22 sierpnia 1949, poniedziałek

T rzeba zdecydować się na zabicie gwoździami kilku skrzyń, na 
obwiązanie sznurkiem kilku kufrów, postanowić, co zabiera się 

na miesiące, które poprzedzą przeprowadzkę. Komplikacje z tymi 
bagażami budzą lęk już na odległość. [...]

Lasy płoną wokół Autun. To z pewnością ostatnie linijki, które 
piszę w tym dzienniku, pod tym dachem. Błogosławię Boga za te 
szczęśliwe godziny, które mi tu ofi arował.

Raymond Dumay obiecuje potomnym mój dziennik w swej „Route 
de Bourgogne” Jeśli miałby on przeżyć chciałbym, by go oczyszczono. 
Ale nie pragnę już, by przeżył. Pragnę tylko spokojnej starości.

Już wkrótce mieszkać będę gorzej niż zmarli. Oni mają swój 
kąt na długo. A ja pewno długo nie będę miał mego kąta. Zdobyć 
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pieniądze i honory własnym wysiłkiem to piękne, to znaczy pokonać 
życie. Ale zachować duszę pełną pogody pomimo klęsk, zawodów, 
ubóstwa i ludzkiej pogardy – to jeszcze piękniejsze, to znaczy pokonać 
śmierć...

„Prowadź mnie o Zeusie i ty Przeznaczenie”

23 sierpnia 1949, wtorek

P odarłem lub spaliłem kilogramy starych papierów, dokumenty 
cywilne obu rodzin, akty sprzedaży, kupna, pochówków, foto-

grafi e, nawet kępki włosów podpisane przez matki. I najdrobniejsze 
pamiątki życia ludzi, którzy przeminęli: paszport z czasów Ludwika 
Filipa, świadectwa szkolne z epoki Napoleona III. Wszystko spada 
w przepaść. I moich własnych papierów zniszczyłem całe sterty.

In pulverem... in pulverem... Amen.
 Niech Bóg będzie błogosławiony
 Koniec Dziennika Paula Cazin 
 w jego domu w Autun

W grudniu 1949 r. Cazin obronił dok-
torat francuski na Uniwersytecie w Lyonie, 
ale przekroczywszy limit wieku nie mógł 
liczyć na zatrudnienie uniwersyteckie. 
Rząd polski stworzył dla niego, na Uni-
wersytecie w Aix lektorat języka pol-
skiego, opłacany przez Ambasadę PRL 
(1950-57). Wycinek z gazety „Le Courrier” z 30 X 1950 z artykułem o Cazinie
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Cazin jako członek Towarzystwa Starych Parodyjczyków – miłośników miasta 
Paray-le-Monial (w pierwszych rzędzie piąty od prawej)

W jednym z listów do przyjaciela, Victora Poucela Paul Cazin pisał: 

26 lutego 1951
Cadet Roussel
Route des Alpes
Aix-en Provence

Błogosławiony z Autun
wygnany do Prowansji

do Victora Poucela Prowansalczyka
Pozdrowienia

Gide zmarł, a ja żyję. Gide zmarł w chwale i bogactwie. A ja 
żyję w ciemności i w nędzy. [...]

Zrujnowany, upadły, pozbawiony korzeni. Miałem w Autun 
śliczny stary dom, pałacyk w stylu Ludwika XIII, prawdziwe muzeum, 
które Bóg mi ofi arował jak temu Hiobowi, a potem mi go zabrał...

Dwa lata żyłem ze sprzedaży moich mebli. Cóż mi... te dobra 
materialne... Czy wkrótce nie pójdę sobie owinięty w stare prześcieradło? 
[...]

Późno ożeniłem się po raz drugi – ślubu udzielił mi biskup 
Autun, święty i zręczny młody człowiek – dwójka dzieci, dwie małe 
dziewczynki: dziewięć lat i trzy lata... Trzeba było utrzymać. Do 
Canossy. Na Uniwersytet. Limit wieku.
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Rząd marksistowski w Warszawie założył tu dla mnie lektorat. 
Wydział powierzył mi wykłady z literatury porównawczej. Kiepskie 
pobory. Nie ma dodatków rodzinnych i ubezpieczenia, a w każdym 
razie skąpe, dzięki zawziętej walce z głupią administracją.

Ale trzymam się, należę do tych starych twardych Burgundczyków, 
którzy nie dają się zabić bez walki...

Paul Cazin w otoczeniu rodziny, pierwsza od lewej Juliette, następne Catherine 
i Martine

W swoim dzienniku Cazin notował: 

Cadet Roussel, Aix-en-Provence
31 lipca 1952

I nspektor Jules Issac, autor „Jesus et Israel” zamieszkał na eme-
ryturze w sąsiednim miasteczku. Spotykam go w sklepie spożyw-

czym. Gdy dowiaduje się, że będę miał wykłady wakacyjne w Collèges 
Internationaux w Nicei i w Cannes mówi z uśmiechem na wpół 
przypochlebnym i na wpół żartobliwym: Ależ jest Pan eklektyczny!

Tak, proszę Pana, odpowiadam – jak żebrak który nie spe-
cjalizuje się tylko w kawałkach chleba, lecz bierze wszystko, co mu 
rzucą. Oto mój eklektyzm.

Wizytówki Cazina z lat 50.
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10 kwietnia 1953, Wielki Piątek, ranek

C o chwilę wydaje mi się, że padnę ze smutku i niesmaku – i co 
chwilę zmartwychwstaję. Bóg pogrąża nas w piekle i nas z niego 

wydobywa...
[...] Ambulans zabrał moją żonę do kliniki. Jestem sam z pię-

cioletnią dziewczynką, która bawi się w słońcu na dworze. Mam czujne 
ucho. Podniósł się duży wiatr, dzień kończy się, robi się chłodniej. Nie 
sposób pogrążyć się i zagubić w tym, co piszę. Jestem jedyną osobą, 
która pilnuje tego małego dziecka. Wstaje w nocy, by popatrzeć, czy 
nie odkryła się we śnie. 

Aix-en-Provence. Wirydarz przy katedrze św. Zbawiciela z XII w. 
Figura św. Piotra z kluczami raju

Sobota rano

O ch! Jak wszystko ogarnia spokój, gdy patrzę na śpiącą Cathou. 
Ileż razy decyduję się na modlitwę w obliczu tego zjawiska 

pełnego świeżości i wdzięku pośród brzydoty i zniewag, które mnie 
otaczają. [...]

Przewiduję, że edukacja religijna moich dzieci nie będzie prze-
biegać bez trudności. Z dwóch moich małych dziewczynek, jedna, która 
ma jedenaście lat urodziła się protestantką, druga, która ma lat pięć 
katoliczką. Ich matka jest protestantką, a ja jestem katolikiem.

Znaczek francuski z lat 50.

24 kwietnia 1953, piątek, noc

C athou ma gorączkę. Przyrządziłem jej mały grog z cytryną, który 
sprawił jej dużą przyjemność, potem usnęła, a ja patrzyłem na 

nią przez chwilę tak jak patrzy się na swój skarb, prosząc w sercu 
dobrego Boga, by go nam zachował.
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Cazin w otoczeniu studentów w Cannes

3. Wykłady w Cannes i Nicei, prelekcje 
w Marsylii 

W  sierpniu miałem przez trzy tygodnie wykłady w Cannes na 
temat XVIII wieku i doznałem nieopisanej egzaltacji duszy 

i umysłu. Gdyby inteligencja kierowała światem, bylibyśmy spokojni. 
Ale kierują nim handlarze armat i buciorów żołnierskich, zarządzani 
przez polityków i ideologów, dla których wojna jest szczytnym ideałem, 
a nie smutną, najgorszą rzeczą. Ale czy sama Ojczyzna, ojczyzna 
nacjonalistyczna nie jest gorsza od Ojczyzny humanistycznej. Dobra 

Matka Ojczyzna, Święta Matka Kościół – to ohydne maski historii. 
Okropne i groteskowe ośmieszenie kobiecości i macierzyństwa. Świę-
tokradcza maskarada. Kryją się za tym mężczyźni, samce brodate 
lub ogolone.

Program kursów w Cannes w 1951 r.
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Cazin i jego młodzi słuchacze

Z dziennika

11 lipca 1953, sobota rankiem

O d powrotu z Marsylii w piątek rano pracuję dzień i noc. Naj-
pierw dla serwisu kulturalnego Ambasady kopiowałem moje 

przemówienie w Sali Mazenod przed recitalem Chopina w wykonaniu 
Barbary Hesse-Bukowskiej, potem poprawiałem egzemplarz „L’Epi 
de la Vierge” (Kłos Panny) Morstina, opowieść o życiu Kopernika, 
którą przetłumaczyłem i wydałem w roku 1937 i którą chcą wznowić 
z okazji Stulecia*. Reklamówki prasowe, które zachowałem, tak 
przedstawiały autora publiczności „Hrabia Ludwik Hieronim Morstin, 
potomek Kanclerza Korony Polskiej, księcia wyrafi nowanych poetów 
XVII wieku”. Dziś nie ma już tam hrabiów. Wszyscy mają tytuł 
citoyen – obywatela jak u nas w  roku 1793. Ale Ludwik Hieronim 
trzyma się dobrze na fali. To płodny dramaturg, autor jakiś 30 sztuk. 
W kwietniu świętowano ofi cjalnie 40 lat jego pracy literackiej. Reżim 
go zaakceptował jak wszystkich tych, którzy zaakceptowali reżim 
i „nie wybrali wolności” zwalniając się od pracy na rzecz odbudowy 
swojej ojczyzny.

* Chodzi o pięćsetlecie ogłoszenia dzieła M. Kopernika O obrotach sfer niebieskich.
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Program prelekcji w Marsylii 
(1952-53)

13 lipca 1953, poniedziałek

Godzina 4.30 rano 

O d dawna już pracuję. Jedynym sposobem na wyjście z nędzy jest 
wyjście z cienia. Dobrze czułbym się w cieniu, gdybym miał 

poczucie bezpieczeństwa. [...]
Jestem wypoczęty, szczęśliwy i pełen ufności, gdy mam teraz 

trochę pieniędzy w szufl adzie. I rzuciłem się na robotę, która powinna 
mi je dać i uwolnić mnie. Te pieniądze, które pochodzą z Polski nie 
są pieniędzmi od Stalina jak wierzą naiwni czytelnicy „Le Figaro”. 
Pan Daniel Rops dostaje ich więcej niż ja za swoje święte historie, 
które publikują dzienniki katolickie w Warszawie. Posłałem kilka 
takich egzemplarzy Arcybiskupowi, mówiąc mu, że wierni powinni 
być bardzo zbudowani. Pracujmy. Nie ma nic bardziej budującego dla 
wiernych jak pieniądze.

14 lipca 1953, 5 rano

W ykonywać swoją pracę, swoje zadanie mężczyzny, na oznaczoną 
godzinę, godzinę która wzmacnia duszę, daje poczucie spokoju 

i radości. Oto studium na temat Gaszyńskiego, z którym się ociągałem, 
z którym nosiłem się od trzech lat. Płynie teraz samo z głowy. Trzeba 
czasu na dojrzewanie, ale przychodzi też moment zbioru. Narzekam 
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Marsylia. Wejście do 
portu (lata 20.)

Marsylia. Panorama miasta z widokiem na bazylikę Najświętszej Marii Panny 
Opiekunki (Notre-Dame-de-la Garde) (lata 50. XX w.)

na brak szczęścia. Ale gdybym zawsze zbierał na czas, nie byłbym 
w tym miejscu, w którym jestem.

Marsylia. Ulica Canebière, którą Cazin mógł pamiętać sprzed pół wieku 
(lata 20. XX w.)
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Cannes Collège International
11 sierpnia 1953, wtorek wieczorem godz. 7

W czoraj miałem drugi poranek wykładów. Dwie godziny pod 
rząd. Rabelais i Chateaubriand. Oddaję się w całości pierw-

szemu wykładowi i czuję się całkiem pusty. Drugi idzie jak może. 
Rozrzedzony, rozproszony bez metody w fantazyjnych objaśnieniach 
tekstów. Po południu z młodym profesorem włoskim na wyspie Świętej 
Małgorzaty. Powietrze morskie i mnie odświeżyło, dało mi wypocząć. 
Ale czyha na mnie dzikie zmęczenie. Czuję jak krąży wokół mnie 
nieokreślony niepokój depresji. I to w momencie, kiedy już dłużej 
nie mogę wytrzymać, czuję szalone pragnienie myślenia, wyrażania, 
pisania.

Program wykładów w Cannes, Collège International w 1953 r.
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Nicea. Ulica Vieux-Nice (lata 50. XX w.) i znaczek z tego okresu

Nicea. Widok ogrodów klasztornych (lata 50. XX w.)

Nicea, 17 sierpnia, poniedziałek

P rzyjechałem wczoraj wieczorem autem i zacząłem mój drugi tydzień 
wykładów o Rabelais przed audytorium trzy razy mniejszym – 

może jakaś dwudziestka słuchaczy. O wiele mniej „otwartych” – jak 
się wydaje. Twarze zamknięte, nieruchome. Mówię starając się wyraźnie 
oddzielać słowa, upraszczając zwroty. Ale już nie wibruję. Cannes 
pozostawiło mi słodycz upajającego sukcesu. Ożywione grupy otaczały 
mnie, gdy tylko schodziłem [z katedry] na ich poziom. Atakowały 
mnie pytaniami, szły za mną wzdłuż galerii. Towarzyszyły mi na 

dziedzińcach jeszcze oklaskując.
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Nicea. Widok studni na dziedzińcu klasztoru (lata 50 XX w.)

4. Grób polskiego poety Konstantego 
Gaszyńskiego w Aix-en-Provence

Cazin odnalazł na cmentarzu w Aix grób 
Konstantego Gaszyńskiego, polskiego ro-
mantyka. Dzięki jego staraniu został on 
odnowiony.

Z dziennika

2 listopada 1953
Notatki na temat sprawy polskiej

T e wycinki prasowe pokazują panu, mój przyjacielu, że jestem 
w trakcie organizowania – ja, nie mający wcale temperamentu 

organizatora – francusko-polskiej uroczystości dla uczczenia pamięci 
poety niewielkiej klasy, który w 1831 roku emigrował i został dzien-
nikarzem w Aix. Próbuję odwrócić umysły od codziennych kłótni 
i polemik partyjnych w stronę szlachetnej tradycji przeszłości i pogodnych 
regionów Poezji i Sztuki, w stronę tego, co trwałe i wieczne, a więc 
uspakajające i pocieszające. To dzięki mojej dyplomacji Ambasada 
Polska trąci się kieliszkami z Merostwem w Aix przy tym grobie 
romantycznym.
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Okładka „Peuples Amis”, 
 pisma z którym pisarz współ-
pracował oraz jeden z wielu 
artykułów Cazina o Kon-
stantym Gaszyńskim

13 listopada 1953, piątek
„Le Monde” publikuje mój artykuł „Une tombe polonaise en 

France”. Nie wierzę własnym oczom.

W artykule Cazina czytamy:

Polski grób we Francji Konstanty Gaszyński

N a cmentarzu w Aix w Alei Cedrowej, gdzie wznosi się pomnik 
poległych w latach 1914-1918, znajduje się też skromny grób, 

zagubiony pośród wyniosłych mauzoleów. Krzyż z szarawego kamienia. 
Bardzo krótki, na modłę romantyczną, spoczywa na przysadzistym 
cokole, na którym jest tylko nazwisko i dwie daty prawie już zatarte 
pod patyną czasu „Constantin Gaszynski 1809-1866”. Pod spodem 
rozpościera się ogromna liczba 589. Można by sądzić, że chodzi 
o numer imatrykulacyjny koszar, szkoły albo galernika... Ale dziś 
jest to znak inwentarza Muzeum Historycznego. Bo człowiek, który 
tu spoczywa od osiemdziesięciu siedmiu lat, jest polskim poetą, którego 
biografi ę podają nasze Larousse’y. Poeta-żołnierz, którego pieśni śpiewał 
cały walczący lud; poeta-rewolucjonista, którego ożywiał duch roku 
1830 i 1848; był on również świetnym gawędziarzem i znakomitym 
krytykiem sztuki; pasjonowała go archeologia i erudycyjne badania 
naukowe [...] Oprócz wszystkich tych cech oryginalnych Gaszyński miał 
jeszcze tę, że w dystyngowany sposób pisał w naszym języku. Współ-
pracował z licznymi publikacjami, a nawet przez kilka lat kierował 
jednym z najważniejszych dzienników w Aix „Le Mémorial”. [...]
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Jego grób jest już jednym z tych starych pomników, których 
wspomnienie otacza wzruszenie i sława. Przez długi czas zapomniany 
i opuszczony, został odrestaurowany staraniem ambasady Republiki 
Polskiej w Paryżu, a władze miejskie Aix ustaliły na dzień 15 listopada 
jego inaugurację. Ten Polak, piewca Prowansji, którego Prowansalczycy 
tamtej epoki uważali za swego, zaprosi Francuzów, by pochylili się 
nad jego grobem myśląc o Polsce z sympatią i podziwem.

Z dziennika

14 listopada 1953, sobota

W ywiad na temat naszego grobu [Gaszyńskiego] w Radiu 
Marseille. Wieczorem kolacja „U Króla René” wraz 

z Juliette z polskim Ministrem Przemysławem Ogrodzińskim i jego 
żoną, z sekretarzem Ambasady Sokolakiem i panią Rudnik attachée 
culturelle.

18 listopada 1953, środa

P amiętny dzień niedzieli 15 listopada 1953 roku, kiedy wkroczy-
łem na cmentarz na czele całego miasta: Uniwersytet, duchowni, 

armia, Magistrat obok przedstawicieli Merostwa, Podprefektury 
i Arcybiskupstwa, z konserwatystami i komunistami, obok ministra, 
przedstawiciela Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej – nie myślałem o tym, 
że to ja właśnie przyprowadziłem ich wszystkich, ja biedny stary 
człowiek w dość kiepskiej sytuacji, poruszyłem to wszystko.

Myślę o tym dzisiaj. I ten rozgłos w prasie! „Le Monde”, „L’Hu-
manite”, „La Croix de Paris”. Istotnie wzniosłem się do pierwszego 
rzędu, ale również wolą Boga jestem w nędzy, bo musiałem wczoraj 
wieczorem prosić Dyrektora Ecole Normale o nieszczęsne 3 000 
franków za wykłady, za które był mi winien od kilku miesięcy i nie 
płacił. Pokonamy tę biedę. Pokonamy wszystko.

W lokalnej „Courrier d’Aix”, pod datą 21 listopada 1953 zamieszczone 
 zostało przemówienie, jakie nad grobem Gaszyńskiego wygłosił Cazin:

P amięci Konstantego Gaszyńskiego patrioty polskiego i dzienni-
karza z Aix. 
Spełniło się pragnienie Gaszyńskiego. Nazwisko jego żyje, 

a skromnemu jego grobowi oddano honory. Będzie on znany teraz 
pośród tych grobów, które strzegą naszej francuskiej ziemi: grób wiel-
kiego Chopina na Père Lachaise w Paryżu, Niemcewicza i Norwida 
w Montmorency, nazwiska generałów legionów polskich z czasów 
Rewolucji i z czasów Cesarstwa, zapisane na Łuku Triumfalnym 
Gwiazdy i gwałtownika Mochnackiego w Auxerre i łagodnego Stefana 
Garczyńskiego w Awinionie. [...]

Ten kamień grobowy jest kamieniem milowym przyjaźni francu-
sko-polskiej i kamieniem świadectwem. Zaświadcza on, że narody mogą 
się kochać, ponieważ można było napisać na sztandarach „Francais et 
Polonais de tous temps amis” – „Francuzi i Polacy zawsze przyjaciele”. 
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Nie są to próżne słowa. To unikalny przykład w historii Europy – 
Francuzi i Polacy nigdy nie chwycili za broń jedni przeciw drugim.

Artykuł o Gaszyńskim w polskim piśmie „Tygodniku Rady Kultury i Sztuki”

Cazin nad grobem Konstantego Gaszyńskiego
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5 grudnia 1953, sobota wieczorem 

D ostałem wczoraj z Polski przez dawnego kolegę, tłumacza 
z 1917 roku wycinek prasowy dotyczący Gaszyńskiego, mówi 

się w nim o odsłonięciu pomnika, a nie o grobie, który odnalazłem. 
Oczekiwałem stamtąd echa, które nie nadeszło. Wszystko to jest dość 
iluzoryczne i dość rozczarowujące.

Jedna z fotografi i prasowych z uroczystości na cmentarzu

5. Rodzina i praca… i wieczne zmartwienia

Z dziennika

16 lipca 1953, czwartek

D ziś mija dokładnie sześć lat od chwili gdy o godzinie 11 rano 
moja teściowa Dutoit powiedziała mi w Autun „Paul, masz 

córkę”. Catherine urodziła się w 1946 (sic!), w jednym z pokojów, 
które wychodziły na ogród w łożu z cytrynowego drzewa w stylu Re-
stauracji, pod błękitnym baldachimem. [...] Zapomniałem, ile ważyła 
po urodzeniu, ale jak na dziecko sześćdziesięciolatka była dużym 
niemowlęciem.

11 września 1953, piątek 
Po południe

C athou idzie do szkoły. Co za bieda! Co za komedia! Że też 
nie może ona paść owiec i zarabiać na życie robiąc skarpetki 

na drutach! Oto sielankowe marzenie Wolność i prostota. Już widzę 
poranne budzenie i małą istotkę ciepłą i rozespaną, którą się potrząsa, 
by wyrwać ją z gniazda i posłać na zimne drogi w rozkrzyczany 
tłum smarkaczy. Nie było słodyczy w edukacji mojego dzieciństwa, 
nie rozpieszczano nas. Na nogach o piątej rano tak zimą jak latem, 
w wieku lat jedenastu, w gimnazjum, Bóg wie jak ogrzewanym! I na 

śniadanie talerz zupy po trzech godzinach nauki lub modlitw.
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8 stycznia 1954, piątek rano

P ublikuję po polsku w prasie reżimowej... Regulacje fi nansowe nie 
pozwalają, by płacono mi gotówką. Otrzymuję więc ekwiwalenty 

w towarach. To kłopotliwe. Zawsze już będę skazany na niezręczne 
sytuacje.

26 stycznia 1954, środa

D zień ciężki. Niebo ciężkie. Nie ma słońca. A wczoraj było takie 
promienne. Wygłosiłem wykład siedmiu słuchaczom, mówiłem 

o młodości Mickiewicza. Ta wielka kwadratowa sala, prawie pusta 
wykańcza mnie i moje płuca. Głos walczy z trudem.

Cazin zapisał w dzienniku fragment re-
cenzji na temat swego odczytu o Koper-
niku w Monaco:

21 lutego 1954, niedziela

Zabawne pochlebstwa streszczenia mego Kopernika w Monaco. „Wy-
pełnić tak błyskotliwie godzinkę, dosłownie uwieść publiczność profa-

nów stylem tak żywym, lekkim i pełnym niuansów, operować tak elegancko 
anegdotą w ramach rozległej rekonstrukcji historycznej – na taki luksus 

mogą sobie pozwolić tylko 82 lata pana Paula Cazina, równie młodego jak 
przed czterdziestu laty”.

Notabene recenzent popełnił błąd, Cazin 
urodzony w roku 1881 liczył w tym cza-
sie „dopiero” 73 lata. 

24 czerwca 1954

Zanotować przynajmniej datę. W niedzielę 13 czerwca 1954 roku, 
po pięciu latach znów zobaczyłem Autun. Lokalny komitet przyjaź-

ni polsko-francuskiej zaprosił mnie na odczyt. Biuro w Paryżu nalegało. 
Początkowo nie chciałem nogi postawić w tym mieście, z którego wygnał 
mnie zły los. Później zgodziłem się przez miłość do Polski, której historia, 
charakter i osobowość jest niemiłosiernie fałszowana. Chciałem zareago-
wać na kłamliwą pesymistyczną propagandę, na antykomunistyczną histerię 
księży, którzy wydzwaniają piękne sentencje biblijne na temat obrzydliwego 
spustoszenia świętych miejsc, i na dziennikarzy sprzedających apokalipsę 
i katastrofę. [...]
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Autun, które zobaczył Cazin po latach, na pocztówce z tamtego czasu zaznaczył 
prawdopodobnie miejsce gdzie nocował (lata 50. XX w.)

Z dziennika

W  niedzielę na dwie godziny przed odczytem przywieziono mnie 
samochodem. Nie przekroczyłem progu żadnego zaprzyjaź-

nionego domu. Skontaktowałem się z ludźmi z komitetu i zjadłem 
z nimi obiad. Wszedłem na scenę. Profesor muzyki Genèvois odegrał 
kilka heroicznych utworów Chopina. Na koniec miał grać parę walców 
i mazurków, które świadczą o tym, że naród, z którego chce się robić 
wiecznego męczennika, znał również radość i szczęście. O tym właśnie 

mówiłem, kpiąc bez żenady z tej litanii na temat narodów: „Biedna 
Polska! Szczęśliwa Hiszpania! Nikczemna Rosja! Szczodra Anglia! 
Dzielna Ameryka!”.

Cazin nie miał pełnego rozeznania w sy-
tuacji politycznej w Polsce, ale sprzeciwiał 
się francuskiej propagandzie antykomu-
nistycznej. Sam bowiem nad sprawy po-
lityczne przenosił swe więzy z kulturą 
polską i przyjaźnie z Polakami. Postawa 
Cazina wpłynęła na całkowite rozluźnie-
nie jego związków z Biblioteką Polską. 
Tak komentował to w roku 1998 Marek 
Prokop:

Paul Cazin nawiązał kontakty z prasą i ofi cjalnymi domami 
wydawniczymi nowego reżimu w Warszawie. Biblioteka 

Polska wierna swej zasadzie niezależności politycznej musiała to-
czyć proces w trybunałach paryskich z komunistycznymi przed-
stawicielami nowej Polskiej Akademii Nauk. Proces, który trwał 
od 1951 do 1959 roku i zakończył się zwycięstwem emigracji. 
Biblioteka Polska pozostała biedna, pozbawiona środków fi nan-
sowych, ale wolna. 

M. Prokop, Paul Cazin et la 
Bibliothèque polonaise w: Colloque 
international, Paul Cazin 1881-1963 
Dijon, 21 novembre 1997, Autun, 22 
novembre 1997, Dijon 1998, s. 126
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pocztówek z kolekcji Ca-
zina (lata 50. XX w.)

5 sierpnia 1954, czwartek

W zruszył mnie stary, okrągły jak jajko, emaliowany rondel, 
w którym właśnie zaparzyłem sobie kawę! Przywieźliśmy go 

z Pressade. Przypomina mi słoneczne poranki, zapach wsi, całe prze-
szłe życie… Podobnie jak pudełko bez wartości, z lekkiej drewnianej 
sklejki, pomalowane w czerwono-czarno-zielone kwadraty, które długo 
widziałem na stoliku mojej pierwszej żony, pełne szpilek i guzików. 

Potem wkładałem do niego znaczki. Podniosłem je, poniewierające się 
teraz wśród zabawek Cathou, jej bajkowej rupieciarni, by popatrzeć 
na nie. Żyjemy wspomnieniami. […]

14 września 1954, wtorek

M irek [Żuławski] przysyła mi z Polski „Trybunę Ludu”, 
wielki organ partii, w której przedstawia mnie jako wybitnego, 

półwiecznego ambasadora polskiej kultury we Francji. Publiczne hołdy 
schlebiają mi, ale w głębi duszy odnajduję w tym przede wszystkim 
balsam dla wiecznego niepokoju mego życia. Myślę sobie, że kraj, 
który tak wielkie ma mniemanie o mojej wartości i o zasługach, jakie 
mogłem mu oddać, nie opuści mnie w niemocy późnej starości i pomoże 
moim dzieciom […].

5 stycznia 1955, środa

I dę na Wydział, by ustalić, że podejmuję 18-tego publiczne wykłady. 
Ten wysiłek dużo mnie kosztuje, a sama myśl, że przez godzinę 

mam mówić, mnie męczy.

7 stycznia 1955, piątek

W ieczorem wizyta Jean Bourilly, z którym pracować będę nad 
Mickiewiczem. Należy on do tych, którzy przywracają mi chęć 

życia, którzy sprawiają, że życie ma dla mnie znowu swój smak – oni 
są solą mojego życia – są solą ziemi.
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16 stycznia 1955, niedziela

W czoraj znalazłem przecież w sobie odwagę, by skończyć tłu-
maczenie Parandowskiego i wysłać do Maurice’a Vassarda. 

Ależ to praca.

Cazin z córką Catherine, podczas karnawału w Aix, 
zdjęcie z datą 21 I 1955 r.

6.  Uroczystości Mickiewiczowskie 
we Francji i w Polsce w 1955 r.

Cazin zaproszony został do Polski na uro-
czystości stulecia śmierci Adama Mickie-
wicza, pisał artykuły o poecie dla pisma 
„Peuples Amis”, wygłaszał prelekcje i wy-
kłady.

17 stycznia 1955

P odejmuję ogromny wysiłek, by przygotować odczyt o romantyzmie 
i Mickiewiczu, by otrząsnąć się z mego przygnębienia i niesma-

ku. Ludzie przyjdą mnie posłuchać. Interesuje ich to, co mam do 
powiedzenia. 

21 stycznia, czwartek 

A mbasada denerwuje mnie naciskając bym mówił o Mickiewiczu 
Polakom z Polski. Czegóż ja mogę ich nauczyć?

10 kwiecień 1955, Wielkanoc

F elieton o życiu Mickiewicza męczy mnie, ale też wciąga mnie 
głęboko. Nie ma we mnie wcale sił do pracy, ale rozmyślam nad 

jego życiem i przeszukuję z pasją jego zakamarki. Od pięćdziesięciu 
lat zajmuję się studiami polskimi – bez metody i nie dość uporczywie. 
Powinienem być autorytetem i mistrzem. Ale kim jestem?
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15 lutego 1955, wtorek

O krutne zimno. Jadę samochodem na Wydział by mówić o „Balla-
dach i Romansach” Mickiewicza. Audytorium jeszcze liczniejsze 

niż w zeszłym tygodniu. [...] Byłem wykończony. Ta wielka kwadratowa 
sala, podobna do skrzynki z mydłami, ma fatalna akustykę. Gdzie 
jest mój niegdysiejszy dobry, mały miejski teatr? Operować głosem 
swobodnie, bez zmęczenia jakież to rzadkie szczęście!

Paryż lat 50. Zaułek na 
Montmartrze

Dla uczczenia 50.-lecia pracy dla dobra 
polskiej kultury Rada Państwa PRL przy-
znała Cazinowi Krzyż Komandorski 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 
Polonia Restituta. Otrzymał też nagrodę 
Ministerstwa Kultury i Sztuki PRL 
oraz nagrodę PAX-u im. Włodzimierza 
Pietrzaka.

15 listopada 1955

C zas mnie porywa. Ileż to dni bez notowania! Wielka nagroda 
literacka w Polsce. Gazety usłane moimi portretami i analizy 

mojej twórczości, jasne, głębokie opinie. Być rozumianym! Nagroma-
dziły się zaproszenia do podróży. Artykuł Arsene`a w brukselskim 
„Le Soir” wynosi na europejskie sceny tego niepozornego poczciwca 
zagubionego w Cadet Roussel. W Paryżu czekają na mnie ministrowie. 
A ja mam jedynie mglisty plan przemówień, które muszę wygłosić 
w Polsce. Trzymajmy się!

Oświeć mnie, proszę, Panie Światłości.
Tłum. J. Zbierska-Mościcka

Zaproszenie na Dziady Mickiewiczowskie, 
grane w Teatrze Polskim w Warszawie 26 listopada 1955 r.
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Biuletyn Komitetu Mickiewi-
czowskiego z telegramem od 

Cazina

Zaproszenie na obiad wydany przez Ministra Spraw Zagranicznych PRL, 
Stanisława Skrzeszewskiego

Zaproszenia na bankiet wydany przez przewodniczącego Rady Państwa 
Aleksandra Zawadzkiego oraz Włodzimierza Sokorskiego, ówczesnego 

Ministra Kultury i Sztuki
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15 października 1955, środa

P oinformować poczciwych ludzi, że już nie powinni tytułować mnie 
„Profesorem honorowym” mniej więcej w następujących słowach. 

„Opuściłem Uniwersytet, do którego zresztą przynależałem dość krótko 
i to tylko jako zwykły pracownik pomocniczy pomimo moich dwóch 
doktoratów. Nigdy nie czułem powołania pedagogicznego. Ministerstwo 
nie mogło zgodzić się na prośbę Fakultetu, który występował o tytuł 
honorowy dla mnie. Przyznaję mu rację, że nie chciało naruszyć przyję-
tych reguł. Nie lekceważę sobie tytułów profesorskich, ale wolę te, które 
zdobyć można dobrym piórem lub dobrym miejscem w literaturze. 

Blankiet listowny Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Francuskiej, 
do której należeli m.in. Irena Jo-
liot-Curie, Jean Cocteau (obok 
zbliżenie)

Z Polski Cazin pisze do Juliette: 

24 listopada 1955, środa

P rzed 3000 osób w Pałacu Kultury, siedzę po lewej stronie od 
Premiera (po prawej stronie stary deputowany Marcel Cachin!) 

[słowo niejasne]. Wczoraj wygłosiłem przemówienie transmitowane 

Karykatura P. Cazina za-
mieszczona w specjalnym 
numerze „Nowej Kultury” 
(1955, nr 49), w całości po-
święconym uroczystościom 
mickiewiczowskim
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przez radio (na wpół po francusku a na wpół po polsku), gdzie 
wstawiłem jego nazwisko w związku z naszym doktoratem we Lwowie. 
Ach, to przemówienie. Wielki poeta chilijski Pablo Neruda chciał, 
bym siedział przy ich stole Delegacji Zagranicznych wraz z poetką 
argentyńską i poetą kubańskim i z Amerykanami z Ameryki Pół-
nocnej, Włochami, Niemcami, Belgami – upojenie sukcesem.

25 listopada 1955, czwartek

O bok obrazów w Radzie Państwa, gdzie rozmawiam z prezyden-
tem Bierutem i marszałkiem Rokossowskim – z kieliszkiem 

w ręku z pełną werwą, przed fotografami, pod żyrandolami, kwiaty; 
w tłumie, z którego wyłania się dziennikarz polski, Osmańczyk, 
którego masz na zdjęciach z transatlantyku polskiego z 1938 r. Wsiadł 
w Kilonii.

2 grudnia 1955, piątek

R adość ze spotkania z Ambasadorem Francji na przyjęciu 
w PAX-ie, gdzie mi wręczają nagrodę – koperta – i na 

wspaniałej kolacji, gdzie się świetnie bawimy. Ależ ich rozśmieszy-
łem. Przychodzi zaproszenie na poniedziałek 5-tego na kolację do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A dziś wieczorem opiekuje się 
mną Władysław Grzędzielski z Marsylii (Chopin), teraz dziennikarz. 
Pomoże mi w przygotowaniu reportażu.

Dyplom medalu pamiątkowego z okazji setnej rocznicy śmierci Mickiewicza, który 
wręczył Cazinowi Minister Kultury i Sztuki Włodzimierza Sokorski
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Pocztówki z folklorem polskim, który zawsze fascynował Cazina. 
Stroje z Wielkopolski i krakowskiego (malowała Maria Orłowska) 

(lata 50. XX w.)
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7. Troski i nadzieje ostatnich lat

W 1956 r. Cazin został członkiem Pol-
skiej Akademii Nauk. Rok później zaś 
laureatem regionalnej nagrody francuskiej 
„Grand Prix Littéraire des Vins du Peri-
gord”. W Polsce ukazał się przekład Hu-
manisty na wojnie (1957).

31 maja 1957, piątek

C zytają mego „Humanistę” w Krakowie. Profesor Pigoń, wielki 
specjalista od Mickiewicza pisze do mnie: „Czytam mądrego 

i pięknego «Humanistę» – satysfakcja czytelnika” [po polsku 
w tekście]. Czy tam będzie to sukces czy raz jeszcze fi asko? Dziwny 
jest los tego dzieła. A oto mój «Décadi» na skraju przepaści. Plon 
nie odpowiada na zamówienia księgarzy i waha się, czy go wydać? Co 
robić? Do jakich drzwi stukać? 

3 czerwca 1957, poniedziałek

I  jeszcze ten list od Tadeusza Brezy, powieściopisarza, pierwszego 
sekretarza Ambasady w Rzymie: „Właśnie przysłał mi K. Eber-

hardt Pańskiego «Humanistę». Świetnie, że przełożono u nas tę książkę. 
Jestem teraz w jej połowie. Jakie to pyszne! Jej gatunek intelektualny, 
gatunek jej wrażliwości, to coś niezmiernie mi bliskiego”. Breza wie, że 
zakochałem się w  jego „Uczcie Baltazara” i że marzę o tym, by ją 

przełożyć. Czy nie byłoby w jego zainteresowaniu trochę wyrachowania, 
by mi schlebić? Sąd Kadena, który cytuję w mojej przedmowie, był 
spontaniczny, bez kalkulacji. Jednakże wierzę z całego serca, że Breza 
jest szczery.

Cazin przed swoim domem Cadet Roussel w Aix
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Cazin przed swoim 
domem Cadet Roussel 
oraz (poniżej) jego wi-
dok ogólny w Aix-en-
Provence

Cazin z córką Catherine
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4 czerwca 1957, wtorek

N ie zanotowałem wczoraj, co pisał do mnie Parandowski 20 
maja na temat „Humanisty” po polsku. Pisał, że tłumacz 

przedstawił mnie w portrecie „zbyt skąpo malowanym” [po polsku 
w tekście]. Czemuż on sam nie zrobił tego swym piórem mistrza 
i przyjaciela! To on powinien był zrobić to tłumaczenie. A jednak 
nasze wspomnienia ze Lwowa na wiosnę 1928 roku, nasze pierwsze 
spotkanie, wymiana naszych pierwszych książek – wszystko to było 
nieskończenie miłe.

Cazin przez całe życie uczył 
się języka polskiego a w wie-
lu notatnikach, na niezliczo-
nych karteczkach, a nawet na 
artykułach z polskiej prasy 
notował ciągle słówka i frazy, 
które go zaciekawiły. Obok 
strona z wierszem L. J. Kerna

28 lipca 1957, niedziela

E cha „Humanisty na wojnie” w prasie polskiej. Krytyk 
„Kroniki” (Łódź) nie jest głupi. „Dzieło myśliciela – utwór 

fi lozofa – intelektualista czystej krwi...”. Jest w moim „Humaniście” 
obok myśli – mało spekulatywnej zresztą – nie mam do tego daru, 
jestem przede wszystkim typem intuicyjnym, bardziej logicznym niż 
metafi zycznym – jest w nim moc wzruszenia i liryzm, który krytycy 
może docenią, zgodnie z temperamentem każdego z nich, ale sądzę, że 
większość zwróci uwagę na umiar i mądrość, które rozsądek dorzuca 
do uczuć.

Rosa Bailly pisała do Paula Cazina w związku z przekładem  Humanisty 
na język polski

24 luty 1957
Mój drogi Pawle

Pozwoli pan, że pogratuluję mu aktywności godnej rozgłosu 
w prasie światowej. Ja czuję jak ogarnia mnie lenistwo i licz-

ba jakiś 5oo osób, od których otrzymałam w tym roku życzenia 
na Święta Bożego Narodzenia, wydała mi się trochę przytłacza-
jąca, pomimo przyjaźni, jaką do nich żywię.

Jestem szczęśliwa, że pański „Humanista” ukazuje się 
w Warszawie. Wie pan, jak bardzo cenię to dzieło.
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Jak się miewa pańska rodzina. To musi być wzruszające 
patrzeć jak rosną własne córeczki.

Rosa Bailly 

Tłum. A. Wojnowska 

On sam notował w dzienniku:

26 stycznia 1958, niedziela
Trzecia po święcie Trzech Króli

W stałem o szóstej rano. Ociepliło się. Kot już nie dygocze 
z zimna, kiedy wystawiam mu miskę mleka w drzwiach 

kuchni. Pochwalony niech będzie Bóg, który pociesza moją duszę. Nie 
znam Ciebie Panie. Jestem agnostykiem. Nie widzę Ciebie. Jestem ślepy. 
Wypędzą mnie ze swojej synagogi, jeśli opublikuję książkę, o której 
marzę – o „Duszy Mickiewicza”. O tajemnico Kościoła. Modlę się 
jednak w komunii duszy z Kościołem, który się modli, formułami 
Kościoła. I Ty Panie dajesz mi pokój. […]

Szkic listu do lektorki języka polskiego 
Heleny Chełmińskiej-Stremooukoff  włą-
czony do dziennika w odpowiedzi na jej 
list gratulujący P. Cazinowi udziału w se-
rii odczytów historyka i krytyka Edwarda 
Krakowskiego, zorganizowanych na po-
łudniu Francji.

Cadet Roussel 
27 lutego 1958

Łaskawa Pani

Ś licznie dziękuję za miły list. Napracowałem się do siódmego 
potu nad tymi odczytami, ale mam wrażenie, że pomimo wszel-

kich niedomagań, osiągnęliśmy pomyślne skutki dla naszej sprawy 
polsko-francuskiej. O to tylko mnie chodzi. W Awinionie w Palais 
du Roure, w Alliance française, jak w Marsyli, niebywała atmosfera. 
Po raz pierwszy odwiedziłem grób Garczyńskiego. Ale dlaczego piszę 
po polsku! Sprawniej i prędzej mi pójdzie jakoś po swojemu! [dalej 
po francusku] Nakaz „ciszy na temat Polski”, polityka bojkotu 
prowadzona przez poczciwców, którzy nie chcą więcej słyszeć o narodzie 
polskim pod pretekstem, że jest on „w rękach rosyjskich” została jak 
mi się wydaje, przełamana.

Dalej w dzienniku Cazin pisał:

T a Helena Chełmińska z męża Stremooukoff  uczy polskiego 
studentów rusycystyki, których rekrutuje jej mąż. Nie mogę się 

dowiedzieć, ilu ona ma uczniów. Język rosyjski ma przewagę choćby 
z powodu znaczenia państwa rosyjskiego i kraju radzieckiego. Nasza 
opinia publiczna, nawet najbardziej wrogo nastawiona wobec polityki 
Sowietów, najbardziej przerażona moskiewskim despotyzmem, tankami 
w Budapeszcie, koszarami i kołchozami – nie odrzuca Rosji w całości 
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tak, jak czyni to z Polską. Na Polskę wszyscy patrzą surowo. Zastana-

wiam się jak to jest w Aix ze Stowarzyszeniem przyjaciół ZSRR.

Diarysta zgodnie ze swym zwyczajem 
włączył pod datą 28 lutego 1958 r. ma-
szynopis polskiego listu konsula Broni-
sława Th omasa z Marsylii, zawierający 
podziękowania za jego udział w tej akcji 
odczytowej.

Konsulat Generalny

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

w Marsylii   Marseille 28 luty 1958

Monsieur 

Professeur Paul Cazin

Aix-en-Provence

Wielce Szanowny Panie Profesorze

Wielce Czcigodny i Drogi Przyjacielu

Pragnę również tą drogą podziękować Panu z głębokiego 
serca za wielki wysiłek i zryw serca wykazany w czasie or-

ganizowania odczytów Pana Krakowskiego w Marsylii, Aix-en-
Provence i Avignon.

Ten sam wielki i wspaniały duch, jak i głęboką myśl erudyty 
i zarazem polityka wykazał Pan, Panie Profesorze, podczas swoich 
publicznych wystąpień wprowadzających i podsumowujących wyżej 
wspomniane odczyty.

Wydaje się, że odnieśliśmy Mistrzu wielki sukces w dziedzinie 
popularyzowania wiedzy o Polsce dawnej i współczesnej, historii 
i kultury narodu polskiego oraz idei braterstwa narodu francuskiego 
i polskiego. […]

18 października 1959 r. Cazin został od-
znaczony Krzyżem Ofi cerskim Legii Ho-
norowej. Ceremonia odbyła się przed 
Ratuszem w Paray-le-Monial. Orderem 
udekorował go wieloletni przyjaciel ka-
nonik Falconnet, z którym kiedyś Cazin 
razem studiował. Wśród obecnych był 
Léon Noël, niegdyś Ambasador Francji 
w Polsce, przyjaciel, z którym Cazin dzia-
łał w Ruchu Oporu, a także Radca kul-
turalny Ambasady Polskiej Mirosław 
Żuławski.
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Dyplom orderu Ofi cera Legii Honorowej

Menu bankietu wydanego na cześć 
Cazina po wręczeniu mu orderu
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Nagłówek pisma „La Renaissance” z 19 października 1959 informował:

Paul Cazin otrzymał wczoraj w Paray-le-Monial order 

 Ofi cera Legii Honorowej.

Miasto Décadiego złożyło wczoraj wzruszający hołd znako-
mitemu pisarzowi, który otrzymał Krzyż z rąk kanonika 

Falconneta, swego dawnego kolegi [z seminarium].
[...] Ceremonia w Ratuszu
Najznakomitsze osobistości otaczały p. Paula Cazina, kiedy 

o godzinie dziesiątej wchodził na estradę wzniesioną specjalnie na 
tę okazję przed Ratuszem w Paray. Wokół niego zajęli miejsce p. 
Ambasador Léon Noël, p. Żuławski, radca kulturalny Ambasady 
polskiej, reprezentujący ambasadora, p. Mouterde mer Paray-le- 
Monial...

Zdjęcie prasowe z uro-
czystości, zamieszczone 
w jednym z pism fran-
cuskich

Po uroczystościach, podczas bankietu zor-
ganizowanego na cześć Cazina przez Ami-
cale des Vieux Parodiens, Stowarzyszenia 
do którego należał od 1931 r., Léon Noël 
wygłosił toast: 

Nigdy nie zapomnę tego, co dawny ambasador Francji 
w Warszawie zawdzięcza jego myśli i jego dziełu, a szcze-

gólnie jego wspaniałemu tłumaczeniu Pana Tadeusza. Potrafi ł on 
uczynić z tego arcydzieła Mickiewicza – w niczym mu nie szko-
dząc – arcydzieło sztuki przekładu... Jego wersja, tak jak oryginał 
przenosi czytelnika do Polski ponadczasowej i oświetla nie tylko 
jej przeszłość, ale także jej stałe cechy charakteru. Pomogła mi 
ona bardzo zrozumieć i pokochać ziemie polskie, równiny i lasy 
tego kraju, który ciągnie się od Bałtyku po Karpaty, jego atmos-
ferę i jego duszę. Za to wszystko jestem wdzięczny Paulowi Ca-
zinowi.

Nigdy nie przestał Pan być, drogi przyjacielu, jednym 
z najbardziej skutecznych konstruktorów intelektualnych 
związków francusko-polskich.

Maszynopis w papierach P. Cazina
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Gratulacje wystosował do pisarza również biskup Autun, monsignore 
Paul Vachot, który napisał:

Wielce Szanowny Mistrzu

Gdy czytałem wczoraj artykuł w „Saône et Loire” w pamięci 
mojej ożyły liczne wzruszające wspomnienia. Pana dworek 

w Autun tak zawsze gościnny. Nasza Stara Katedra, która tak go-
rąco przyjmowała Pana, gdy podczas mszy Wielkiego Tygodnia 
stał Pan tam, w cieniu fi laru, zachwycony Psalmami i z uczuciem 
towarzyszący tekstom i gestom liturgicznym. Serdeczne gratula-
cje z okazji Pańskiej, tak bardzo zasłużonej „Rozetki”.

Koperta i oryginał listu od biskupa Vachota
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Okładka i strona tytułowa polskiej wersji Człowieka, który różne rzeczy 
widział, wydanej przez PAX w 1960 r.

W 1959 r. ukazała się drukiem ostatnia 
książka Paula Cazina l’Homme qui avait vu 
des choses, która rok później doczekała się 
polskiego przekładu i wydania w wydaw-
nictwie PAX



185

Z tej okazji Rosa Bailly pisała do Cazina: 

25 grudnia 1959
Błogosławiony Pawle, 

Oto mamy Boże Narodzenie. Czy składając życzenia panu 
i pańskim bliskim a także pańskiemu dziełu literackiemu 

prosiłam o wybaczenie mego długiego milczenia. [...]
Uradowała mnie myśl, że sprawiedliwość zaczyna być od-

dawana świetnemu pisarzowi Pawłowi Cazinowi. Jak to dobrze, 
że książki pańskie wydawane są w Polsce!

W ostatnich pana listach podziwiałam tę werwę i zapał, któ-
re wydają się jeszcze młodsze i jeszcze bardziej czarujące w panu 
niż kiedykolwiek. Niech mi pan powie, że dobrze się pan czuje 
i że jest pan zadowolony.

Do Siego Roku! drogi Pawle
Rosa Bailly

Cazin w gabinecie na tle własnej biblioteki

Zbiór opowiadań L’Homme qui avait vu 
des choses wywołał w prasie francuskiej 
pochlebne wzmianki, które Cazin prze-
pisał lub wkleił do swojego dziennika

„Figaro Quotidien” 20 maja 

L’Homme qui avait vu des choses to przynajmniej dwudzieste 
dzieło tego burgundzkiego pisarza. Burgundia jest w nim 

obecna. To zbiór wspomnień. A każde napisane piórem tak ży-
wym, że staje się opowiadaniem lub nowelą, gdzie obserwacje 
poetyckie lub łagodnie humorystyczne następują po sobie. Dzie-
ło przesycone jest łagodną i pogodną fi lozofi ą.

Jedna z wielu świątecz-
nych kart pocztowych, ja-
kie otrzymywał P. Cazin
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J. L. Prévost, „Livres et lectures”

Autor Humanisty na wojnie i Décadiego jest wielkim pisarzem, 
który pozwolił, by o nim zapomniano. Wydane obecnie 

inedita stanowią zbiór nowel rzadkiej wartości. Doświadczenie 
ludzkie i powaga miarkowana humorem czynią z tych opowiadań 
i tych wspomnień małe arcydzieła. Postacie uchwycone są z nie-
zrównaną prawdą w swej rekonstrukcji epoki i środowiska.

Louis Chaigne, „Courrier Français” Bordeaux

Podczas gdy my nie doceniamy go, Polska przyjęła go do 
swojej Akademii. Jest on może dziś unikalnym przypad-

kiem autora, zdolnego oddać honor dwóm językom jednocze-
śnie. Paul Cazin powraca do nas tą książką piękną, prawdziwą 
i przyjazną, która zbliża nas bardziej jeszcze do natury, do pej-
zaży francuskich, do dzieci i do Boga samego, wszechobecnego 
w swej miłości.

Paul Chovelon, „Le Provençal Marseille”:

To rzecz wielka i piękna, że możemy odkryć na nowo Paula 
Cazina. Filozof, gawędziarz i sławny polonista mógłby sa-

mego siebie zdefi niować poprzez tytuł tej książki. Dobry Cazin 
także potrafi ł patrzeć nie tylko wokół siebie, ale również ku wnę-
trzu. Tam gdzie kumulują się wspomnienia i odkrycia, których 
wspaniałe podskórne bogactwo czujemy w jego stylu aluzyjnym, 

przywracającym do życia społeczeństwo, które zanika, kiedy to 
słowa miały sens precyzyjny i ustalony, kiedy to pisano bez infl a-
cji określeń i kiedy skłaniano się lekko, by życzyć sobie z uśmie-
chem dobrego dnia.

8. Przyjaźń z Tadeuszem Brezą

Rok 1961 w dużej mierze poświęcony był 
tłumaczeniu Spiżowej bramy. W Dzien-
niku znajdują się liczne wzmianki o pra-
cy nad tekstem, o listach Brezy i jego 
podróżach, a także o kłopotach ze znale-
zieniem wydawcy dwóch powieści Brezy 
– Spiżowa brama i Urząd, których prze-
kład Cazin już rozpoczął. Z zapisków 
widać, że Cazina i Brezę łączyły bardzo 
serdeczne stosunki, czego dowodem była 
obfi ta korespondencja.

Z dziennika

12 stycznia 1961, czwartek

N iezwykle ciekawy list z Wydawnictwa Le Seuil. Odmawiają 
publikacji dwóch książek Brezy, głośno bardzo podnosząc ich 

zalety i zapewniając mnie, że mój trud nie pójdzie na marne. Le Seuil 
boi się. (Próg się boi – moc truchleje, [po polsku w tekście] 
napisałem do Tadeusza). Boi się, że Breza nie będzie się podobał 
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Hierarchii, która uderza piorunem, jeśli sądzi, że nie dość się jej 
schlebia i nadskakuje. 

Do dziennika dołączony był list Cazina 
do londyńskiego wydawcy, Roberta 
Knittela, z Cllins Publisher, który chciał 
nawiązać kontakt z paryskim wydawcą 
Brezy. Zainteresowania to pozostało 
jednak bezowocne, o czym donosił 
pisarzowi Cazin.

16 stycznia 1961

P owód, który podaje to fakt, że przeszło połowa Komitetu Lektury, 
nie pochwala pozycji zajętej przez „Spiżową bramę” B. wobec 

instytucji Kościoła Katolickiego i polityki Watykanu. 
Z tego samego powodu odmawia publikacji innego dzieła tego 

samego autora, które właśnie się ukazało, i którego pierwszy nakład to 
jest 16 tysięcy, jak informuje mnie Breza, zniknął w ciągu dwóch dni. 
[...] Wielu innych wydawców paryskich prowadzi rozmowy z Brezą. 
Czekam cierpliwie, aż któryś z nich się zdecyduje, ponieważ pierwszy, 
który zgłosił się do mnie, ma tylko skrupuły natury politycznej i re-
ligijnej, ale potwierdza naszą pewność, że, Breza znajdzie we Francji 
publiczność.

6 marca 1961, wtorek

C o robi mój Tadeusz Breza na Antylach? „Przegląd” nie publi-
kuje jeszcze jego reportażu. Przypatrzeć się z bliska jego duszy. 

Niechaj będzie w niej gorycz, jeśli nie może być niestety słodyczy, ale 
nigdy nie cierpkość. Bo w goryczy jest coś szczerego, twardego, solidnego, 
w sumie coś szlachetnego. Ileż dobrych roślin jest gorzkich, ile jest 
gorzkich zbawiennych lekarstw.

13 września 1961, środa 

J aka nowina dziś rano! Cztery linijki z Paryża, hieroglify mojego 
Tadeusza, który donosi mi, że przyjechał przedwczoraj z Zosią. 

Mówi „spaliśmy aż do dzisiaj i ledwie się obudziliśmy, natychmiast 
do ciebie oczywiście pierwsze słowa – ta kartka. Będziemy pracować. 
I nie będzie to praca na darmo”.

6 października 1961, piątek
„Spiżowa brama” mojego Tadeusza Brezy przytłacza mnie trochę. 

Ale jutro wezmę się znowu za nią.
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Cazin pisał do wydawcy Pierre’a Javeta z wydawnictwa Julliard 
w Paryżu. Kopię swojego listu dołączył do dziennika:

1 listopada 1961
Drogi Panie.

W  końcu czerwca pozwoliłem panu mieć nadzieję na moje 
tłumaczenie Tadeusza Brezy w listopadzie, przewidując 

wszelkie możliwe słabości związane z moim wiekiem. W istocie mu-
siałem przerwać tę ciężką pracę na długie miesiące. Obliczając czas 
na rewizję tekstu, której autor chce ze mną dokonać, a potem czas 
na przygotowanie czystopisu, obawiam się, że nie będę gotów przed 
końcem roku. Pan Radca Breza jest szczęśliwie na stałe we Francji 
i wkrótce do mnie przyjedzie, musiał on z pewnością już skontaktować 
się z panem.

28 listopada 1961, wtorek

L ist od Tadzia. Zabrałem się znowu do „Bramy spiżowej”, której 
gigantyczna masa mnie przytłaczała. A ja Pigmej poruszam 

to wszystko znowu z całą siłą. Piszę mu na maszynie fragmenty, żeby 
mógł je włączyć.. do kart paryskich. Zdjęcie Cazina z Tadeuszem Brezą
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13 czerwca 1962, środa

P raca nad ostatnimi rozdziałami „Urzędu” Brezy (Monsignore 
le Bureau). Ileż rzeczy na warsztacie [...]. 

16 czerwca 1962, sobota

D ostałem „La Porte de Bronze”, «La Porte» francuską, której 
złocony brąz, wyniosła, masywna kopuła przyciągnie na wy-

stawie oko klientów.
Piszę do mego Tadzia po polsku, że moje serca „łagodne 

i pokorne” przynajmniej wtedy, gdy chodzi o szczere pragnienia, czuje 
żal, że w notkach prasowych nie ma ani słowa o pisarzu francuskim, 
który ją pierwszy przedstawił publiczności francuskiej. Ale krytycy 
dodadzą może trochę odwagi małemu pióru, które słabnie. Niektórzy 
będą z pewnością wiedzieli, że moje nazwisko pisze się przez C, a nie 
przez G. 

Trzymam ją, trzymam tę „Spiżową bramę” francuską, o której 
mój Tadzio mówił, że wykołysał ją na swoim sercu [...] a może 
to jego żona Zosia mówiła, że tulił ją na swym łonie. Zasługuje 
ona na to. Książka prezentuje się wspaniale. Okładka pociągająca, 
błyszcząca, struktura typografi czna harmonijna, pełna światła. Są 
marginesy – wreszcie! Te marginesy, które współczesne sknerstwo 
ogranicza tak żałośnie. A jeśli chodzi o treść – jest ona cudem myśli 
i urody. Ogromna ulga. Tak bardzo obawiałem się, że całość może 

ucierpieć z powodu udziału cudzoziemca, chociaż włada on naszym 
językiem z nadzwyczajną łatwością. A przecież nie wszyscy Francuzi 
piszą po francusku w sposób nienaganny. Było mi bardzo przykro, 
że nie mogłem wszędzie nadać jednakowego tonu, jednej ręki. Ale 
mam wrażenie, że wszystko jest stopione. Przeciętny czytelnik da się 
oszukać. Jest to sprawa zasadnicza dla sukcesu sprzedaży – jedynego, 
który się liczy – na który, rzecz niesłychana wcale nie liczę, tak 
bardzo przyzwyczajony jestem do klęsk i katastrof. Wystarczy mi, 
gdy powiedzą tu i tam, że to robi wrażenie „oryginału”.

Fotografi a Cazina u schyłku lat 50.
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W liście do Brezy dołączonym do dziennika Cazin pisał:

27 lipca 1962, piątek

C zekam na swego „Krasickiego” u was. Gazety pokazują konter-
fekt naszego kota. Gdy wyjdzie u nas pierwszy tom Wielkiego 

Larousse`a zobaczysz „Polskę” pod moją literą.
Proszę mnie kochać, Tadziu, Zosio, dopóki będziecie 

mogli. [ostatnie zdanie po polsku] 

9. Ostatnie spojrzenie na Polskę. 
Album Guide bleu. La Pologne Guide bleu. La Pologne 

Notatka z Marsylii w dzienniku:

6 stycznia 1962, sobota

Z niechęcenie. Paniczny lęk przed fi askiem. U księgarza Monpelet 
jest moja „Pologne” zagrzebana na pierwszym piętrze w przepast-

nych towarach. Czy wystawią ją na witrynę? Czy uda się ją wylansować? 
To byłby cud. Zawrót głowy mnie ogarnia od niesmaku. Ale stopniowo 
spokój ducha zwycięża. O stary dzieciaku! Radości, radości.

8 stycznia 1962, poniedziałek

D la Hachette’a, tego handlarza, moja „Pologne” nie jest dziełem 
nowym, które się wystawia w witrynie pod opaską. To numer 

serii, kolekcji, wciśnięty w głąb magazynu, pośród staroci, gdzie go 
mogą odnaleźć tylko amatorzy i ciekawscy... 

Léon Noël napisał mi: „Cóż za przyjemność. Treść? Głęboka 
i pełna. Forma? Sztuka doskonała”. A dziś mój Jean Mouner : 
„Ty jeden byłeś zdolny tak napisać. Zebrać w małym tomiku takie 
bogactwo serca i intelektu. To eleganckie i lekkie, ale korzenie są 
bardzo głębokie”. A Rose Bailly napisała do Ambasady: „Przedmowa 
o nadzwyczajnych wartościach literackich i ludzkich.” 

Do dziennika został też włączony list Ca-
zina adresowany do Kazimierza Saysse-To-
biczyka, autora przypisów do przedmowy 
Cazina. List napisany po polsku:

9 stycznia 1962
Drogi Panie,

W yrzucam sobie, żem nie podziękował i nie powinszował 
Szanownemu Panu, za piękne „Notice”, które dopełniają 

mojej przedmowy do Guide Bleu POLOGNE.
Myśmy się spotkali, pamiętam w Warszawie w Dzień Zaduszny 

1960 – sami naprawdę jako pokutujące, błądzące dusze, zziajane 
i zafrasowane, wśród ogłupiających wymagań i fanaberii wydawców. 
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Nareszcie wybrnęliśmy, dzięki Bogu, i mamy coś – jak się patrzy.
Ja teraz walczę dla swojej własnej reklamy literackiej. Hachette 

ma naturalnie inną optykę i perspektywę. Dla niego takie dzieło jest 
tylko jednym nowym numerem danej serii, danego zbioru przewodników. 
Dla mnie to cenna sposobność popierania własnej twórczości. Mocno 
tego potrzebuję, bo należę do przedpotowego, w drodze zniknięcia 
czy wygaszenia, pokolenia literatów. Trudno nam się dobijać łask 
publiczności – tej która płaci, pomaga do życia.

Ano zobaczymy. W latach 80 słabsze mam nogi, lecz wola się 
nie ugięła.

Moc najserdeczniejszych ŻYCZEŃ NOWOROCZNYCH
 Dla Sz. Pana i wszystkich tam dookoła
 Stary „Pan Paweł Polaków”
  PAUL

24 lipca 1962, wtorek

B oski upał, boskie światło, wiatry uspokoiły się.
Radość. Z Warszawy przysłano mi gazety, które chwalą moją 

„Pologne”, „której imię na zawsze połączone zostanie z moim dziełem”.
Okładka „Pays de Bourgogne” z 1962 r.

W 1962 r. ukazał się specjalny numer „Pays 
de Bourgogne ” (nr 37) poświęcony Paulo-
wi Cazinowi. Félicien Mars w jednym z ar-
tykułów napisał m.in.: 
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Choć kaprysy losu rzuciły go do Prowansji, by tu przekroczył 
granicę lat osiemdziesięciu i choć urodził się w Montpellier 

w 1881, Paul Cazin chętnie uważał się za Burgundczyka. Jest nim 
zarówno przez swe pochodzenie jak i przez cechy charakteru. Jest 
„z Burgundii” jak nasze wina, słynące ze swej jakości i smaku. 
[...] 

Ostatnia podróż Paula Cazina do kraju Mickiewicza 
i Krasickiego odbyła się ledwie kilka miesięcy temu. Autor tylu 
studiów z literatury polskiej, który przełożył na francuski Pana 
Tadeusza z prostotą taką jak stary Amyot swego Plutarcha, ale 
z o wiele większą wiernością, pojechał tam, by po raz ostatni 
przyłożyć rękę do „prezentacji” Polski Francuzom w książce, 
która wyszła właśnie u Hachette’a. [...]

Gdybym jednym słowem wyrazić miał wrażenie, jakie robi 
na mnie Paul Cazin, w swej zielonej starości silny jak szczep wina 
i jego dzieło, które starzeje się tak dobrze, jak wartościowe prze-
twory, jak wino nasze, z przyjemnością powiedziałbym, że widzę 
w nim piękny przykład burgundzkiej solidności.

F. Mars, Paul Cazin..., s. 479-480

A Jean Menand w artykule pt. L’Ami autinois, wspominał: 

Wszyscy tu, z wyjątkiem młodych, przypominają sobie 
tego, którego nazwano Błogosławiony z Autun. Widzieli-

śmy go jak chodził ulicami starego miasta. Jego wysoką sylwetkę 
starego chudego kota – old Tom Cat – jak mówią Anglicy. Zażyły, 
znał tu wszystkich, zatrzymywał się po drodze, by ze wszystkimi 
porozmawiać. Najlepiej jednak zakosztować można było czaru 
rozmowy z nim w starej jego siedzibie. Mieszkał w pięknej bu-
dowli z czasów Ludwika XIII, która odtąd zawsze już tu nazywa-
no Domem Błogosławionego. [...]

To w Autun opublikował najlepsze opowiadania i to o Au-
tun, mieście, z którym łączą go silne więzi uczuciowe, napisał 
stronice pełne największego liryzmu. [...]

J. Menand, L’Ami autinois..., s. 481-482

Cazin podjął także próbę uporządkowa-
nia własnej spuścizny, w czym pomagać 
miała mu lektorka języka polskiego Te-
resa Kozłowska. W swoim dzienniku za-
notował:
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Z dziennika

12 stycznia 1963, sobota

P oranek. Pierwsza wizyta Pani Teresy Kozłowskiej, nowej lek-
torki na Wydziale. Podejmiemy się napisania historii moich 

pięćdziesięciu lat polonisty. O co chodzi? O utrwalenie tego, co tak 
przerażająco przemijające, przelotne, znikome, a może takie marne! 
Vanitas vanitatum. To jest wartość życia. Całego życia. [ostatnie 
zdanie po polsku w tekście]

22 stycznia 1963

M oja przyjaciółko, wśród przerażającego bezładu moich prac jest 
jeszcze przygotowanie polskiej pracy doktorskiej. Doktorantka 

jest obecnie lektorką języka polskiego na tutejszym Wydziale. Wyko-
rzysta pobyt w Aix, by opracować przy mojej pomocy moje wspomnienia 
i moją przeogromną dokumentację. Uniwersytet Warszawski ustalił, 
że będzie to historia mojej kariery polonisty od 1904 do 1962 roku. 
Przeszło pół wieku. Moje związki ze sławnymi pisarzami polskimi, 
podróże, moje prace, studia, tłumaczenia, prelekcje, wykłady i prze-
mówienia. Widzi Pani, ileż to papierów do przejrzenia, jakie góry 
przenosić trzeba... Ale jeżeli ma Pani dobre oczy może Pani dostrzec 
moją sławę – pośmiertną.

Ostatnia dedykacja, jaką napisał odwie-
dzającej go w delegacji Uniwersytetu 
Warszawskiego prof. Janinie Kulczyckiej-
-Saloni, na dzień przed wypadkiem jakie-
mu uległ 5 maja 1963 r., potrącony przez 
samochód, gdy wychodził ze sklepiku, 
gdzie kupował swe nieodstępne papiero-
sy „Gauloise”
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10. Księga życia zamyka się 

W wydawanym w Aix-en-Provence, „Le 
Provençal” pod datą z 13 czerwca 1966 
Paul Chovelon donosił:

Paula Cazina nie ma. 

Z bolesnym zdziwieniem dowiedzieliśmy się o  jego śmierci, 
wczoraj w środę o godzinie 8 w domu Cadet-Roussel w Aix 

przy drodze Pinchinats, gdzie przetransponowany został ze 
szpitala, w którym, pomimo leczenia nie zdołał się podźwignąć 
po wypadku 5 maja, kiedy uderzył go samochód na skrzyżowaniu 
Saint-Eutrope przy la route des Alpes. [...]

Odwiedziłem go na kilka dni przed wypadkiem w jego 
ustroniu Cadet Roussel, gdzie podejmował Tadeusza Brezę, którego 
Spiżową bramę, właśnie przetłumaczył. Byli w towarzystwie 
pani Janiny Kulczyckiej-Saloni, prorektora Uniwersytetu 
Warszawskiego i pani Teresy Kozłowskiej, lektorki języka 
polskiego na Wydziale Humanistycznym [w Aix-en-Provence].

Paul Cazin był członkiem polskiej Akademii. Polsce 
zawdzięczał skromny dostatek, bo własny jego kraj uczynił 
bardzo mało na rzecz tego pisarza, który znakomicie służył 
Francji i przyjaźni francusko-polskiej, niestety na marginesie 

instytucji ofi cjalnych i uniwersyteckich. Ostatnim dokumentem, 
który podpisał już na łożu śmierci była umowa z wydawnictwem 
Juliarda na tłumaczenie Urzędu Brezy. [...] 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro, w piątek 
o godzinie 15.45 w kościele Madeleine. Niechaj Pani Cazin 
i rodzina zechcą przyjąć wyrazy naszych kondolencji pełnych 
wzruszenia. Dzielimy z nią jej żałobę.

Ostatnie zdjęcie Paula Cazina w towarzystwie prof. Janiny Kulczyckiej-Salo-
ni, p. Cazin, p. Teresy Kozłowskiej oraz dyplomaty i pisarza Tadeusza Brezy 

dołączone do artykułu
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Zgodnie z wolą Paula Cazina w paździer-
niku 1963 r. ostatecznym miejscem jego-
spoczynku stało się rodzinne Paray-le-
Monial

10 października 1963 w „Courrier Saône-et-Loire ukazało się wspo-
mnienie:

Paul Cazin spoczywa teraz w Paray-le-Monial w ziemi Décadiego

Paray przyozdobiło się wczoraj wszystkimi barwami jesieni, 
by przyjąć swego syna Paula Cazina. [...] Pani Paul Cazin to-

warzyszyła trumnie w ostatniej podróży. Otaczali ją liczni przy-
jaciele Paula Cazina. Pan Barbotte, prezes Stowarzyszenia „Les 
Amis de Paul Cazin” i sam jego wieloletni przyjaciel, wygłosił 
syntetyczne przemówienia, które podyktowała mu przyjaźń 
i długie obcowanie z dziełami Cazina. «Jak moglibyśmy Pana za-
pomnieć. Wystarczy nam otworzyć Pańskie książki, by odnaleźć 
Pana wiecznie żywego, wzruszyć się dzieciństwem Décadiego, po-
czuć jak bije mocno Pana serce w Humaniście, uśmiechnąć się do 
fantazji Alouette i do dwudziestu innych dzieł, które dziś ludzie 
sobie wyrywają».

Artykuł relacjonujący uroczystości w Paray-le-Monial
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11. Epilog – Cazin redivivus

W trzy lata po śmierci Paula Cazina w Au-
tun, mieście, z którym na długie lata zwią-
zał swoje losy, jednej z ulic nadano jego 
imię. W „La Gazette Indépendante” pisano 
wówczas w numerze z 22 czerwca 1966 r. 

Błogosławionemu z Autun

„My, którzy go znaliśmy, zachowamy nie tylko wspo-
mnienie jego serdecznej prostoty niezrównanego 

przyjaciela, o sercu równie nieugiętym i wiernym co delikatnym, 
ale i wspomnienie jednego z najlepszych pisarzy naszej epoki, 
którego liczne stronice zasługują na to, by znaleźć się w antologii 
literatury francuskiej...”. Takimi słowy, pełnymi ludzkiego ciepła 
ambasador Léon Noël odsłaniając tablicę noszącą nazwisko Pau-
la Cazina wspomniał tego, który był jego przyjacielem i który dla 
wszystkich pozostał Błogosławionym z Autun.

Zaproszenie na otwarcie wystawy o Paulu Cazinie 
18 czerwca 1966 r. w Merostwie

Zaproszenie na uroczystości nadania imienia ulicy Paula Cazina 
19 czerwca 1966 r.

Podpis P. Cazin, który pozostawił na niezliczonych kartkach 
i listach przechowywanych w jego archiwum
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Natomiast w „L’Echo du Morvan” 22 czerwca 1966 ukazał się artykuł 
opisujący ceremonię nadania ulicy imienia Paula Cazina:

Inaugurując w niedzielę ulicę Paula Cazina Léon Noël przy-
wołał wspomnienie pisarza tak silnie związanego z Autun. 

[...] Uroczystości towarzyszące tej inauguracji miały charakter 
taki, jakiego z pewnością życzyłby sobie Paul Cazin: była w nich 
wierność pamięci i przyjaźni. Cazin – człowiek, humanista, pi-
sarz przypomniany został jak należało, bez dytyrambów i emfa-
zy, które nie podobałyby się temu przyjacielowi prostoty, ale ze 
szczerością i gorącym sercem, na które był wrażliwy. Spora gru-
pa jego przyjaciół znalazła się w Autun, by uczcić jego pamięć 
a ci, którzy nie mogli przybyć przysłali wzruszające listy. 

Stowarzyszenie Les Amis de Paul Cazin zorganizowało 
w Ratuszu bogatą wystawę wzruszających dokumentów. Czte-
ry witryny i duża tablica przedstawiały rękopisy Cazina (w tym 
rękopiśmienne strony Bataille d’Autun, Décadi, Bacchus), listy, zdję-
cia, wycinki gazet i czasopism, egzemplarze jego książek, dziś nie 
do zdobycia, całą masę wspomnień odległych i bliskich, które 
ożywiły na nowo myśl, pogodną fi lozofi ę i humor tego, który 
zajmował i zajmuje ważne miejsce – jak to dziś spostrzegamy – 
w pamięci tych, którzy go znali. [...]

Dzień niedzielny rozpoczął się mszą rocznicową, cele-
browaną w katedrze dla uczczenia pamięci Paula Cazina. [...] Po 

uroczystościach religijnych dostojni goście udali się, przechodząc 
przez ulicę Dufraigne przed dawną siedzibą Błogosławionego, 
do skrzyżowania St-Blaise, gdzie inaugurowana miała być nowa 
ulica imienia Paula Cazina. Przed tablicą przesłoniętą trójkoloro-
wym proporczykiem, Léon Noël przypomniał człowieka, pisarza 
i przyjaciela.

Fragment statutu Towarzystwa imienia Paula Cazina, powołanego przez przyjaciół 
pisarza
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W dziesiątą rocznicę śmierci pisarza Towarzy-
stwo „Les Amis de Paul Cazin” zorganizowało 
w Paray-le-Monial uroczystości poświęcone 
jego pamięci. Fakt ten odnotowało pismo „La 
Renaissance” w numerze z dnia 23 czerwca 
1973:

W dziesięć lat po śmierci Paula Cazin przyjaciele skupieni 
w Towarzystwie, liczna delegacja „Starych Parodyjczy-

ków” oraz córka zmarłego Mlle Cazin [...], udali się znowu w piel-
grzymkę do miasta Décadiego. Poprowadzeni przez pana Barbot-
te’a, prezesa Stwowarzyszenia, pana Hugonnota, przewodniczą-
cego związku „L’Amitié France-Pologne” oraz pana Colombeta, 
przewodniczącego Burgundzkiego Towarzystwa Stowarzyszeń 
Naukowych wysłuchali najpierw mszy celebrowanej w intencji 
Cazina w Bazylice, a następnie udali się na cmentarz, by tuż przy 
starym kościółku pochylić się nad grobem przyjaciela.

W 1974 r. Biblioteka Miejska w Autun 
zorganizowała wystawę Paul Cazin 1881-
-1963, a 19 października 1974 otwarta 
została wystawa w Bibliotece Méjanes 
w Aix-en-Provence pt. Paul Cazin, écri-
vain, polonisant, humaniste. (Paul Cazin, 
pisarz, polonista, humanista).

Nagłówek artykułu o wystawie w Autun z 1974 r.

Informator Stowarzyszenia Paula Cazina donosił:

„Les Amis de Paul Cazin” są szczęśliwi, że mogą wznowić 
książkę Décadi albo pobożne dzieciństwo, jedno z dzieł Cazina naj-
bardziej naznaczone jego talentem i jego wrażliwością. Rzecz bę-
dzie poprzedzona wstępem Abela Moreau, honorowego prezesa 
Pisarzy Katolickich i ilustrowana zdjęciami z dzieciństwa autora 
w Paray.
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W dwadzieścia lat po śmierci Cazina, 
w 1984 r. ukazała się w Autun księga 
M. Villarda poświęcona powstaniu zbroj-
nemu w Autun w 1944 r., wykorzystu-
jąca obfi cie dokumentację wydarzeń zgro-
madzoną przez pisarza, a udostępnioną 
autorowi prze Juliette Monfet-Cazin.

 

We wstępie do książki Ombres et Lumières de l`Occupation et la 
Libération d`Autun 17 juin 1940... 6 septembre 1944, 7-8-9-10 septem-
bre 1944, Villard pisał :

Autor wspaniałej Bataille d’Autun, niezrównany w swym sty-
lu, z talentem ilustrowanej przez André Dulaurensa, był 

pierwszym, który napisał w słowach ledwie zawoalowanych: (…) 
liczne świadectwa i dokumenty, które zgromadziłem, i które mam jeszcze 
zamiar zebrać, pozwolą mi, mam nadzieję napisać pewnego dnia rozleglej-
szą kronikę wyzwolenia Autun.

Los nie dał mu już na to okazji, otworzę więc te dokumen-
ty zastępując go, dzięki archiwom, które pani Monfet-Cazin ze-
chciała mi powierzyć. Mając nadzieję, że okażę się godnym tego 
depozytu, wyrażam moją ogromną dla Niej wdzięczność.

M. Villard, Wstęp..., s. 8

Książka jest zbiorem dokumentów, ry-
sunków, zdjęć, afi szy i wycinków gazet 
przedstawiających życie w okupowanym 
Autun i zryw powstańczy. Dokumenty 
zgromadzone przez Cazina są wielokrot-
nie cytowane.

Okładka książki Ombres et Lumiè-
res de l`Occupation et la Libération 
d`Autun

W czterdzieści lat po śmierci Cazina, w sześćdziesiątą rocznicę 
powstania w Autun w roku 2004 na murach Ratusza umieszczono tabli-
cę upamiętniającą wydarzenia cytatem z Bataille d`Autun Cazina. W ten 
sposób „Błogosławiony z Autun” powrócił na stałe do swego miasta.
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