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JEAN FABRE 

(13 grudnia 1904 — 25 sierpnia 1975)

W ciągu ostatniego dziesięciolecia polonistyka francuska, zawsze 
liczebnie słaba w  porównaniu ze swą wartością, poniosła szereg dotkli
wych stra t. Rozpoczął ten  sm utny  exodus  profesor M axime Herm an, 
niedługo potem  ubył stosunkowo młody, naznaczony przez los nieubła
ganą chorobą, Jean  Bourilly. W sierpniu 1975 w niezw ykłych okolicz
nościach (jako przypadkow a ofiara licznych ukąszeń pszczół) um arł 
Jean  Fabre.

Gdy w r. 1930 ów „świeżo upieczony”, młody „agrégé” zjaw ił się 
w W arszawie, by objąć tam  swe obowiązki w Instytucie Francuskim  
i w  Zakładzie Filologii Romańskiej U niw ersytetu, trudno  było p rze
widzieć, że pozyskaliśmy uczonego, k tó ry  w niedalekiej przyszłości 
wzbogaci w ydatnie wiedzę o literaturze polskiej. Poza rzadko spotyka
nym  w  tym  stopniu zapałem  do pracy naukowej i tem peram entem  ra 
sowego badacza — chyba nic nie zdawało się zapowiadać tej w yjątko
wej kariery.

Fabre wszedł w szeregi adeptów polonistyki w ybierając· jako te 
m at swego doktoratu działalność ku ltu ra lną  Stanisław a A ugusta Ponia
towskiego. K ierow any przez w ybitnych znawców epoki (m. in. przez 
W ładysława Konopczyńskiego), m łody profesor zaczął uczyć się pol
skiego i żwawo zabrał się do roboty. Nie odstraszyły go nie wyzyskane 
jeszcze „Teki Popiela” , k tóre stały  się kopalnią wiedzy o „królu S ta
siu” ; stosunkowo szybko pojaw iły się pierwsze studia związane z pod
jętą  pracą: La Propagande des idées philosophiques en Pologne et l’Ëcole 
varsovienne des Cadets  („Revue de L itté ra tu re  Comparée” 1935) oraz 
Stanislas-Auguste et les hommes de le ttres  français  („Archivum  Neo- 
philologicum” 1936). Stanowią one pierwsze rozdziały szeroko zakreślo
nego doktoratu. Równolegle z zajęciam i uniw ersyteckim i Jean  Fabre kon
tynuow ał swe badania aż do w ybuchu wojny.

Ew akuow any we w rześniu 1939 z W arszawy poprzez Rum unię 
wraz z francuską m isją wojskową, zdemobilizowany w  lipcu 1940, od 
października tegoż roku Fabre pełni jednocześnie obowiązki profesora 
liceum  w Lyonie i wykładowcy na tam tejszym  Uniwersytecie. Od
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r. 1942 działalność pedagogiczna wiąże go z U niw ersytetem  Sztrasbur
skim (który na czas w ojny schronił się w Clerm ont-Ferrand); wróci 
z nim  do m iasta nad Renem, pełniąc tam  od m arca 1945 do paździer
nika 1952 obowiązki docenta lite ra tu ry  francuskiej XVII—XVIII wieku. 
Pobyt w  nadgranicznym  mieście F rancji pozornie oddalił go od spraw  
polskich, ale rozszerzył w  sposób widoczny zainteresowania XVIII w ie
kiem. Rezultatem  były studia nad lite ra tu rą  francuską (Rousseau, 
M arm ontel, Diderot, Chénier, Beaum archais), k tóre szybko zdobyły m u 
w ybitne m iejsce wśród najlepszych znawców epoki.

W roku 1952 ukazuje się drukiem  jego opus magnum,  zatytułow ane: 
Stanislas-Auguste Poniatowski et l ’Europe des Lumières  — 748 stronic 
pełnych erudycji oraz im ponującej znajomości przedm iotu zgłębianego 
przez lata, oraz teza dodatkowa: Edition critique de Diderot: „Le N eveu  
de Rameau”. W krótce po obronie tez ta  sam a Sorbona, k tóra przyznała 
m u doktorat z najw yższym i wyróżnieniam i, powołała go do grona swych 
profesorów.

W P aryżu  Jean  Fabre staje się spiritus m ovens  szeroko zakreślonych 
badań nad XVIII wiekiem  (z jego doświadczenia korzystają okresowo 
również uniw ersy tety  am erykańskie), ale wśród niesłychanie in tensyw 
nej pracy  nie zapomina bynajm niej o Polsce i jej literaturze.

A dam  M ickiewicz e t le rom antism e européen  w księdze UNESCO po
święconej autorow i Pana Tadeusza  (1955), A dam  M ickiewicz et l’héritage  
des Lum ières  (w zbiorze: A dam  M ickiewicz. Księga w  stulecie zgonu. 
Londyn 1955), La France dans la pensée et le coeur d’A dam  M ickiewicz  
(„Revue de L itté ra tu re  Com parée” 1957, n r  2), M ickiewicz in W orld-Li-  
terature  („U niversity of California” 1956), wreszcie Le Centenaire de 
M ickiewicz et la l i t térature comparée  („Revue de L itté ra tu re  Com parée” 
1960, n r  JL) — oto szereg studiów  poświęconych wielkiem u poecie.

Profesor szybko staje się ogólnie znanym  autory tetem  w  spraw ach 
polskich, poświęca tem u zagadnieniu a rtyku ł Les Études polonaises et  
leur développem en t en France  („Revue Internationale d’Histoire Poli
tique et Constitutionelle” 1955). Po Mickiewiczu inni pisarze polscy zostają 
kolejno przedm iotem  jego badań. A rtykuł W yspiański i jego tea tr  („Pa
m iętnik T eatra lny” 1957, z. 3/4) i jego francuski odpowiednik W yspiański  
et son théâtre  („Revue de L itté ra tu re  Com parée” 1968, n r 3) świadczą 
o zainteresow aniu pisarzem  praw ie nie znanym  i trudno zrozum iałym  
dla kartezjańskiej Francji, a zyskującym  w ten  sposób wprowadzenie 
poparte au tory tetem  specjalisty.

Jean  Fabre nie ograniczył się zresztą do tych  dwóch twórców. Św iet
ne studium  o Słowackim „Godzina m yś li” („L’Heure de la pensée”) et 
les deu x  visages du romantisme  („Revue de L itté ra tu re  Com parée” 1961, 
n r 2) rozpoczyna badania nad trzecim  pisarzem  polskim, k tó ry  z kolei 
fascynuje profesora. Przedm owa wyznaczająca miejsce Prusa w  naszej 
literatu rze otw iera francuskie w ydanie Lalki (La Poupée.  Paris 1963).
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Poprzedza ona cenny tom: Lumières e t romantisme. Energie e t nostalgie  
de Rousseau à M ickiewicz  (Paris 1963), k tó ry  żywo i z dużą znajomością 
przedm iotu omawia dwie lite ra tu ry  na rów nych praw ach interesujące 
Fabre’a.

O statnim  autorem -Polakiem , choć piszącym po francusku, k tó ry  stał 
się przedm iotem  badań Fabre’a, był Ja n  Potocki. W ram ach sesji nauko
wej „Jan  Potocki i Rękopis znaleziony w  Saragossie” (Warszawa, 17— 19 
IV 1972; „Les Cahiers de Varsovie” 1975, n r  3) Fabre poświęcił m u pięk
ne studium  Jean Potocki, Cazotte e t le roman noir  i dodatkowo omówił 
osiągnięcia wymienionego zjazdu w artyku le  Deux colloques: Jean P o
tocki, Ferdinando Galliani  („Bulletin de la Société Française d’Études 
du XVIII siècle” 1973, n r 10). „Król-filozof” , Stanisław  Leszczyński, oraz 
jego pobyt i działalność w  Lotaryngii i F rancji aż trzykrotnie stały  się 
tem atem  omówienia; również polski epizod w życiu J. J. Rousseau jako 
autora Considérations sur le G ouvernem ent de la Pologne  kilkakrotnie 
doczekał się gruntow nej i kom petentnej oceny.

Do tej, już pokaźnej, listy  prac poświęconych literaturze i sprawom  
polskim należy dodać szereg recenzji om awiających różnorakie studia 
autorów -Polaków  piszących na tem aty  związane z F rancją i jej ku lturą . 
Również Jeanow i Bourrilly, swem u ulubionem u uczniowi i doktorantowi, 
poświęcił Profesor dwie publikacje: najp ierw  udokum entowane wspo
m nienie Jean Bourrilly e t son oeuvre  („Revue des Études Slaves” 1974), 
a ostatnio — wzruszające In m em oriam  („Revue de L itté ra tu re  Compa
rée” 1975, n r  4).

Zwątpiwszy po zajściach uniw ersyteckich z m aja 1968 o możliwości 
spokojnej pracy w ówczesnych w arunkach, Jean  Fabre odszedł przed
wcześnie na em eryturę, ale daleki był od myśli o wypoczynku. Zamiesz
kał w  rodzinnych stronach, na południu F rancji (w pobliżu Albi), i kon
tynuow ał podjęte wcześniej prace, b rał żywy udział w  kongresach, był 
inspiratorem  i duszą w ielu in icjatyw  naukowych. T rzykrotne pobyty 
poza F rancją  jako „visiting professor"  i blisko pięć lat nieprzerw anej p ra 
cy z dala od Paryża (odwiedzanego przezeń jedynie z okazji zjazdów 
lub w alnych zebrań tow arzystw  naukowych) stanow iły nowy aspekt dzia
łalności Fabre’a. Twórcze, odkrywcze studia nad ulubionym  XVIII wie
kiem  i rom antyzm em  — oto ów ostatn i rozdział wypełnionego pracą 
życia.

W prost im ponująca jest wielość doktoratów  „d’Ëtat",  III cyklu, czy 
„de l ’U niversité” , k tórym  Jean  Fabre patronow ał jako opiekun naukowy, 
przewodniczący lub członek ju ry ; liczba m łodych uczonych korzystają
cych w ten  sposób z jego doświadczenia przekracza na pewno kilka se
tek. Tom Mélanges,  ofiarowanych w 70 rocznicę urodzin Profesora, A p
proches des Lum ières  (Klinksieck 1974) zebrał (oprócz wstępnego studium  
kolegi uniw ersyteckiego z École Norm ale Supérieure, zmarłego niedaw 
no dziekana — Bernarda Guy on) 41 artykułów  tych  spośród jego dokto
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rantów , k tórzy zajm ują już poczesne m iejsce w  h ierarchii naukow ej; 
nie b rak  tu  oczywiście i nazwisk polskich. Doprowadzona do początku 
1974 r. bibliografia prac Profesora obejm uje 117 tytułów , ale powiększy
ła się od tego czasu o szereg pozycji.

Od blisko pół w ieku Jean  Fabre jest ceniony w Polsce jako jeden 
z w ybitnych znawców jej lite ra tu ry  i ku ltu ry ; nie była to wszakże n a j
ważniejsza podstaw a au tory tetu , jakim  się cieszył. W obfitującym  
w dziesiątki nazwisk literaturoznaw stw ie francuskim  Jean  Fabre pozo
staje  i pozostanie długo jako jeden z najlepszych znawców X V III w ie
ku. Voltaire, Diderot, Rousseau, Chénier, M arivaux, Beaum archais, M ar- 
m ontel, Sade i inni, nie licząc pom niejszych przedstaw icieli okresu 
„Lum ières” —  odkrywczym, z tem peram entem  południowca pisanym  
pracom  zawdzięczają swe nie słabnące „życie historycznoliterackie” .

Doktor honoris causa U niw ersytetów  Poznania i Brukseli, członek 
zagraniczny Polskiej Akadem ii Nauk, wyróżniony szeregiem zaszczyt
nych odznaczeń — Jean  Fabre tragicznym  zgonem w  pełni sił tw ór
czych pozostawił powszechny żal. W Polsce do tego żalu dołącza się do
datkow a troska: kto i kiedy podejm ie równie owocną działalność w  dzie
dzinie stosunków  ku ltu ra lnych  między dwoma zaprzyjaźnionym i naro
dami?

Z ygm un t M arkietmcz


