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PARANDOWSKI PO BURGUNDZKU
Na ambiwalentny stosunek Jana Parandowskiego do Romain Rollanda zwróci³ uwagê w bardzo wartociowej ksi¹¿ce o losach Rollanda w przedwojennej Polsce Zbigniew Naliwajek 1. Parandowski nie by³ admiratorem Jana Krzysztofa 
powieci, która w 1915 roku przynios³a autorowi Nagrodê Nobla  za to du¿e
wra¿enie wywar³a na nim lektura burgundzkiego hymnu na czeæ poczciwego ¿ycia, czyli Colasa Breugnon (pierwsze wydanie francuskie: 1919). Tyle Naliwajek 2. Jeli jednak uwa¿niej siê przyjrzymy zachwytowi Parandowskiego nad Colasem Breugnon, odkryjemy wiêcej. Owo dowiadczenie czytelnicze odcisnê³o na
jego twórczoci piêtno tak niezwyk³e, ¿e samo to zauroczenie mog³oby z powodzeniem staæ siê tematem osobnej rozprawy.
Colas Breugnon to powieæ wyros³a wprost z ziemi burgundzkiej, opiewaj¹ca
proste i najzwyczajniejsze radoci; siêgnijmy po charakterystyczny cytat: Popiæ
przed prac¹, popiæ po pracy  piêkne ¿ycie 3. Tak wiêc niezbyt uwa¿nemu czytelnikowi mog³oby siê wydaæ, ¿e to wreszcie ksi¹¿ka dla ludzi, a nie dla, jak siê
jeszcze niedawno mówi³o, wykszta³ciuchów. Ale by³by to s¹d mylny. Rolland
sam by³ wykszta³ciuchem, a ka¿dy czytelnik-wykszta³ciuch, wyczulony na tematykê zajmuj¹c¹ zazwyczaj wykszta³ciuchów, odkryje niechybnie, ¿e punktem
kulminacyjnym w niepiesznej narracji Colasa Breugnon jest przedostatni rozdzia³, zatytu³owany Sam na sam z Plutarchem, przemycaj¹cy myl, i¿ dopiero czytanie ksi¹¿ek czyni ¿ycie naprawdê poczciwym. Ten rozdzia³ jest w ca³oci po1
Z. N a l i w a j e k, Romain Rolland en Pologne (19101939). Warszawa 1990, s. 5354, wraz
z przypisem 41.
2
Ibidem. Parandowski po raz pierwszy wyra¿a swoje uczucia  nieprzychylne wobec Jana
Krzysztofa i entuzjastyczne wobec Colasa Breugnon  w recenzji tej ostatniej ksi¹¿ki: Jak siê pogodzi³em z Romain Rollandem (Kurier Poznañski 17 〈1922〉, nry 153, z 8 VII, i 154, z 9 VII). Przez
lata nie zmieni³ zdania: wspomnienie zachwytu Colasem znajdujemy w Lunych kartkach (wyd. 2.
Wroc³aw 1967, s. 196197, zapisek z 11 II 1958); natomiast s¹d o Janie Krzysztofie  o czym nie
pisze Naliwajek  znajduje potwierdzenie w komentarzu do cytatu z powieci Rollanda w Alchemii
s³owa (wyd. 6. Warszawa 1986 〈wyd. 1: 1951〉, s. 213): Niestety, tak jest u Romain Rollanda. D³ugo
siê waha³em, czy podaæ tê stronicê tak secesyjnie zawi³¹, ale jeli niewiele nam powie, bêdzie przynajmniej wiadectwem liryzmu, z jakim siê odzywa u pisarzy wspomnienie procesów twórczych.
I wróæmy do prostego jêzyka.
3
R. R o l l a n d, Colas Breugnon. ¯yje jeszcze cz³owiek poczciwy. Prze³. F. M i r a n d o l a.
Oprac. J. H a r t w i g. Wyd. 10. Warszawa 1968, s. 16.
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chwa³¹ czytania, w pewnym momencie wrêcz bezwstydn¹, gdy Colasowi wyrywa
siê okrzyk: Ach, jak¿e serdecznie wspó³czujê z wydziedziczonymi, którzy nie
znaj¹ rozkoszy czytania! 4 Trochê jednak trwa, zanim swojsko rubaszny narrator
uderzy w takie tony. Pochwa³a czytania jest wpleciona w opowieæ ramow¹, która
przynajmniej na chwilê maskuje istotn¹ treæ: tytu³owy bohater i zarazem narrator
³amie nogê. Zostaje uwiêziony samotnie w czterech cianach. Jest w pod³ym nastroju, bo ca³y jego dobry humor zasadza siê na obcowaniu z ludmi, najlepiej na
wie¿ym powietrzu. Którego dnia  a w³anie by³em bardzo smutny, powiada
Colas 5  odwiedza go znajomy i zostawia mu, jak to cz³owiekowi w chorobie,
ksi¹¿kê: ¯ywoty s³awnych mê¿ów Plutarcha (w pierwszym przek³adzie na francuski  autorstwa biskupa Jacquesa Amyota z 1565 roku). Spotkanie Colasa z t¹
ksi¹¿k¹ opisuje Rolland tak:
Zosta³em tedy sam na sam z Plutarchem z Cheronei, malutkim, grubiutkim tomikiem, o tysi¹cu przesz³o stronach drobnego, zbitego druku. Pe³ny by³ s³ów, jak worek ziaren
pszenicy.
[...]
Myla³em:
I có¿ mnie obchodz¹, u diaska, ci wszyscy Grecy i Rzymianie? Pomarli dawno, a ja ¿yjê!
Có¿ mi mog¹ nowego i ciekawego powiedzieæ? Wiem wszystko, wiem doskonale, ¿e cz³owiek
to zwierzê z³e, choæ zabawne, ¿e wino starzej¹c siê staje siê coraz lepsze, kobieta za coraz
gorsza, ¿e na ca³ym wiecie wielki i mocny po¿era s³abszego i ma³ego, ma³y za i s³aby kpi
z wielmo¿y. Mier¿¹ mnie te d³ugie wywody, lubiê krasomówstwo, ale pod warunkiem, bym
sam gada³.
Zacz¹³em przegl¹daæ ksi¹¿kê z min¹ ³askaw¹, wodz¹c spojrzeniem po wierszach, niby po
smudze rzeki. I nagle... nagle wziê³o mnie, powiadam wam, moi pañstwo... Co za po³ów! P³awik wêdki zanurza³ siê raz po raz. Wyci¹ga³em karpie, liny, szczupaki, ryby z³ote, srebrne,
amarantowe, têczowe, wysadzane klejnotami, miotaj¹ce woko³o siebie blaski. A wszystkie ¿y³y,
rzuca³y siê, trzepota³y ogonami, skaka³y po brzegu! Có¿ za cymba³ mia³ twierdziæ, ¿e pomar³y? Dawaæ go tu!
Od tej chwili wiat móg³ siê chwiaæ pod moimi stopami, ziemia rozpadaæ siê w kawa³ki.
Nie zwracaj¹c na nic uwagi zapuszcza³em wêdkê i ledzi³em p³awik, który dawa³ ci¹gle nura
w fale. Co za stwora wy³oni siê teraz z wody  myla³em za ka¿dym razem z najwy¿szym
zaciekawieniem. I oto... jest! Nowa, nie znana dot¹d rybka wyp³ynê³a z toni, z bia³ym brzuszkiem, nakrapianymi bokami, grzbietem zielonym i niebieskim, mieni¹cym siê w s³oñcu. Dni
(czy tygodnie, nie wiem dobrze) spêdzone na tym rybo³ówstwie zaliczam do najwiêkszych
skarbów mego ¿ycia. Niech ¿yje moja z³amana noga!
Dziêkowa³em Bogu, ¿e mi nie zabra³ oczu, gdy¿ za ich pomoc¹ mog³em czerpaæ cudne
wizje zawarte w tej ksiêdze. Oczy to cudotwórcy! Przemieniaj¹ jednostajne, czarne paski liter,
podobne stadku owiec biegn¹cych gociñcem pomiêdzy dwoma rowami, w niemiertelne zjawy przemienionych dawno kszta³tów 6.

Odt¹d nieskrêpowana pochwa³a czytania ci¹gnie siê przez kilka stronic. Tak
w³anie wygl¹da bogactwo stylu tego niezmiernie o¿ywionego solilokwium, pe³no w nim wykrzykników, znaków zapytania i wielokropków. Odnotujmy, ¿e zasad¹ kompozycyjn¹ tej sceny jest b³yskawiczna zmiana nastroju Colasa: pocz¹tkowy spleen i pob³a¿liwy dystans do ksi¹¿ki nied³ugo po jej otwarciu zostaje zast¹piony przez wylewny, radosny entuzjazm. Opis radoci czytania jest niepozbawiony
uroku i przekonuj¹cy, a poniewa¿ jej przyczyn¹ sta³o siê dzie³o klasyczne, mo¿na
4
5
6

Ibidem, s. 216.
Ibidem, s. 208.
Ibidem, s. 210211.
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siê spodziewaæ, ¿e wszystko razem zapadnie w pamiêæ czytelnikowi ponadprzeciêtnie zainteresowanemu antykiem (mnie w ka¿dym razie zapad³o).
Parandowski poznawa³ Colasa Breugnon w polskim t³umaczeniu Franciszka
Mirandoli, które dwa lata po edycji francuskiej ukaza³o siê jako pierwszy tom
publikowanej przez Wydawnictwo Polskie serii Biblioteka Laureatów Nobla 7.
O wra¿eniach z lektury dowiadujemy siê przede wszystkim z recenzji Jak siê pogodzi³em z Romain Rollandem, wydrukowanej w Kurierze Poznañskim w lipcu
1922. Trzeba tu przytoczyæ jej obszerny fragment, poczynaj¹c od miejsca, w którym Parandowski opisuje swój stosunek do Jana Krzysztofa:
Kocham literaturê francusk¹ z tym fanatyzmem, jaki w samej Francji zapewne spotkaæ
nie³atwo, i st¹d wydawa³o mi siê, ¿e Romain Rolland le czyni, i¿ zatraca w swym stylu pierwiastki francuskie na rzecz obcych. Co mi w nim pachnia³o Niemcem, a to wystarczy, aby mi
zbrzyd³ pisarz zreszt¹ choæby najsympatyczniejszy. I jeszcze w stylu jego, w konstrukcji i powi¹zaniu zdañ wyczuwa³em jak¹ harmoniê muzyczn¹, bardzo têg¹ i bogat¹, ale równie¿ przeciwn¹ temu rozumnemu rytmowi prozy francuskiej, takiej jasnej, czystej, pogodnej. S³owem,
od¿egna³em siê kiedy od Rollanda i ¿y³em sobie odt¹d spokojny, nienawiedzany zmor¹ koniecznoci przeczytania Jana Krzysztofa.
Dopiero niedawno zdarzy³o siê, ¿e znalaz³em na swoim biurku ksi¹¿kê z takim tytu³em:
Romain Rolland  Colas Breugnon. Przypomnia³em sobie, ¿e dosta³em j¹ od wydawcy tej
Biblioteki Laureatów Nobla, której ona jest tomem pierwszym. Patrzy³ mi przy tym w oczy
bardzo poczciwie, a ja przeczytawszy na ok³adce nazwisko Rollanda nie chcia³em zrozumieæ
jego spojrzenia, które najwyraniej w wiecie mówi³o: Napisze pan o tym  prawda? Wróciwszy do domu po³o¿y³em j¹ na biurku spokojnie, ale stanowczo. Nie jestem nigdy pewien, ¿e
jakiej ksi¹¿ki nie przeczytam 8, tote¿ stanowczoæ ta z lekka mnie przerazi³a. Czy¿bym siê ju¿
starza³ i nabiera³ ustalonych a niewzruszonych pogl¹dów? 9 Ale o ksi¹¿ce zapomnia³em doæ
prêdko. Znalaz³em j¹ teraz  i przeczyta³em.
Czemu¿ ja dawniej nie kocha³em ciebie! 10 Mój Bo¿e! Có¿ to za piêkna ksi¹¿ka! Sk¹d¿e
siê taka wziê³a i dlaczego nic o niej nie wiedzia³em? Widzisz, nicponiu, co to znaczy zadzieraæ
z wielkim panem! Bo Romain Rolland to wielki pan! Wiedzia³em to zreszt¹ dawniej, ale na
s³u¿bê do niego iæ nie chcia³em. Teraz bym chêtnie poszed³, ale nie wiem, czy mnie przyjmie.
Zapewne przyjmie, bo to dobry cz³owiek, choæ wielki pan 11.

Ju¿ do koñca recenzja bêdzie utrzymana w entuzjastycznym tonie. Jej styl jest
wylewny i bogaty, autor jakby sam ze sob¹ rozmawia³  pe³no tu znaków zapytania, wykrzykników... Zaraz, zaraz, czy czego nam to nie przypomina? Ale¿ oczywicie, trudno siê oprzeæ wra¿eniu, i¿ Parandowskiemu tak przypad³a do gustu
recenzowana powieæ, ¿e zacz¹³ mówiæ jej jêzykiem  który przej¹³ za porednictwem znakomitego t³umaczenia Mirandoli 12. Ale wiêcej nawet: tu te¿ mamy na
pocz¹tku niechêæ i dystans, a potem wielkie uwielbienie. Zatem konstrukcja wy7
R. R o l l a n d, Colas Breugnon. Powieæ. Z upowa¿nienia autora prze³. F. M i r a n d o l a.
LwówPoznañ 1921.
8
Poprawi³em w tym miejscu tekst: proponujê nie przeczytam zamiast niezrozumia³ego nie
przeczyta³em, wydrukowanego w Kurierze Poznañskim zapewne dlatego, ¿e niedaleko (w ostatnim zdaniu akapitu) pojawia siê forma przeczyta³em.
9
Pisze to Parandowski 27-letni.
10
Cytat z wiersza Do mojej Elizy Z. K r a s i ñ s k i e g o.
11
P a r a n d o w s k i, Jak siê pogodzi³em z Romain Rollandem, nr 153, s. 2. Pisowniê tego i nastêpnego cytatu uwspó³czeni³em.
12
W tej samej recenzji (nr 153, s. 3) Parandowski tak ocenia przek³ad: Podj¹³ siê spolszczyæ to
dzie³o niezwyk³e: Mirandola. piewaj¹co siê z tym za³atwi³. [...] za uszy wci¹gn¹³ Colasa do naszej
literatury.
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wodu jest ta sama co w pochwale czytania Rollanda. Przypadek? By³bym sk³onny
stwierdziæ, ¿e owszem, skoro u Parandowskiego brak dos³ownych zapo¿yczeñ
z Rollanda. Choæ odnotowujê Mój Bo¿e! Parandowskiego wobec Dziêkowa³em Bogu [...] Rollanda, a Patrzy³ mi przy tym w oczy bardzo poczciwie, a ja
[...] nie chcia³em zrozumieæ jego spojrzenia [...] z recenzji jako mi siê nawet
kojarzy z Zacz¹³em przegl¹daæ ksi¹¿kê z min¹ ³askaw¹ [...] z Colasa Breugnon.
Wola³bym jednak nie mówiæ, ¿e bez cienia w¹tpliwoci mamy do czynienia z niezwyk³ym ho³dem dla ksi¹¿ki, takim mianowicie, który polega na tym, ¿e recenzja
przedrzenia recenzowan¹ powieæ. Nie chcia³bym byæ uznany za pochopnego
badacza, który niefrasobliwie daje siê ponieæ skojarzeniom...
...Choæ obawiam siê, ¿e na koniec i tak tego nie uniknê. Bo oto otwieram Rzecz
o Apulejuszu, esej Parandowskiego opublikowany w 1925 roku, i czytam:
Rozewrzyjcie tê ksi¹¿kê i czytajcie! Ale poniewa¿ czytaæ j¹ bêdziecie w przek³adzie 
w przek³adzie naprawdê doskona³ym!  opowiem wam najpierw tê dziwn¹ awanturê, jak¹ by³o
dla mnie poznanie Metamorfoz w oryginale.
Jaki niemrawy dzieñ jesienny. W piecu skwiercza³y wilgotne polana drzewa. Kanapa,
papieros, ksi¹¿ka. W nudnej niebieskiej oprawie klasyków ³aciñskich z Bibliotheca Teubneriana. I nagle zmieni³o siê wszystko. By³em og³uszony, oszo³omiony, zachwycony. Ten Afrykañczyk jest czarodziejem. Na jego rozkaz p³yn¹ strumienie swarliwej mowy ³aciñskiej ze
wszystkich prowincyj, z miast, miasteczek, wsi, osad, z pa³aców i z poddaszy i zlewaj¹ siê
w jakie morze bujne, spienione, fosforyzuj¹ce. S³owa z modlitwy i s³ówska z rynsztoku, wyrazy zapomniane, zmursza³e archaizmy, na których sobie ju¿ Katon ³ama³ zêby, zwyczajny
jêzyk towarzyski i gwara karczemna, neologizmy wprost bezczelne, s³owa znane, przez oszala³¹ koñcówkê zmienione do niepoznania  to wszystko zmieszane razem, stopione w jaki
alia¿ przedziwny, cenniejszy od z³ota! 13

To tylko ma³a próbka d³ugiego, entuzjastycznego opisu twórczoci Apulejusza, pe³nego wykrzyknieñ i zdañ kipi¹cych bogactwem s³ów... Czy¿by Parandowski potrafi³ pisaæ o ksi¹¿kach wy³¹cznie na jedn¹ mod³ê: na mod³ê pochwa³y Plutarcha w Colasie Breugnon? Znowu mamy tu znan¹ sekwencjê: najpierw spleen,
nastêpnie otwiera siê ksi¹¿ka, a potem p³ynie ju¿ tylko potok zachwyconej mowy.
W³anie, potok  tym razem s³ychaæ jakby wyraniej echo Rollanda w podjêtej
przez Parandowskiego metaforyce wodnej. Tam by³y wiersze niby smuga rzeki
i konsekwentnie malowany obraz wêdkowania, w Rzeczy o Apulejuszu p³yn¹ strumienie mowy i na dodatek zlewaj¹ siê w spienione morze. A przede wszystkim  bardzo podobnie uchwycony jest sam moment czytelniczego olnienia:
I nagle... nagle wziê³o mnie, powiadam wam, moi pañstwo... w Colasie Breugnon
wobec I nagle zmieni³o siê wszystko u Parandowskiego. Tym razem nie mam
w¹tpliwoci, ¿e Parandowski buduje tê scenê na wzór tamtej z powieci Rollanda.
To by³y dowody, ale s¹ jeszcze poszlaki, te¿ ca³kiem mocne. Nale¿y uwiadomiæ sobie, jak wielka od momentu zaprzyjanienia siê z Colasem Breugnon by³a
sympatia Parandowskiego do Romain Rollanda  wbrew temu, co s¹dzi³ o jego
Janie Krzysztofie. W roku 1924 Parandowski przet³umaczy³ nawet dramat Rollanda Danton 14. Trzeba tak¿e w szczególnoci zdaæ sobie sprawê z ogromu sympatii
13
A p u l e j u s z M a d a u r e ñ c z y k, Metamorfozy, albo Z³oty Osio³. Prze³. E. J ê d r k i ew i c z. Rzecz o Apulejuszu napisa³ J. P a r a n d o w s k i. Lwów 1925, s. XXIXXII.
14
Przek³ad nie zosta³ wydany. Dantona w t³umaczeniu Parandowskiego wystawiano dwukrotnie w 1924 roku, w Teatrze Wielkim we Lwowie i w Teatrze Polskim w Warszawie, i raz w roku
1928, w Teatrze Miejskim w £odzi. Zob. N a l i w a j e k, op. cit., s. 215, 217218.
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Parandowskiego do takiego pisarstwa, jakie reprezentowa³ Colas Breugnon. Widaæ j¹ nie tylko wyra¿on¹ wprost w cytowanej ju¿ recenzji, ale te¿ porednio 
choæby w tym, ¿e Parandowski opatrzy³ wstêpem Zbiorowe wydanie powieci
Anatola Francea, zawieraj¹ce m.in. Gospodê pod Królow¹ Gêsi¹ Nó¿k¹ (pierwsze wydanie francuskie: 1892) 15, z której atmosfery Colas Breugnon czerpie najobficiej i której autora Rolland uwa¿a³ za swego mistrza. Ale najwiêksz¹ si³ê przekonywania ma wspomnienie Parandowskiego o Colasie Breugnon zawarte w jego
lirycznym zapisku opatrzonym dat¹ 11 II 1958, który Naliwajek nazwa³ z ca³kowit¹ s³usznoci¹ najpiêkniejsz¹ notatk¹ w dzienniku Jana Parandowskiego 16.
Przytoczê j¹ w ca³oci:
Nag³y powiew wiosny: ciep³e, lekkie, miêkkie powietrze. Chcia³o siê chodziæ po miecie,
odwlekaæ powrót do domu. Nawiedzi³o mnie wspomnienie z dawnych lat, jeszcze uniwersyteckich, kiedy d³ugo przesiadywa³em w Zak³adzie Archeologii Klasycznej 17. W taki w³anie
wieczór wraca³em do domu przez Ogród Jezuicki. W³óczy³em siê to alejami, to wychodzi³em
na ulice, raz przed Sejm, to znów na Mickiewicza, by za chwilê wróciæ miêdzy drzewa, nagie,
ale dr¿¹ce zapowiedzi¹ wiosny, miêdzy ³awki rozszeptane przytulonymi do siebie parami. By³o
mi weso³o, by³em pe³ny radosnej pogody, jakbym wypi³ parê szklanek wina.
To dziêki Colas Breugnon, którego w³anie czyta³em i który uskrzydla³ moj¹ beztrosk¹
w³óczêgê. I dzi wróci³ do mnie Colas Breugnon swoim rozradowaniem. Gra we mnie nastrój tej
uroczej ksi¹¿ki i mylê, czy to nie wielki tryumf autora: stworzyæ ton, melodiê, która w nas powtarza siê uniesieniem serca. To ju¿ nie ksi¹¿ka, ale po prostu fakt z ¿ycia, osobiste, mocne
prze¿ycie, zdolne odradzaæ siê we wspomnieniach, jak zapach, widok, smak, dotkniêcie d³oni 18.

Tak pisze o Colasie Breugnon i tak go pamiêta Parandowski, choæ od chwili
gdy zawarli znajomoæ dzieli go 35 lat i wielka wojna. Mo¿na by rzec, ¿e to wspomnienie m³odzieñczej mi³oci. Czy¿ nie wyda siê wiêc prawdopodobne, i¿ Parandowski ustêp Colasa Breugnon, maj¹cy dla niego najpewniej szczególne znaczenie, naladowa³ w Rzeczy o Apulejuszu, napisanej zaledwie trzy lata po lekturze
powieci Rollanda, czyli gdy ta mi³oæ dopiero rozkwita³a? A mo¿e nawet jeszcze
i w tamtej recenzji?
Jeli p³ynie z tej historii jaka nauka, to na pewno nie taka, ¿e Parandowski
zna³ receptê na przemianê s³ów w z³oto. O tym akurat wietnie wiadomo od dawna. Poznali siê na autorze Dysku olimpijskiego nawet Niemcy, z którymi najmniejsze skojarzenie wystarcza³o, ¿eby Parandowskiemu obrzyd³ [...] pisarz choæby
najsympatyczniejszy: w 1936 roku na szczególnie pamiêtnej olimpiadzie w Berlinie Parandowski zdoby³ za tê ksi¹¿kê br¹zowy medal. Dziêki dostrze¿eniu takich
aluzji czego wiêcej dowiadujemy siê o jego warsztacie pisarskim  ale to te¿ nie
jest najwa¿niejsze. Eseistyka Parandowskiego ogl¹dana pod lup¹ to przede wszystkim pokaz tego, jak wietnie mo¿na pisaæ o literaturze: tak, ¿eby pisanie o niej
samo by³o dobr¹ literatur¹. Wprawdzie w¹tpiê, by jeszcze raz siê da³o powtórzyæ
to, czego dokona³ Parandowski, owo strawestowane wziê³o mnie, powiadam
wam, moi pañstwo Colasa. W¹tpiê, ale mimo wszystko nie najgorzej by³oby spróbowaæ.
15
A. F r a n c e, Gospoda pod Królow¹ Gêsi¹ Nó¿k¹. Prze³. J. S t e n [L. B r u n e r]. WarszawaKraków 1931. Zbiorowe wydanie powieci Anatola Francea. T. 3.
16
N a l i w a j e k, op. cit., s. 53 przypis 41.
17
We Lwowie. Chodzi o lata 19201923, kiedy Parandowski kontynuowa³ studia, rozpoczête
w 1913 roku i przerwane wybuchem pierwszej wojny wiatowej.
18
P a r a n d o w s k i, Lune kartki, s. 196197.
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PARANDOWSKI À LA BOURGUIGNONNE
It is argued here that a remarkable passage from Romain Rollands Colas Breugnon on the
pleasure of reading has twice become a model for Jan Parandowski (18951978). He imitated its
style and followed its structure in his 1922 review of Rollands novel, and again in his 1925 introductory essay to Apuleius Golden Ass. Such observation proves once more Parandowskis reverence
for the French novelist, and offers a glimpse into the conspicuous literary technique of one of the
finest connoisseurs of ancient culture amongst Polish twentieth-century writers.

