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SPREMNA BESEDA
Valéryjevi potomci so v razponu desetih let dvakrat obiskali Koper; prvič junija
leta 2002, drugič decembra 2012. Odmevni literarni večer, ki ga je Kulturno društvo/Association culturelle Peter Martinc iz Kopra ob zadnjem obisku posvetilo slavnemu francoskemu pesniku Paulu Valéryju in se je 6. decembra 2012 v prisotnosti
francoskega veleposlanika v Sloveniji, njegove ekscelence Pierra-Françoisa Mouriera,
Valéryjeve vnukinje gospe Martine Boivin – Champeaux, sicer hčerke gospe Agathe
Rouart – Valéry v spremstvu direktorice Francoskega inštituta v Ljubljani/Institut
français, gospe Anne Duruflé, ter drugih uglednih gostov, odvijal v prostorih Pokrajinskega muzeja v Kopru, je vzbudil ne le veliko zanimanje medijev, temveč tudi
širše javnosti, zlasti ob dejstvu, da rod Paula Valéryja izhaja iz nekdanjega beneškega
Kopra oziroma habsburškega Trsta, usoda pa je njegovega starega očeta Giulia Grassija in njegovo hčerko Fanny, Valéryjevo mater, pripeljala v francoski Sète (tedaj še
Cette), kjer se je leta 1871 rodil slavni francoski pesnik.
Že po prvem raziskovalnem obisku Kopra junija 2002 mi je zdaj že pokojna Judith Robinson – Valéry (1933–2010), predstojnica Šole za zahodnoevropske jezike
Univerze v New South Walesu v Avstraliji, kasneje pa Nacionalnega središča za znanstvene raziskave v Parizu (CNRS), sicer žena najstarejšega Valéryjevega sina Clauda,
ko je prišla v spremstvu moževega bratranca oziroma sestrične iz Italije, poslala delo
Renéja Dollota (1875–1962) z naslovom: »Predhodnik italijanske enotnosti – prednik Paula Valéryja, Giulio Grassi (1793–1874)« (Un précurseur de l‘Unité italienne.
L‘aïeul de Paul Valéry: Giulio Grassi (1793–1874), Études italiennes, 1932, tedanjega
francoskega konzula v Trstu (1919–1931), kasneje pa v Milanu, avtorja mnogih literarnih del in študij s področja pravne zgodovine in diplomacije. Po upokojitvi je
predaval na Akademiji za mednarodno pravo v Haagu. Veliko je pisal o Stendhalu pa
tudi o ostalih francoskih konzulih v Trstu, temeljito pa se je posvetil tudi raziskavi o
Giuliu Grassiju oziroma o Valéryjevem koprskem in tržaškem rodu in s svojim zgoraj
navedenim delom odstrl pozabi eno pomembnih in dragocenih poglavij iz polpretekle zgodovine obeh severno jadranskih mest, ki sta z imenom slavnega francoskega
pesnika povezali del svoje dolge, razgibane in bogate zgodovinske preteklosti in jo
približali širšemu evropskemu prostoru. Kasneje sem Dollotovo delo poslal Borisu
A. Novaku, pesniku, dramatiku, esejistu in prevajalcu, sicer profesorju na Oddelku
za primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, za
katerega sem vedel, da kot odličen poznavalec in prevajalec Valéryjeve poezije pripravlja tudi raziskavo pesnikovega izvora.
Boris A. Novak je na odmevnem mednarodnem sestanku z naslovom »Zgodovina
pozabe« (L‘Histoire de l‘oubli), ki je potekal v Kopru od 23. do 26. oktobra 2008 v
organizaciji Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem in Zveze
raziskovalcev Univerzitetnega predstavništva frankofonije »Raznolikost kulturnega
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in umetniškega izražanja in mondializacije«, v svojem predavanju z naslovom: Paul
Valéry, pesnik Sredozemlja (Paul Valéry, poète de la Méditerranée), dejansko predstavil
njegov lik in pesniški opus ter opozoril tudi na njegov koprsko-tržaški rod. Žal njegovo predavanje kasneje ni bilo uvrščeno v zbornik z naslovom »Zgodovina pozabe v
postsocialističnem in postkolonialističnem kontekstu« (Histoire de l‘oubli en contextes
postsocialiste et postocolonial), ki so ga uredili Patrick Vauday, Josip Rastko Močnik,
Paula Zupanc in Drago B. Rotar, izšel pa je pri Založbi Annales, Koper 2009. Tem
bolj mi je bil zato ob njegovih številnih delih, posvečenih Valéryjevi poetiki, dobrodošel sestavek z naslovom »La mère, la mère, toujours recommencée«: materino
poreklo Paula Valéryja iz Kopra in Trsta, objavljen v Primerjalni književnosti, 36, 1,
Ljubljana 2013, kjer je ob analizi in značilnostih njegove poezije spregovoril tudi o
zgodovini njegove družine. Pri tem je naglasil, da ne v Franciji, ne v Italiji, Avstriji in
v Sloveniji ni dovolj znano biografsko dejstvo, da pesnik po materini strani izvira iz
Kopra oziroma iz Trsta. Celo Michel Jarrety, ugledni literarni zgodovinar in profesor
na Sorboni, ki je napisal doslej najbolj obsežno in podrobno biografijo Paula Valéryja
(Paul Valéry, Librairie Arthème Fayard, 2008) in na katero se v veliki meri opira tudi
pričujoči Valéryjev biografski oris, ta dejstva obravnava na precej sumaričen način,
saj jim posveča komajda nekaj strani (Novak, 2013, 127).
Interes in intimen pomen teh dejstev za Valéryjevo potomstvo oziroma sorodstvo,
s katerim sem, kot rečeno, prišel v stik tako leta 2002, kot deset let kasneje, me je ne
le kot zgodovinarja, temveč kot velikega ljubitelja in privrženca francoskega jezika
in kulture, ki jo je naši generaciji že v gimnazijskih letih globoko vtisnil prof. Peter
Martinc, privedla do odločitve, da se tudi sam poglobim v tega velikega pesnika in
intelektualca 20. stoletja, ki je živel in ustvarjal v enem najbolj prelomnih obdobij
novejše evropske zgodovine, razpete med prvo in drugo svetovno vojno, med antisemitizmom in nacionalizmom, kasneje pa med fašizmom, nacizmom in komunizmom. Za večino pripadnikov generacije tridesetih let 20. stoletja, kamor je sodil tudi
Paul Valéry, ki so živeli s kolektivno memorijo grozot prve svetovne vojne, in ki so se
– soočeni z dvojno nevarnostjo: fašizmom v Italiji in nacionalsocializmom v Nemčiji,
po eni strani spogledovali z novim ruskim boljševističnim modelom, po drugi strani
pa ob pojavu stalinizma, v skladu z načeli univerzalnih vrednot in idealov pravičnosti
in svobode, svoj družbeni angažma usmerili v ohranjane miru, demokracije in intelektualne svobode.
Kratko besedilo Emila Durkheima iz leta 1904 »L‘élite intellectuelle et la démo
cratie« (Intelektualna elita in demokracija) vsebuje implicitno referenco na afero
Dreyfus, obenem pa z imperativom državljanskosti meri na kategorične zahteve intelektualnega sloja: »Pisatelji in učenjaki so državljani; očitno je torej, da je njihova
dolžnost sodelovati v javnem življenju, potrebno je le dognati, v kakšni obliki in v ka
kšnem merilu. Nedvomno je dobro, da so intelektualci zastopani v razpravljanjih v par
lamentih, poleg tega, da jim njihova kultura omogoča, da v razprave vnašajo informativ
ne prvine, ki niso zanemarljive ter so tudi bolj kakor kdorkoli drug kvalificirani, da pri

8

S P R E M N A B E S E DA

javnih oblasteh zagovarjajo interese umetnosti, znanosti in kulture«. Med intelektualno
in politično na eni ter delavsko populacijo na drugi strani, je seveda obstajal globok
prepad, ki se je kazal predvsem v mestih, najbolj seveda v Parizu. In ravno na ugledu
in svetovljanstvu Pariza, kot nekakšnega glavnega mesta Evrope v času med obema vojnama, je Francija s svojo tradicijo demokratičnega življenja in svetovljanstva
gradila svojo novo podobo. V okviru političnih, družbenih in ideoloških viharjev,
ki so pretresali Francijo v tridesetih letih 20. stoletja pa tudi širši evropski prostor,
se v pričujočem delu izrisuje tudi lik Paula Valéryja, ne toliko kot pesnika, temveč
predvsem kot intelektualca, tja od krize francoske družbe v času fin de siècle, ki jo je
pretresala afera Dreyfus, pa vse do konca druge svetovne vojne, oziroma Valéryjeve
smrti leta 1945. Pri tem delim in povzemam misli Borisa A. Novaka, da je Valéry z
radikalnim predrugačenjem odnosa med pesništvom in intelektualnim (samo)spraševanjem bistveno spremenil tradicionalno podobo pesnika kot romantičnega genija,
ki piše pod narekom transcedentalnih sil in da je ustvaril novo podobo pesnika, ki
bi ga lahko imenovali pesnik-intelektualec ali pesnik-kritik. Če je ta novi model pesnika v obdobju modernizma še koeksistiral z drugimi, bolj tradicionalnimi modeli,
pa je v obdobju postmodernizma postal eden izmed prevladujočih modelov, kar bi
bilo treba analizirati tudi s sociološkega zornega kota, saj tesna povezava pesništva
in intelektualne dejavnosti prinaša s seboj tudi bistveno drugačen položaj pesnika v
družbi (Novak, 1997, 168). Pri številnih med njimi pa se vendarle postavlja temeljno vprašanje njihove družbene ali celo politične angažiranosti oziroma nagibov k
levim odnosno desnim političnim opcijam in ideologijam, ki smo jim priča tudi pri
Valéryju samem. Prav nič ni osupljivo, naglaša François Furet v svojem delu »Minule
iluzije. Esej o komunistični ideji 20. stoletja« (Le passé d‘une illusion. Essai sur l‘idée
communiste au XXe siècle, Paris, 1995), če intelektualec deli duhá svojega časa, presenetljivo pa je, da se mu podredi, namesto da bi mu dodal svoj pečat. Paul Valéry mu
ga je kljub občasnim nihanjem in pogledom, ki so bila zanj značilna – morda tudi
zaradi njegovega italijansko-korziškega rodu in želje po ohranitvi popolne osebne
svobode – že od mladostnega obdobja dalje, nedvomno vtisnil in dodal, kar nenazadnje dokazuje vrsta literarnih del, člankov in razprav, ki so mu posvečena. To med
drugim potrjuje tudi obeleženje 70-letnice njegove smrti (2015), ko je izšla vrsta
novih del, posvečenih velikemu francoskemu pesniku. Hkrati je ta jubilej pokazal,
da se njegovim pronicljivim mislim, kritičnim pogledom in literarnemu ustvarjanju
ne posvečajo le evropski literarni zgodovinarji in raziskovalci, temveč je z njimi obogatil sodobne literarne ustvarjalce, mislece in filozofe celotnega sveta. S svojim delom in družbeno-političnim angažiranjem v odborih in komisijah Društva narodov,
francoskega PEN-kluba ter številnimi stiki z najuglednejšimi predstavniki tedanjega
literarno-umetniškega in kulturnega življenja je nedvomno sooblikoval francoski in
evropski intelektualni prostor kot prodoren pesnik, esejist in mislec, ki je nastopal
kot izrazito svobodomiseln, demokratičen, odprt in kritičen izobraženec proti politični represiji, nacionalni in rasni nestrpnosti, vsakršnim nasiljem ter barbarstvom, ki
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jim je bil priča že v času med obema vojnama, zlasti pa med drugo svetovno vojno.
V imenu Kulturnega društva Peter Martinc se s pričujočo publikacijo pridružujem ustanovam, publicistom in raziskovalcem, ki so že doslej prispevali v bogato
zakladnico znanstvene in literarne produkcije, posvečene velikemu francoskemu pesniku. Ob tem me je vodila želja, da bi dosedanje poglede in obravnave tako starejših
kot sodobnih piscev obogatil z nekaterimi novimi, kritičnejšimi pogledi in poudarki,
tako glede Valéryjevega odnosa do Italije v času njenega fašističnega režima med obema vojnama, kakor tudi do slovanskega sveta na splošno. Še posebej me je zanimal
odnos študentskih generacij (med njimi Srečka Kosovela, Petra Martinca in mnogih
drugih), ki so na novoustanovljeni Univerzi v Ljubljani po prvi svetovni vojni sledile
predavanjem francoskih lektorjev in njihovemu delovanju v okviru Francoskega inštituta, kot tistih, ki so se podali na študij v Pariz in prišli v stik s tedanjo francosko
kulturo in jezikom. Tako sta se v Parizu v zimskem obdobju 1926/27 srečala Vladimir Bartol in Josip Vidmar, z njima pa se je družil tudi Ivan Mrak, ki v svojih dnevnikih večkrat omenja Pariz in svoje tamkajšnje pustolovščine. Vidmar med druščino, ki
se je tedaj znašla v Parizu, omenja poleg Bartola in Mraka tudi Walterja Bianchinija,
Vlasto Sterle, poročeno Pacheiner, in Janka Lavrina. Nasploh je zanimiv in dragocen
odnos tedanjega slovenskega revijalnega tiska, zlasti revij Ljubljanski zvon, Dom in
svet, Modra ptica, Dejanje ter Sodobnost, do francoske književnosti kot do francoske
kulture na splošno. Nekateri sodelavci Modre ptice, Sodobnosti in Dejanja, med njimi
zlasti Edvard Kocbek, so budno spremljali živahno francosko kulturno dogajanje in
objave v Nouvelle Revue française, ki se je skušala konsolidirati kot kritična in kulturno-politična revija ter postajala glavni nosilec živahnih idejnih razprav v Franciji, kar
pa se je izkristaliziralo šele čez nekaj let, ko se je Španija začela pogrezati v državljansko vojno. Druga odmevna francoska revija Esprit je v tem času postajala utelešenje
novega mišljenjskega toka in postala emanacija določenega ideološkega okolja oziroma intelektualnih krogov.
V tem obdobju so leta 1933 nastali tudi znameniti »Razgovori«, ki jih je napisal
Anton Ocvirk in v njih predstavil vrsto uglednih francoskih intelektualcev tistega
časa, kot so bili npr. André Gide, Georges Duhamel, André Maurois, Paul Hazard,
med njimi pa žal ne najdemo Paula Valéryja, o katerem je tekla beseda v pogovoru z
A. Gideom, P. Hazardom in A. Remizovom. Pač pa je Paula Valéryja v svoje obsežno
delo z naslovom »Agonija Evrope. Razgovori i susreti« (Zagreb, 2006), zajel hrvatski
zgodovinar, publicist, diplomat in književnik Bogdan Radica, ki ga je pot preko
Italije vodila v Francijo, kjer se je kot mlad novinar srečeval s francoskimi pisci in
intelektualci, kot so bili André Gide, Julien Benda, Paul Valéry, François Mauriac
in filozof Jacques Maritain. O položaju sodobne Evrope pa se je pogovarjal tudi z
mnogimi vidnimi evropskimi intelektualci in protagonisti: Thomasom Mannom,
Filippom T. Marinettijem, Maksimom Gorkim, Miguelom de Unamunom, Joséjem
Ortego y Gassetom in mnogimi drugimi. Svoje razgovore, ki jih je v dvajsetih in tridesetih letih periodično objavljal pretežno v zagrebških listih Obzor in Nova Evropa,
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je kasneje zbral in objavil v že navedenem delu »Agonija Evrope« (1940). Prav gotovo pa mi je bilo v tem okviru zelo dobrodošlo tudi delo hrvaškega esejista, pesnika
in novinarja Antuna Bonifačića: Paul Valéry (Stvaralački nihilizam), Zagreb 1940,
edino doslej znano delo o velikem francoskem pesniku in esejistu, ki je izšlo tik pred
drugo svetovno vojno na nekdanjih jugoslovanskih tleh.
Za širši zgodovinski kontekst tridesetih let 20. stoletja s podrobnejšo razgrnitvijo
revijalnega življenja oziroma kulturno dinamiko v Franciji, z revijama Nouvelle Revue
française in Esprit s primerjalno analizo celotnega korpusa revije Modra ptica z nekaterimi drugimi revijami tega obdobja, sem se posluževal obsežnega dela T. Kramberger: Memorija in spomin. Zgodovinska antropologija kanonizirane recepcije (Študija
primera revije Modra ptica. Bartol z Vidmarjem, UP Fakulteta za humanistične študije Koper, doktorska disertacija, Koper 2009), za vlogo in dejavnost Renéja Dollota
v funkciji francoskega konzula v Trstu pa dela T. Brecelj: Pogled francoskega konzulata v Trstu na prvi tržaški proces 1930 (diplomsko delo), Koper 2012.
Ta in mnoga druga dela, zlasti pa številni biografski orisi, razprave in članki o
Paulu Valéryju, ki sta mi jih posredovali tudi prva in sedanja predsednica Kulturnega
društva Peter Martinc, prof. dr. Lucija Čok in Neva Zajc, ki je skupaj z Bredo Zužič –
Žerjal pred leti obiskala Valérijev rojstni kraj Sète in vzpostavila stike s tamkajšnjo
muzejsko ustanovo, posvečeno Paulu Valéryju – ob tej priložnosti jim izrekam iskreno
zahvalo – so mi predstavljala dragocen pripomoček pri koncipiranju mojega dela. Za
pomoč pri zbiranju težje dosegljive literature, člankov in razprav, povezanih z življenjem in delom Paula Valéryja ter slikovnega gradiva, se ob tej priložnosti zahvaljujem
tudi kolegom Avgustu Lešniku, Deanu Krmacu, Mauriziju Levaku, Branku Marušiču in Kristjanu Knezu. Zahvala gre tudi vsem, ki so prebrali moj rokopis in mi posredovali svoje pripombe, nasvete in predloge, s katerimi sem dopolnil in obogatil svoj
tekst. Pri izidu publikacije sta kot založnika sodelovala Inštitut IRRIS za raziskave,
razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (www.irris.eu) in Zgodovinsko društvo
za južno Primorsko, Koper (www.zdjp.si), kot sozaložniki pa Kulturno društvo Peter
Martinc iz Kopra, Založba Libris d.o.o Koper in Znanstveno-raziskovalno središče
Koper. Delo je izšlo ob finančni podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Mestne občine Koper, Italijanske skupnosti »Santorio Santorio«
iz Kopra in Obalnih lekarn Koper, za kar se jim na tem mestu iskreno zahvaljujem.
Koper, 26. novembra 2018

Salvator Žitko

11

NEKAJ UTRINKOV O VALÉRYJEVEM ITALIJANSKEM RODU

Mediteranski rod Paula Valéryja je tako poznan, navaja Suzanne Larnaudie v svojem delu »Paul Valéry et la Grèce« (Paul Valéry in Grčija, Ženeva, 1992), da ga ni
potrebno posebej naglašati. Predniki njegovega očeta, Barthélemyja Valéryja, Korzičana po rodu, so bili lastniki manjše ladijske družbe že od 16. stoletja dalje in je iz
nje izšlo kar nekaj slavnih mornarjev. Družinska tradicija in različne zgodbe, ki so
jih pripovedovali malemu Valéryju, so prav gotovo vplivali na njegove mladostne
želje in sanje, da bi postal mornariški oficir, vendar se mu niso uresničile in jih je še
dolgo obžaloval. Toda v vsakem primeru ob tem lažje razumemo njegova nagnjenja
do morja, ki jih je ohranil vse življenje.
Prevladujoč vpliv na malega Valéryja pa je vendarle imela njegova mati, Fanny Grassi,
inteligentna in rahločutna ženska živahnega duha in izjemne elegance. Visokega rodu,
tako po svojih genovežanskih kot koprskih prednikih, je Fanny Grassi s svojim sinom
govorila v italijanskem jeziku in mu kot majhnemu prepevala tako v beneškem kot genovežanskemu dialektu, ki so ga prakticirali v krogu njenih domačih. Valéryjeva čustvena
navezanost na to okolje, ki je izvirala iz zgodnjega otroštva in jo je še poglabljalo občasno
počitnikovanje v Genovi, hkrati pojasnjuje tudi njegove nagibe do italijanskega jezika, ki
ga je imel ob francoskem najraje (Larnaudie, 1992, 71).
Že v mladostnih, kasneje pa tudi zrelih letih, je Paul Valéry s potovanji in odkrivanjem
Italije, podobno kot Paul Hazard in mnogi drugi, spoznaval gibala evropskega duhovnega
razvoja od 14. stoletja dalje, seveda še posebej evropske književnosti. Na potovanje v Italijo so odhajali mnogi evropski umetniki in intelektualci ter to pot dojemali kot študijsko
pa tudi vzgojno in v pravem pomenu tudi formativno oblikovanje, ko so se lahko na
licu mesta srečevali z vrhunskimi umetninami in produkti domala vseh kulturnozgodovinskih obdobij od antike pa tja do usihajočega baroka. Na daljšo pot v Italijo je v letih
1786–1788 odšel Johann Wolfgang Goethe in s svojim dnevniškim potopisom prispeval
k oblikovanju zornega kota opazovanja italijanske pokrajine, ki je postala dolgotrajni model krajinskega slikarstva. Tudi pesnik George Byron je kot mnogi drugi evropski literati
na svojem obisku in postanku v Rimu vzkliknil: »Rim, domovina moja, dušno mesto!«. Na
pot po Italiji se je podala tudi Mme Anne Louise Germaine de Staël, prva velika evropska
intelektualka, ki je na začetku 19. stoletja začela s potovanji in bivanjem v tej deželi. Svoje
izkušnje s popotovanja in bivanja v Italiji je prelila v roman Corinne ou de l‘Italie, ki je
nastal v letih 1804/5 in izšel dve leti kasneje. Dandanes je roman razmeroma malo bran,
vendar ima veliko dokumentarno vrednost, saj nazorno in plastično opisuje težave pri
preoblikovanju tedanje italijanske družbene in kulturne stvarnosti, ki jo je po eni strani
še obvladovala katoliška Cerkev, po drugi strani pa se jo je že dotaknila moderna doba.
Nekoliko skeptično je zato avtorica pripomnila: »Les Italiens sont bien plus remarquables
par ce qu‘ils ont été, et par ce qu‘ils pourraient être, que par ce qu‘ils sont maintenant« [slov.
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Italijani so prav gotovo bolj znameniti po tistem, kar so nekdaj bili in kar bi lahko bili, kot
po tistem, kar predstavljajo sedaj]. Italiji se je nekoliko kasneje posvečal tudi Stendhal (Marie-Henri Beyle), ki je zlasti v Milanu in Rimu preživel vrsto let. Njegova dela ponujajo
podobo vsega tistega, kar se je v italijanski družbi dogajalo v napoleonskem obdobju pa
tudi v naslednjih desetletjih. Tudi Stendhal je bil, podobno kot Mme de Staël, zelo pozoren na italijanska konfliktna razmerja med laično družbo in klerikalizmom, ki jih je opisal
zlasti v svojem delu »Promenades dans Rome«, oba francoska pisatelja pa sta bila v svojih
delih pozorna tudi na vrsto tujcev, ki so tedaj krajši ali daljši čas bivali v najpomembnejših
italijanskih mestih, npr. v Rimu, Milanu, Firencah, Neaplju in Benetkah.
Leta 1866 je živahen potopis s potovanja v Italijo objavil tudi Hippolyte Taine in
v njem podal neposredne vtise in doživetja, ki izražajo tudi vrsto stereotipnih podob
ter spremljajo mestno in podeželsko življenje na italijanskih tleh, predvsem v očeh
učenega zunanjega obiskovalca, kakršen je bil mnogo let kasneje tudi Paul Valéry.
Sam zase je Valéry, ki je Italijo spoznaval med obema svetovnima vojnama, sicer pogosto trdil, da je po svojem očetu Korzičan, po materi pa Italijan in da se po njegovih
žilah ne pretaka niti kapljica francoske krvi. Njegova življenjska zgodba je v bistvu zgodba
dečka, ki je izhajal iz družine, ki se je preselila na obalo Languedoca in s tem omogočila,
da je postal pisatelj po »presaditvi francoskega jezika na italijansko deblo« [orig. un langage
français sur un bois italien]. Vedno se je nagibal k temu, da je svoj rodbinski izvor povezoval z Italijo, kot bi Korzike že dobro stoletje pred njegovim rojstvom, torej leta 1768, ne
priključili k Franciji. Po drugi strani je tudi res, da so družinski priimek Valéry sprva zapisovali kot Valerij, se pravi z italijansko obliko starega latinskega priimka Valerii. Njegov
oče Barthélemy Valéry je bil sicer francoski državljan, a je bila Korzika vse do leta 1768
pod dominacijo Genove, mesta, kjer je mali Paul najraje preživljal šolske počitnice. Od
vseh mest, kjer je prebival, mu je bila torej najbolj pri srcu Genova, je pripovedoval leta
1924, čeprav se je tu počutil kot tujec in domačin hkrati. Tu se je navsezadnje 8. avgusta
1793 rodil njegov stari oče, Giulio Grassi (Jarrety, 2008, 14).
Tisti, ki je kasneje Valéryju najbolj približal njegove prednike in o njih zbral
največ podatkov, je bil gotovo René Dollot, ki je dobrih deset let opravljal funkcijo
francoskega konzula v Trstu (1919–1931). S Paulom Valéryjem sta se prvikrat srečala
sredi maja 1933 v Milanu, kamor je bil kot konzul prestavljen 1. aprila 1931. Priložnost za srečanje se mu je ponudila ob objavi brošure, posvečene njegovemu staremu
očetu Giuliu Grassiju, ki ji je dal naslov: »Un précurseur de l‘Unité Italienne. L‘aïeul
de Paul Valéry: Giulio Grassi (1793–1874), Paris 1932.
Dollot, kot sam omenja v svojem delu »Ricordi italiani. Gabriele D‘Annunzio e Paul
Valéry«,1 je kot francoski konzul v Trstu, kmalu po njegovi priključitvi k Italiji po prvi
svetovni vojni, začel pripravljati študijo o enem svojih najslavnejših predhodnikov:
Stendhalu, ki jo je najprej objavil v Revue de Paris, zatem pa je izšla v delu z naslovom
1

Polni naslov: Ricordi italiani. Gabriele D‘Annunzio e Paul Valéry con uno studio su Giulio Grassi,
avo materno di Paul Valéry, Edizioni dello Zibaldone, Trieste 1952.
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Les Journées Adriatiques de Stendhal (Dollot, 1929).2 Študija je vzbudila pozornost Julesa Valéryja, starejšega brata pesnika Paula Valéryja, dekana Pravne fakultete v Montpellieru in člana Akademije za družbene in politične vede (Academié des Sciences morales et
politiques). Jules Valéry se je pisno obrnil na Dollota s prošnjo, da bi mu pomagal orisati
lik njegovega starega očeta Giulia Grassija. »Ali bi gospod konzul, prevzeli to nalogo?« mu
je pisal 15. decembra 1929. »Ali pa lahko najdete kakega Tržačana, poznavalca lokalne
zgodovine, ki bi bil pripravljen prevzeti to delo?« omenja Dollot v svoji brošuri (Dollot,
1952, 98).
»Toliko raje sem sprejel to nalogo,« pripominja Dollot, »saj sem bil eden vnetih obču
dovalcev njegovega brata, pesnika Paula Valéryja, in pri tem nisem prezrl njegovega ita
lijanskega porekla, niti vezi, ki so ga povezovale s Koprom. Simpatični erudit Giulio
Cesari,3 ki je pred kratkim preminil, mi je pogosto pripovedoval o Lugnanijih, plemiškem
rodu Valéryjeve stare matere, ene najodličnejših rodbin beneškega Kopra, očarljivega me
steca, ki leži ob vzhodni jadranski obali.4 Jules Valéry mi je dal na voljo tudi svoj družin
ski arhiv« (Dollot, 1952, 98).
Ime Giulia Grassija je Dollot našel v korespondenci francoskega konzulata v Trs
tu, svoje arhivsko gradivo pa je dopolnil še v Torinu. Tako je nastalo že navedeno
delo, ki ga je prevzel v objavo Henri Hauvette s pomočjo prijateljskih vezi Henrija
Bédarida in je bilo objavljeno v reviji, ki je že pred letom 1919, pa tudi kasneje, nosila ime Revue des Études Italiennes.
René Dollot je Paulu Valéryju svoje delo o Giuliu Grassiju poslal kmalu po izidu
in se mu je le-ta zanj zahvalil v pismu z dne 16. maja 1932 ter v njem naglasil:

2
3
4

Isti avtor je Stendhalu posvetil še nekaj drugih del, npr.: Stendhal consul de France a Trieste, Librairie
Sainte-Marie, Paris, 1927; Autour de Stendhal, Paris 1948 itd.
Giulio Cesari, avtor članka »Il poeta Paolo Valéry e le sue parentele giulinane«, Rivista mensile della
Città di Trieste, a. V, n. 2, Trieste 1932, str. 67–75.
R. Dollot je v svoji, že navedeni brošuri Un précurseur de l‘Unité Italienne. L‘aïeul de Paul Valéry:
Giulio Grassi (1793–1874), Paris 1932, na kratko opisal Koper in se po njem tudi sprehodil. Od
starega pristanišča je krenil preko današnje Kidričeve ulice, kjer se je ustavil v nekdanjem Mestnem
muzeju (Musée Civique) s prekrasnim bronastim tolkačem na vhodnih vratih (superbe marteau de
bronze) in se pomudil na glavnem trgu s stolnico, zvonikom in ljubko gotsko ložo (la gracieuse loggia
gothique), ki naj bi jo po njegovem dala zgraditi Compagnia della Calza. Navaja, da so v stolnici
čudovita dela Benedetta in Vittoria Carpaccia (admirables peintures de Benedetto et Vittorio Carpac
cio), v cerkvi sv. Ane pa omenja poliptih Cima da Conegliana. Pod portikom Pretorske palače, kjer
omenja vzidano ploščo z »levjimi usti« za anonimne ovadbe, ga je pot vodila v Čevljarsko ulico in
naprej proti Mudinim vratom, kjer omenja da Pontejev vodnjak, ki posnema beneški most iz 17.
stoletja [orig. qui reproduit l‘arc d‘un pont vénitien du Seicento]. Nato na nasprotni strani koprskega
zaliva omenja stari benediktinski samostan sv. Nikolaja v Ankaranu ter ne pozabi omeniti Giuseppeja de Lugnanija, ki je na tamkajšnji posesti umrl 27. junija 1857 (Dollot, 1932, 21).
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Slika 1: Podoba Kopra v tridesetih letih 20. stoletja (levo); palača Belgramoni –
Tacco, sedež nekdanjega Mestnega muzeja za zgodovino in umetnost med
obema vojnama (desno) (Simič, 2002, 65).
V svojem delu ste me seznanili z mnogimi podrobnostmi o mojem predniku, za kate
rega ne vem, ali se ga spominjam, ali pa podoba, ki sem si jo ustvaril o njem, izhaja
iz njegovih portretov oziroma iz pripovedi moje matere Fanny in brata Julesa. Toda
sam pri sebi ne v njegovem življenjepisu, ne v njegovih pogledih in razmišljanjih, ne
najdem ničesar takega, po čemer bi se prepoznal v Giuliu Grassiju, razen morda v
fizični podobnosti: struktura njegovega obraza je namreč enaka moji. Po drugi strani
je bila [nadaljuje Valéry] njegova kariera dokaj razgibana, ravno tako so bila njegova
domovanja vedno znova v sredozemskih pristaniških mestih in je morda tudi to vplivalo
na moja nagnjenja in okus. A pri tem moram dodati, da se ne čutim posebej Italijana.
Italija mi, kadar jo obiščem, vzbuja nek čuden občutek – istočasno se v njej počutim kot
domačin, a hkrati kot tujec.
Mnogo bolj kot v svojem starem očetu, Giuliu Grassiju, se je Paul Valéry, kot navaja
Dollot, prepoznal v najstarejšem bratu svoje stare matere, Giuseppeju Lugnaniju, človeku široke kulture in inteligence, pesniku, zgodovinarju in matematiku, ki je s svojim
delom zaznamoval tržaško kulturno in prosvetno življenje prve polovice 19. stoletja.
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VALÉRYJEVA PREDNIKA: GIUSEPPE ANTONIO
DE LUGNANI (1793–1857) IN GIULIO COSTANTINO
GRASSI (1793–1874) TER NJUNA VLOGA
V TRSTU PRVE POLOVICE 19. STOLETJA
Čeprav rojena istega leta (1793), sta bila Giulio Costantino Grassi in njegov svak,
Giuseppe Antonio de Lugnani, povsem različna človeka, bodisi po zunanji podobi,
značajih, izobrazbi, osebnih nagnjenjih in političnih pogledih. Sorodstveno sta se
povezala, ko se je Giulio Grassi, 29. avgusta 1824 v Trstu poročil z Giovanno Anno
Mario de Lugnani, rojeno sicer v Kopru 18. avgusta 1800, a se je z materjo in očetom, sestro in brati kasneje preselila v Trst. V nekdanjem beneškem Kopru je plemiška družina de Lugnani uživala dokajšen ugled; po navedbah nekaterih kronistov naj
bi se kot vojaški poveljniki v vojnah Beneške republike uveljavili že sredi 14. stoletja,
kasneje pa tudi kot kanoniki koprskega kapitlja, notarji in vicedomini.5
Kot izhaja iz genealoškega drevesa družine Lugnani, ki ga je v svojem delu objavil R.
Dollot, se je družina s poroko Giulia de Lugnanija z Livio del Tacco leta 1655 povezala
najprej s to ugledno koprsko družino, kasneje pa z družinama De Rin in Petronio. Leta
1792 je namreč Antonio Giuseppe de Lugnani (1771–1836) poročil Paolo Petronio
in imel z njo tri sinove in dve hčeri, ki so se s starši kasneje, kot rečeno, preselili v Trst.
Tu se je najprej poročila Ottavia de Lugnani z nečakom ruskega generala Alexisa Psara,
kasnejšim generalnim konzulom v Trstu in prvim lastnikom vile Murat, v kateri je
nekaj časa živela Napoleonova sestra Caroline Murat. Za njo pa se je, kot rečeno, leta
1824, poročila Giovanna Anna Maria z Giuliem Grassijem (Dollot, 1932, 18). Njen
starejši brat Giuseppe Antonio de Lugnani, rojen leta 1793, je v svojem času igral zelo
pomembno vlogo, in to ne le na področju šolstva, temveč tržaške kulture na splošno.
Bil je živahnega značaja in bistrega uma, tako da so ga po končanem šolanju v Collegio
dei Nobili v Kopru poslali na študij gradbeništva v Padovo, saj je kazal izredno nagnjenje do matematike, hkrati pa že tudi do poezije, ki se ji je posvečal z vso mladostno
gorečnostjo. Po opravljenih izpitih iz inženirstva in gradbeništva se je vrnil v domači
Koper, od koder pa so ga francoske oblasti z dekretom 6. novembra 1810 premestile v
Trst kot učitelja matematike na novoustanovljeni licej (Gentile, 1946, 6).

5

Urad vicedominov se je v beneški Istri ohranil še po propadu Beneške republike, saj je še leta 1820 v
Kopru to dolžnost opravljal Giulio de Lugnani, medtem ko je notar Antonio Giuseppe de Lugnani
omenjen v nekem dokumentu z dne 6. novembra 1799 in ponovno 3. decembra 1805, in sicer kot
c. k. javni notar (Darovec, 1994, 114).
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Pesniška nadarjenost in aktivnost sta ga jeseni 1812
privedla v Rossettijev krog oziroma društvo Minerva
(Società di Minerva), kjer je postal »socio officiato«, dekla
miral svoje pesmi ali pa nastopal kot recitator ob različnih
slovesnostih, pa tudi kot igralec v amaterskem gledališču.
Z letom 1819 je prešel na literarne teme, hkrati pa začel prijateljevati s Françoisom Emanuelom Josephom
Barauxom iz Antwerpna, izobraženim, bogatim in vplivnim trgovcem, velikim frankofilom in masonom, ki je
leta 1814 s Pietrom Sartorijem ustanovil Pomorsko zavarovalniško banko (Banco di assicurazioni marittime)
ter do leta 1826 vodil svojo trgovsko hišo, potem pa jo Slika 2: Giuseppe Antonio
prepustil drugim lastnikom. Z Lugnanijem sta ga zbliža- de Lugnani (1793–1857),
li predvsem veselje do glasbe, gledališča in nagnjenje do
literat, pesnik, erudit,
naravoslovja. Leta 1823 je podaril svojo bogato zbirko
starejši brat Valéryjeve
mineralov Trgovski in navtični akademiji (Accademia di
stare matere Giovanne
Commercio e di Nautica), pri svojih delih, med katerimi je
Anne Marie de Lugnani
najbolj odmevno delo z naslovom Del commercio e dell‘in
(Mestna knjižnica Trst).
dustria (zaključeno že 1816, izdano pa v Benetkah šele
leta 1828), pa se je v največji meri naslanjal na Charlesa
Montesquieuja (Trampus, 2008, 299).
Ko je avstrijska vlada v Trstu leta 1817 odprla Realno tehnično in navtično akademijo (Accademia reale tecnica e di nautica), je Giuseppe Lugnani na njej poučeval
zgodovino, geografijo in trgovske vede. Leto kasneje je tudi njegov oče, Antonio Giuseppe Lugnani, ki se je s celotno družino medtem, kot že omenjeno, preselil v Trst, na
isti šoli pričel s poučevanjem trgovskega, pomorskega in meničnega prava ter profesuro
opravljal do svoje smrti leta 1836 (Gentile, 1946, 17).
Svoje delovno mesto na šoli je Giuseppe Lugnani izkoristil za urejanje knjižnice,
pri čemer je bil deležen velike podpore Domenica Rossettija. Njegovo zanimanje
in raziskovalna vnema za najrazličnejša področja od znanosti do umetnosti so ga
zbližala tudi z novinarstvom, tako da je začel pisati članke o gledališču, literaturi,
zgodovini in geografiji ter jih objavljati v listu Osservatore triestino, ki ga je urejal
njegov rojak Pier Antonio Ceruti. Ob podpori tržaškega guvernerja grofa Alfonsa
di Porcie, ki ni bil zadovoljen s Cerutijevim urednikovanjem, je mesto urednika
leta 1828 sprejel Giuseppe Lugnani, ki je dvignil njegov nivo ter zlasti skrbel za rubriko Varietà, ki je vzpodbujala njegov študij zgodovine in geografije ter ga obenem
primorala, da je sledil knjižnim novostim in izdajam s tega področja. Julija 1829
je v tej rubriki objavil daljšo recenzijo o monumentalnem delu Pietra Stancovicha
Biografia degli uomini distinti dell‘Istria, avtor pa ga je v zahvalo posvetil prav Giuseppeju Lugnaniju, slavnemu sinu Kopra in spoštovanemu meščanu Trsta, kot je
zapisal (Trampus, 2008, 345).
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Leta 1835 je Lugnani pričel sodelovati pri Giornale del Lloyd, kot nasprotnik liberalnih in romantičnih tendenc svojega časa pa se ni vključil v krog okoli lista La Favilla,
čeprav je bil v dobrih odnosih z nekaterimi njegovimi sodelavci. Delokrog pripadnikov
Faville ni zajemal le tržaškega ozemlja in Istre, temveč tudi sosednje italijanske pokrajine,
saj je bil osnovni namen revije tržaško prebivalstvo seznanjati z italijanskim kulturnim
življenjem oziroma predvsem s tisto nacionalno literaturo in umetnostjo, ki je vsebovala
in poudarjala patriotska čustva. V krogu okoli Faville, kjer se je znašel tudi znameniti Dalmatinec Niccolò Tommaseo, ki je Lugnanija spoznal preko literatov, svojih prijateljev, so
nedvomno gojili republikanske in demokratične ideje, obenem pa bili odkriti nasprotniki
Avstrije (Pirjevec, 1977). Čeprav so bili italijansko orientirani in bolj ali manj enotni glede bodoče pripadnosti Trsta, so vendarle sprejemali kozmopolitski značaj mesta in še leta
1846 je Favilla kot prenoviteljica nacionalne zavesti Trst opredelila kot »convegno di tre po
poli contermini« (Vivante, 1912, 25). S simpatijami so pristaši Faville izražali naklonjenost
do Slovanov, še posebej do Slovencev. Revija se je ukvarjala z njihovo zgodovino, književnostjo in gibanjem za kulturni preporod, Tommaseo pa je ob tem leta 1847 objavil delo
»Intorno alle cose dalmatiche e triestine«, v katerem je hotel dokazati nacionalno enotnost
južnih Slovanov kljub njihovi verski in etnični različnosti ter politični razcepljenosti.

Slika 3: Trst, pristaniško nabrežje, imenovano »Riva Carciotti« z grško-pravoslavno
cerkvijo sv. Nikolaja, sredina 19. stoletja (Pozzetto, 1982, 40).
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Po smrti Giuseppeja de Volpija je bil Lugnani leta 1843 imenovan za direktorja
Trgovske in navtične akademije (Accademia di commercio e nautica), do leta 1845 pa
je na njej še vedno poučeval zgodovino in geografijo, po potrebi pa tudi trgovsko,
menično in pomorsko pravo. Na novo urejena šola si je pridobila velik ugled, povečala obisk in izpopolnila pedagoški kader. Že leta 1838 so Lugnanija imenovali
tudi za svetovalca pri društvu Minerva, septembra 1842 pa je skupaj z Rossettijem,
Biasolettijem in Lorenzuttijem sodeloval na IV. kongresu italijanskih znanstvenikov
v Padovi, kjer je predstavil položaj in vlogo trgovskih in pomorskih ustanov v Trstu
(Gentile, 1946, 31).
Z nekaterimi Tržačani se je leta 1845 udeležil VII. kongresa znanstvenikov v Neaplju in dve leti kasneje IX. kongresa v Benetkah, kjer je sodeloval pri delu različnih
komisij in v razpravah, čedalje bolj pa je v političnih nazorih sledil Pietru Kandlerju
(1804–1872), vendar se ni aktivneje vključeval v politiko. Iz idej, pogledov in nastopov je bilo zaznavati njegov konzervativizem in lojalizem do avstrijske vladarske hiše,
ki je morda izhajal iz njegove funkcije direktorja Trgovske in navtične akademije pa
tudi iz odklanjanja separatističnih tendenc pod vplivom italijanskega risorgimenta,
ki so zlasti v revolucionarnem letu 1848/49 zajele tudi Trst. Giuseppe Lugnani se je
v tem času sicer znašel sredi političnega gibanja, vendar ni prevzel kake konkretne
politične funkcije, čeprav bi naj po Kandlerjevem načrtu poučeval splošno in posebno statistiko na bodoči Pravni fakulteti v Trstu (Studio politico-legale), pri občinskih
volitvah leta 1850 pa je bil izvoljen za člana Mestnega sveta. V tem času je uspel tudi
urediti bogato Rossettijevo zapuščino, ki je bila vključena v splošni fond tedanje
Mestne knjižnice (Gentile, 1946, 41).
Bolezen je prekinila njegovo delovanje, umrl pa je na svoji posesti v Ankaranu,
27. junija 1857. Do smrti mu je ostala ob strani sestra Ottavia, vdova Psaro, ki mu je
dala na koprskem pokopališču tudi postaviti spomenik z napisom: Per virtù religiose
e civili ammirando per vasta erudizione chiarissimo. Bil je dopisni član Inštituta za znanost, kulturo in umetnost v Benetkah, Akademije za znanost, kulturo in umetnost
v Padovi in Atenea v Benetkah. Leta 1851 je bil odlikovan tudi z viteškim redom
cesarja Franca Jožefa. V svoji oporoki je Mestni knjižnici v Trstu zapustil 200 knjig,
ki jih je morala sestra Ottavia izbrati iz njegove zbirke in še 50 forintov za nakup
novih knjig (Gentile, 1946, 52).
V Trstu je ostal le njegov mlajši brat Giulio, ki je umrl leta 1884, medtem ko je
njegova sestra Giovanna Anna Maria, poročena Grassi, z možem in hčerkami Vittorio, Paolino in Fanny že leta 1850 mesto zapustila in se odselila v Genovo. Grassijevo
več kot 30-letno bivanje in delovanje v Trstu sta se tako zaključila že sedem let pred
smrtjo njegovega svaka Giuseppeja Lugnanija, ki ga je v mladih letih verjetno spoznal
v krogu sodelavcev lista Giornale del Lloyd, žal pa o njunih stikih in poznanstvu v
biografskih orisih ter literarnih delih tistega časa ni sledov.
Giulio Grassi, sin Carla-Giovannija Grassija, po rodu iz Genove, je po Napoleonovem padcu 1814/15 sledil očetu v Trst in se tu posvetil pomorskemu zavarovalništvu.
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Leta 1833 je postal zavarovalniški agent oziroma stečajni upravitelj, prištevajo pa ga
tudi med ustanovitelje tržaškega Lloyda.
Giulio Grassi se je v svojih tržaških letih
gibal v precej drugačnih krogih kot njegov
svak Giuseppe Antonio de Lugnani. Če je
Lugnani v tridesetih in štiridesetih letih 19.
stoletja postajal ena vidnejših osebnosti tržaškega kulturnega življenja, pa je Giulio
Grassi to vlogo odigraval v tržaškem trgov
skem in poslovnem življenju. Trideseta leta
19. stoletja so bila namreč čas, ko so v Trstu
zrasle velike zavarovalniške družbe oziroma
avstrijski Lloyd (Lloyd Austriaco) kot posledica velikega razvoja pomorske dejavnosti
po letu 1825. Osebnosti, ki so osnovale tržaške zavarovalnice, so bile pogosto tujega
izvora, medtem ko je židovska oziroma ita
lijanska skupnost, ki se je priseljevala v Trst,
v okviru te dejavnosti prispevala zlasti sposobne tehnične kadre in vodstvene funkcionarje, celotna tržaška buržoazija pa je vanje
vlagala znaten kapital (Apollonio, 2007,
Slika 4: Giulio Grassi (1793–1874), stari 44).
oče Paula Valéryja (Jarrety, 2008, 693).
Že kmalu po padcu napoleonske vladavine je bilo v Trstu obnovljenih kakih
ducat pomorskih zavarovalniških družb, ki so v naslednjih letih narasle na kakih
dvajset. Združene v Zavarovalniško društvo (Deputazione degli Assicuratori) leta
1824, so do leta 1830 narasle na osemindvajset in se delile na dve skupini. Med imeni najpomembnejših zavarovalniških predstavnikov, ki jih srečamo tudi v naslednjih
letih, so bili Francesco Taddeo Reyer, Karl Ludwig von Bruck, Cesare Cassis Faraone,
Giuseppe Wessely, Giuseppe Padovan, Angelo Giannichesi in drugi. Verjetno bi med
temi imeni zasledili tudi ime Giulia Grassija, ki se je, kot rečeno, že kakih deset let
ukvarjal s pomorskim zavarovalništvom ter se že dodobra ustalil v Trstu in se leta
1824, kot omenjeno, poročil z Giovanno Anno Mario de Lugnani. Domnevamo,
da se je že takrat vselil v hišo Curtovich (kasnejša hiša Brunner) na Trgu Ponterosso.
Med leti 1825 do 1831 so se mu tu rodile hčerke: Laura, Vittoria, Paolina in Marianna Francesca Alessandrina, imenovana Fanny (Dollot, 1932, 18). Ko so 7. julija
1831 krstili najmlajšo Fanny Grassi – bodočo mater Julesa in Paula Valéryja – je bil
za njenega krstnega botra izbran baron Francesco Bandiera (Franz Freiherrn von
Bandiera), avstrijski admiral, eden takratnih avstrijskih odposlancev ob sklepanju
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miru z Marokom in kapitan fregate Medea, krstna botra pa je bila grofica Marianne
Pola Grisoni iz Kopra, žena Francesca Grisonija (1772–1841), zadnjega potomca te
ugledne koprske plemiške družine.6
To so bila hkrati najaktivnejša leta
Grassijevega delovanja na področju zavarovalništva. Leta 1832 je namreč nastala
družba »Assicurazioni Generali Austro Ita
liche« z začetnim kapitalom 400.000 forintov, temelje zavarovalniški društveni
dejavnosti pa je položil stari Giuseppe
Lazzaro Morpurgo, ki je bil prepričan, da
je napočil čas za posredniške posle z velikim kapitalom in širjenje zavarovalniške
dejavnosti. Od samega začetka je imela
družba s sedežem v Trstu svojo poslovalnico tudi v Benetkah, medtem ko je mreža
njenih agencij dokaj hitro pokrila območje celotnega cesarstva in se razširila tudi
na sosednje države. Istega leta je skupina
dvaindvajsetih zavarovalniških društev s
področja pomorstva ustanovila Zavarovalniško zvezo (Unione di riassicurazione),
ki je delovala na celotnem evropskem prostoru in razpolagala s kapitalom v višini
4.360.000 forintov, vendar so v skupini Slika 5: Grofica Marianne Pola Grisoni,
krstna botra Valéryjeve matere Fanny
skupaj z »Assicurazioni Generali« prednjaGrassi, rojene v Trstu leta 1831
čili »Azienda assicuratrice Triestina« Fran(Pokrajinski muzej Koper).
cesca Taddea Reyerja in Karla Ludwiga
von Brucka ter »Jadranska zavarovalniška banka«
(L‘Adriatico Banco d‘Assicurazioni) Angela Giannichesija (Apollonio, 2007, 45).
Leta 1833 so zavarovalniške družbe sodelovale pri ustanovitvi avstrijskega Lloyda, ki je bil sprva zamišljen kot društvo za zbiranje informacij s področja pomorske
trgovine in gibanja ladij, namenjeno najrazličnejšim operaterjem tržaškega emporija.
6

V številnih delih naletimo na napačno navedbo, da je bila Fanny Grassi genovežanskega rodu in je
tako njen koprsko-tržaški rod odstrl šele R. Dollot. Glede koprske rodbine Grisoni glej zlasti Cherini,
1995. Družina Pola je sicer izhajala iz Pulja v Istri, vendar se je v drugi polovici 14. stoletja preselila
v Treviso, se tam vključila v probeneško stranko in si ob koncu 18. stoletja pridobila precejšnje premoženje in ugled, ki je še narasel v napoleonskem obdobju, nato pa začel po letu 1814/15 postopno
upadati. Marianne Pola, ena od hčera grofa Antonia Pola, se je leta 1805 poročila z grofom Francescom Grisonijem in odslej živela v Kopru vse do svoje smrti leta 1858 (Žitko & Miškovič, 2017).
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Na Bruckovo pobudo je začel kmalu po uradni potrditvi pripravljati vse potrebno za
ustanovitev »druge sekcije« za področje ladjarstva, saj je Bruck v plovbi na paro videl
bodočnost v razvoju pomorskega prometa. Njegova predvidevanja so se sicer uresničila,
vendar se je para uveljavljala razmeroma počasi, zaradi česar je tržaško podjetje delovalo
ob pogostih finančnih težavah. Toda za Bruckom je v tem obdobju že stala bančna
korporacija Rotschild, ki je bila blizu samega avstrijskega kanclerja K. L. Metternicha,
dunajskega dvora pa tudi samega Brucka. Vsekakor je bilo že od samega začetka jasno,
da bo možno v delovanje tržaške zavarovalniške družbe vključiti tudi državo in s tem
zagotoviti njen poseg v tržaške trgovinske in druge posle (Apollonio, 2007, 47).
Po Dollotovih navedbah naj bi Giulio Grassi 16. maja 1834 v Zavarovalniški
zvezi prevzel funkcijo sekretarja, čeprav uradno ni imel tega naziva, leta 1839 pa
njegovo ime srečamo med tistimi člani Zavarovalniške komisije (Commissione delle
Unite Compagnie di Sicurtà), prve sekcije avstrijskega Lloyda, ki naj bi jih ob Brucku
nagradili za vrsto zadolžitev oziroma opravljenih storitev, kot je bila npr. redakcija
zapisnikov, redna hramba in urejanje arhivov, nadzor nad lastnino uradov, izvrševanje odredb komisije, odpošiljanje korespondence itd. Že leta 1838 naj bi Grassiju
odobrili letno plačo 500 forintov in mu dodelili dva pisarniška referenta (Marca di
Laudadija-Levija in Giuseppeja Roya) ter pomorskega kapitana Giovannija Berneticha. V zapisnikih (Verbali del Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Maritime)
se njegovo ime pojavlja pod vsemi teksti, sestavljenimi med 14. marcem 1838 in 24.
avgustom 1848 (Dollot, 1932, 11).
Giulio Grassi se torej med leti 1834 pa do 1848, se pravi celih štirinajst let, odkar
je po svojem očetu prevzel zavarovalniške posle, pojavlja v tržaškem trgovskem in
poslovnem življenju. Med drugim je bil član tržaške borze, med direktorji Glavnega
urada sirotišnice (Istituto generale dei poveri), v Komisiji za pristaniška dela (Com
missione per i lavori del porto) in v Komisiji za pomorski zakonik (Codice marittimo).
V vseh teh letih se je torej gibal v različnih družabnih krogih, v katerih so se srečevali
poleg interesno, nazorsko in družabno povezanih krogov tudi nasprotniki, od npr.
Lugnanijev in njihovih sorodnikov pa do Ludwiga von Brucka in kroga tržaških
zavarovalničarjev, ki je bil precej številen in za tedanje čase dokaj bogat. Trst je v
tem obdobju namreč postajal pomembno pristaniško mesto s številnim meščanskim
slojem bogatih kapitalistov, katerih interesi so bili razpeti med trgovino, zavarovalništvom, ladjedelništvom in gradbeništvom. Ravno tako so bile prisotne pobude na
industrijskem področju. Buržoazija ni zanemarjala vlaganj v nepremičnine, čeprav
zunanja podoba Trsta takrat še ni kazala monumentalnega videza kot ob koncu 19.
stoletja. Zgradbe, četudi nekatere mogočne, so bile bolj ali manj zgrajene zgolj v
funkcionalne namene in sicer za urade in skladišča ter le v manjši meri za lokale in
bivalne prostore. S širitvijo poslovnega življenja in prisotnostjo podjetij se je pokazala
potreba po gradnji novih obsežnih poslopij za urade in poslovne prostore. Tudi v tem
pogledu je bil Ludwig von Bruck pobudnik za ustanovitev nepremičninske družbe,
ki je leta 1840 pripomogla k odprtju »Tergestea«, ogromnega poslopja v neposredni
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soseščini borze. Še vedno pa ni bilo v Trstu velikih hotelov, ki bi bili primerni za
mesto v hitrem, dinamičnem razvoju, zato so v ta namen ustanovili družbo »Hôtel de
la Ville« za gradnjo primernih objektov. Tako se je že v štiridesetih letih 19. stoletja
začela pojavljati nova gradbena moda, ki je bila pogosto pompozna, kot lahko npr.
razberemo iz proporcev in stila palače Vivante; gre za poslopje, kjer se je nahajal
znameniti »Caffé Tommaseo« in kjer je delovala splošna zavarovalnica (Assicurazioni
generali) (Apollonio, 2007, 50; Cesari, 1932, 70).

Slika 6: Osrednja dvorana v palači »Tergesteo«,
prva polovica 19. stoletja (Kuret, 2000, 32).
Sicer pa je imelo življenje v Trstu značilnosti mesta, ki je bilo v tistem času še tolerantno in neobremenjeno s političnimi strastmi in nacionalnimi težnjami, čeprav sta
se od vzpostavitve restavracije po letu 1815 čutila spopad med nosilcem italijanskega
municipalizma in avtonomizma Domenicom Rossettijem in člani okoli društva Minerva na eni ter avstrijskimi oblastmi in nemškimi centralističnimi težnjami na drugi
strani. Kot dokaz apolitičnosti tržaškega okolja je dovolj navesti dejstvo, da so npr.
tako v Trgovinski zbornici (Camera di commercio) kot v Mestnem svetu (Consiglio
municipale), ki ga je cesar Ferdinand obnovil leta 1839, lahko sedeli tudi »tujci«, ki
sicer niso bili avstrijski državljani. Veliko teh tujcev je bilo tudi v tržaškem Lloydu
in mednje je sodil tudi Giulio Grassi, ki ni prevzel avstrijskega državljanstva, temveč
ohranil sardinsko-piemontskega, čeprav je opravljal svoje delo in posle v tem cesarskem pristaniškem mestu.
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V Trst so se v tem obdobju začasno ali pa za stalno naseljevale mnoge rodbine
z območja Lombardije in Veneta ter Furlanije, med katerimi je imelo politično dogajanje na Apeninskem polotoku velik odmev. Toda v tržaškem emporiju so, kot že
omenjeno, bivali tudi mnogi doseljenci iz srednjeevropskih dežel, deloma iz nemških
predelov Avstrije oziroma iz držav Nemške zveze, pa tudi iz slovanskih dežel, ravno
tako pa ne smemo pozabiti na trgovske kolonije oziroma diaspore, ki so pripadale
narodom različnih veroizpovedi, od protestantov do pravoslavnih Grkov in Srbov.
Prevladujoča italijanska komponenta ni mogla zgolj z jezikom in šolami asimilirati tujih skupnosti, zato so obstajale še druge oblike asimilacije novega prebivalstva:
kultura, zlasti glasbena, ki je bila v največji meri italijanska, pogovorni jezik beneškega tipa kot sredstvo komunikacije med sredozemskim trgovskim slojem, tržaški
dialekt novejšega tipa, ki se ga je bilo razmeroma lahko naučiti. In končno, v primeru
mladih romantikov radikalnejših nagibov je imelo italijansko nacionalno gibanje velik asimilacijski učinek. Precejšen del mestne buržoazije, sestavljen iz različnih slojev,
so torej sestavljali Italijani ali pa poitalijančeni tujci, ki so že najmanj dve ali več
generacij živeli v Trstu in bili dovzetni za politično dogajanje na italijanskih tleh
(Apollonio, 2007, 22).

Slika 7: Panorama Trsta z morske strani, sredina 19. stoletja
(Imago Trieste, Archivio la Mongolfiera Libri, Trieste, 2012).
V takšnem položaju je v štiridesetih letih 19. stoletja funkcijo guvernerja Avstrijskega primorja prevzel grof Franc Stadion, ki je pripadal birokratsko-reformistični struji
ter zato ustvaril »liberalnejšo« atmosfero kot njegov predhodnik z namenom, da bi v
teh krogih s popuščanjem policijskega nadzora, zmanjševanjem cenzure in dialogom
na vseh področjih javnega življenja spodbudil več naklonjenosti in razpoloženja do
oblastnih struktur. Ob tem je podpiral tudi tisk, italijansko kulturo ter izobraženstvo,
vodenje lista »Osservatore Triestino« pa zaupal Pacificu Valussiju. Toda njegov načrt o
večji odprtosti do zmernih italijanskih krogov je tekel vzporedno z njegovim prijateljskim druženjem z Ludwigom von Bruckom, vodjem tržaškega nemškega kapitala,
ki je bil Metternichov človek.
Za grofa Stadiona je bilo italijansko nacionalno gibanje zelo nevarno za ohranitev
avstrijske dominacije na italijanskih tleh oziroma na Jadranu, zato je hotel aktivirati
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in pritegniti intelektualne in vodilne sloje italijanske buržoazije, kar mu je deloma
tudi uspevalo. Tako v Trstu do leta 1848 niso nastajala radikalna italijanska gibanja
kot na drugih območjih Apeninskega polotoka.
Razcvet mestnega avtonomizma je privedel do nekaterih vidnih učinkov: privabljal je široke sloje tujih naseljencev v lastne vrste, postavljal ultimativne pogoje avstro-nemškemu reformističnemu liberalizmu, odvračal Italijane od unitaristične borbe za neodvisnost ter jih usmerjal k spoznanjem, da je Trst poseben primer znotraj
italijanskega nacionalnega gibanja. To pa je hkrati ustvarjalo vrsto dvoumnosti, saj se
je bilo možno proglasiti za avtonomista, ne da bi pri tem tvegali ali celo pristopili k
nacionalnemu gibanju ene ali druge ideološke komponente (Apollonio, 2007, 29).
Giulio Grassi je bil v štiridesetih letih 19. stoletja značilen primer človeka pragmatičnega ravnanja in razmišljanja. Postal je »Tržačan«, ki so ga pomorski kapitani
vzeli za svojega vodjo ob njihovi poklonitvi cesarju Ferdinandu in cesarici Mariji
Anni Savojski, ko sta septembra 1844 s spremstvom dopotovala v Trst, po drugi
strani pa je bil jeseni istega leta med osumljenimi »tujimi državljani«, ki naj bi bili
povezani z zaroto Attilia in Emilia Bandiere, sinovoma admirala Francesca Bandiere,
krstnega botra njegove najmlajše hčerke Fanny. Le-ta se je po Dollotovih navedbah
vse svoje življenje spominjala, kako se je še kot majhna deklica igrala z Attilijem in
Emilijem Bandiera (Dollot, 1932, 16). Oba brata, častnika avstrijske flote, člana tajne organizacije »Esperia«, sta se namreč leta 1842 pridružila Mazzinijevemu gibanju
»Giovine Italia« in leto kasneje skovala načrt, da bi se polastila admiralske ladje Bellona, ki je bila na čelu levantinske flote zasidrana v Smirni. Policija je bratoma prišla
na sled, kakor tudi Emilijevemu zaupnemu prijatelju Giuliu Ascaniju Canalu, ki mu
je omogočil pobeg na otok Krf. Ob izkrcanju pri Cotroni v Kalabriji, 16. julija 1844,
kjer naj bi dvignili upor, sta bila brata 25. julija istega leta skupaj z Domenicom
Morom in šestimi tovariši ujeta in ustreljena v Cosenzi. Njun oče, admiral Francesco
Bandiera, ki je ostal lojalen do avstrijskega dvora in obsodil ravnanje obeh sinov, se
je v globoki žalosti in bolečini umaknil v svojo vilo v Carpenedi pri Mestrah in tam
leta 1847 umrl, že dve leti poprej pa je preminil v Trstu tudi Giulio Ascanio Canal,
ki je dopolnil komaj trideset let.7
Dogodek je precej odmeval po Trstu pa tudi po celotni Italiji in že napovedoval
politični razplet, ki je z vso silovitostjo izbruhnil na dan ob marčni revoluciji na Dunaju leta 1848. Že od leta 1846 je bilo ob izvolitvi papeža Pija IX. v Italiji čutiti veliko
vznemirjenost pa tudi pričakovanja po spremembah in reformah. To so bila leta dozorevanja in zmagoslavja neogvelfizma Vincenza Giobertija in njegovega programa italijanske konfederacije s papežem Pijem na čelu, ki naj bi jo sestavljale različne italijanske
državice, vključno z Lombardijo in Venetom. Temu gibanju je sledil tudi italijanski
intelektualni sloj v Trstu, ki se je skliceval na Rossettijeve ideje in tako ohranjal težnjo
po avtonomiji Trsta (Apollonio, 2007, 29).
7

Epizoda je podrobneje opisana v delu Sticottija (1946, 73–110).
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Marčna revolucija 1848 je razen navdušenja ob padcu absolutističnega metternichovskega režima v Trstu sprožila splošno željo po prenovi oblasti na lokalnem nivoju
in uveljavitvi nekaterih temeljnih svoboščin, kot npr. svobode tiska in govora, volilno
pravico ter ustanovitev Nacionalne garde za zaščito javnega reda in miru. V Trstu se
je pojavila vrsta manifestacij, v katerih so lahko skupno nastopali italijanski prišleki z
Apeninskega polotoka, kot oni iz Trsta, pa tudi Nemci iz avstrijskih dežel, pripadniki
različnih trgovskih kolonij, zlasti pa pripadniki slovanskih narodov, kasneje vključeni
v »Slavjansko društvo«.

Slika 8: Benetke na prelomu 19. stoletja (Spletni vir: Pinterest).
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Toda ob novicah, da je v Milanu in Benetkah prišlo do upora in da je piemontska vojska pod vodstvom kralja Karla Albrehta stopila v vojno proti Avstriji, je bilo
konec tržaške enotnosti, do preobrata pa je prišlo šele nekoliko kasneje, ko so se
začeli prebujati nemški meščanski sloji ob volitvah v frankfurtski parlament. Hkrati
je proglasitev Republike sv. Marka v Benetkah, ki so se ji kmalu pridružile tudi druge
beneške province, vključno s Furlanijo, dala italijanskemu risorgimentu v Trstu posebno dimenzijo, saj je postavila v ospredje vprašanje ekonomske konkurence med
obema mestoma. Upor ozkega kroga pripadnikov italijanskega radikalnega gibanja
s ciljem po ustanovitvi »Republike sv. Justa« pod Orlandinijevim vodstvom je ostal
osamljena epizoda, ki pa je bila koristno opozorilo oblastem po obstoju italijanskih
separatističnih teženj, a hkrati potrditev o skromnih silah, ki so tvorile revolucionarni
duh v Trstu (Apollonio, 2007, 54).
Ker so v mesecu marcu 1848 Nacionalno gardo, ki je bila še v fazi konstituiranja, še obvladovali italijanski liberalni elementi, je popolno pomanjkanje njene
koordinacije s secesionističnim Orlandinijevim gibanjem, v polni meri potrjevalo
dezorientiranost radikalnih struj znotraj italijanske stranke, v kateri pa se je znašel
tudi Giulio Grassi, ki ni več skrival svojih proitalijanskih čustev. V polni meri so se
tako pri njem kot njegovih hčerah ta čustva izrazila že ob dobrodelni gledališki prireditvi 16. februarja 1848, ki je potekala v čast tržaške sirotišnice. Ob tej priložnosti
se je Vittoria Grassi znašla na odru z italijansko trikoloro, na intervencijo policije jo
je sicer snela, vendar se je kmalu zatem pojavila z belo-rumeno kokardo papeža Pija
IX., ki pa se je policija ni upala dotakniti, zato so se vse štiri Grassijeve hčerke na
javnih manifestacijah odslej pojavljale s papeško kokardo, ali pa oblečene v črno, ko
je piemontska vojska doživljala poraze. Seveda pa je njihovo obnašanje in izzivanje
v nekaterih meščanskih krogih izzvalo tudi nejevoljo in izgrede, pri tem pa je na
kasnejši razplet in usodo celotne družine vplivalo zlasti angažiranje samega Giulia
Grassija (Cesari, 1932, 71).
Najprej je bilo zaznati njegovo veliko aktivnost v okviru Nacionalne garde, ki je
v začetku štela 2.272 pripadnikov (sprva je bilo v njej veliko italijanskih domoljubov) in v kateri je 22. marca 1848 Giulio Grassi za krajši čas prevzel poveljevanje.
Toda njegova aktivna vloga naj bi trajala le do 26. marca, saj iz kasnejšega obdobja,
kot poroča Dollot, ni več zaslediti dokumentov, ki bi potrjevali Grassijevo prisotnost v gardi (Dollot, 1932, 26). Po navedbah avstrijske policije naj bi Grassi ob
več priložnostih kazal svoja proitalijanska nagnjenja oziroma sovražno razpoloženje do Avstrije. Po odstranitvi iz Nacionalne garde je prenehal igrati pomembnejšo vlogo tudi v tržaškem javnem življenju, vendar se je njegovo ime čez kaka dva
meseca znova pojavilo v policijskih analih, ko se je sardinsko-neapeljska flota pod
poveljstvom kontraadmirala Albinija, 23. maja 1848 pojavila v Tržaškem zalivu.
Grassijevo aktivno vlogo v dogovorih za morebitno izkrcanje pri Barkovljah, kakor
tudi obveščevalno vlogo, ki naj bi jo pri tem odigral, je R. Dollot naslonil zlasti
na ohranjeno korespondenco tedanjega francoskega konzula Lesparda s francoskim
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zunanjim ministrstvom, kjer je konzul skušal podrobneje osvetliti in razčleniti nekoliko zapleten politični položaj Trsta v poletnih in jesenskih mesecih leta 1848
(Cesari, 1932, 72).
Avstrijske oblasti so Grassija skušale omejiti in postopno izločiti iz javnega življenja v Trstu s tem, da so ga izključile iz Komisije združenih zavarovalniških družb
(Commissione delle unite Compagnie di sicurtà) tako, da je izpadel iz reelekcije z dne
23. avgusta 1848, kjer je opravljal funkcijo sekretarja. Dollot domneva, da je k temu
zlasti pripomogel Ludwig von Bruck, podaljšana roka Avstrije v tem obdobju in kasnejši minister za trgovino v Schwarzenbergovi vladi. Grassijev položaj v Trstu je po
avstrijsko-piemontski vojni oziroma po piemontskem porazu pri Novari in kasneje
pri Custozzi, postajal čedalje težji. Toda po vzpostavitvi miru oziroma diplomatskih
odnosov med Avstrijo in Piemontom se je le-ta Grassiju želel oddolžiti za njegovo
privrženost in patriotizem, ki ga je v polni meri izkazal v letih 1848/49 in ga je zato
piemontska vlada imenovala za svojega konzularnega predstavnika v Trstu, vendar je
avstrijska vlada ta predlog zavrnila. O tem je piemontski poslanik na Dunaju, markiz
Antoine de Brignole-Sale, Grassija obvestil v pismu z dne 16. aprila 1850. Iz njega
je moč razbrati Bruckovo dvojno igro in težnjo po tem, da bi Grassija odstranili iz
Trsta. Dollot pri tem še omenja, da je pred tem zadnjim udarcem Grassi že oktobra
1849 doživel hud udarec ob prezgodnji smrti najstarejše hčerke Laure, ki je ob epidemiji kolere umrla pri komaj 24-ih letih (Cesari, 1932, 74).
Ob odhodu iz Trsta, 11. marca 1850, je Giulio Grassi v listu Corriere di Gorizia
objavil svojo protestno noto, v kateri naglaša, da se mora po 36-ih letih svojega bivanja v tem mestu z vso družino, siromašen in zapuščen vrniti v svojo prvotno domovino zaradi svoje predanosti Italiji. Z grenkobo pri tem ugotavlja:
Kot eden najstarejših zavarovalniških agentov, eden od direktorjev Lloyda, večkratni
komisar pri delih v pristanišču, član direkcij različnih ustanov in leta 1848 imenovan
za začasnega komandanta tržaške Nacionalne garde, sedaj ne služim več ničemur in
so mi vse poti zaprte, da bi lahko z delom preživljal sebe in svojo družino [...] z veliko
bolečino zapuščam svojo drugo domovino, ravno tako tu ostaja pepel mojih prednikov
(očeta) in pred kratkim preminule hčerke, kot mnogih prijateljev in sorodnikov. A kljub
temu odhajam ponosen in z dvignjeno glavo in čisto vestjo ter z globokim prepričanjem,
da sem za to mesto storil veliko dobrega. Daj Bog, da bi lahko v novi domovini moja
družina našla mir in srečo ter bi jo obvaroval pred nadaljnjimi bolečinami, ki si jih niso
zaslužili in so me toliko časa težile (Cesari, 1932, 75).
Dollot ob nizanju dogodkov, ki so privedli do takega razpleta, vendarle z določene zgodovinske distance in na podlagi lastnih izkustev v funkciji francoskega konzula
v Trstu med obema vojnama, skuša ostajati objektiven in trezen ocenjevalec Grassijevih dejanj. »Nastopi njegovih hčera v tržaškem gledališču,« pripominja, »Grassijeva
vloga na čelu Nacionalne garde, njegovi stiki s kontraadmiralom Albinijem, incident z
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italijansko zastavo, 4. novembra 1848, ne puščajo nikakršnih dvomov o njegovih poli
tičnih aspiracijah, niti o njegovem delovanju, ki do Avstrije nikakor ni bilo prijazno«.
»Njegovo sovražno obnašanje do habsburškega cesarstva je bilo nedvoumno,« nadaljuje,
»dunajska vlada je bila torej upravičena, da ga je odstranila. Grassi je to igro zaigral in
jo plačal«. »Ali bi bilo potrebno iti še korak dlje in mu očitati pomanjkanje lojalnosti do
podonavske monarhije?« se sprašuje in odgovarja: »Da, v današnji Italiji, ne pa v Trstu
leta 1848. Bil je pač tujec in samo mesto je bilo razdeljeno na nasprotujoče si frakcije. Kot
Italijan je pač igral svojo igro […]«. Preostal je še njegov zadnji očitek in sicer ta, da je
hotel nasprotnikom nasuti peska v oči glede svojega predhodnega obnašanja, kar pa
je Dollot skušal obrazložiti z Grassijevim težkim položajem, v katerem se je tedaj nahajal, ter z njegovim prizadevanjem, da ne bi izgubil s trudom pridobljenega položaja
piemontskega konzula v Trstu, za katerega se je tedaj potegovalo kar 24 kandidatov.
»Na žalost,« zaključuje Dollot, »avstrijska vlada ni imela istih pogledov in razlogov kot
Grassi, ki je hotel na določen način zabrisati spomin na polpretekli čas in ga prikazati
drugačnega od tistega, kakršen je v resnici bil« (Dollot, 1932, 25).
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GRASSIJEVA VRNITEV V GENOVO IN DOKONČNA
USTALITEV V FRANCOSKEM CETTU (SÈTU)
Piemontska vlada, oziroma njen tedanji ministrski predsednik Massimo Taparelli
d‘Azeglio, Giulia Grassija dejansko ni pozabila in mu v Genovi ponudila mesto kontrolorja konzulatov. Takoj po prihodu v svoje rodno mesto je 24. avgusta 1850 v listu
»Corriere mercantile« objavil svoj drugi, še hujši protest proti ravnanju avstrijskih
oblasti v Trstu, od koder so z njim odšle tudi žena Giovanna Anna Maria de Lugnani
in hčerke Vittoria, Paolina in Fanny, v Genovi pa se jima je 16. maja 1851 rodil še
sin Luciano, edini moški potomec Giulia Grassija, ki se je kasneje preselil v London.8
Pet let kasneje, in sicer 8. novembra 1855, je bil Giulio Grassi imenovan za italijanskega konzula v francoskem Cettu, kot so takrat zapisovali ime tega velikega
pristaniškega mesta v pokrajini Languedoc na jugu Francije. Že štiri leta kasneje je
v Cettu umrla Giovanna Anna Maria Lugnani in je tako z Grassijem ostala le najmlajša hči Fanny, ki je edina od preostalih dveh hčera sledila očetu v Francijo. Že čez
dve leti (27. novembra 1861) se je tu poročila z Barthélemyjem Valéryjem, glavnim
kontrolorjem carin, rojenim leta 1825 v Bastii na Korziki. Giulio Grassi je dočakal
tudi rojstvo obeh vnukov: starejšega Julesa, rojenega 6. julija 1863 in mlajšega Paula,
rojenega 30. oktobra 1871.
Giulio Grassi je dočakal tudi združitev Italije in imel čast, da je lahko leta 1871 v
Cettu sprejel italijanskega prestolonaslednika, princa Umberta Savojskega, ki je odhajal na obisk k svojemu bratu v Madrid, Amedeu Savojskemu, ki je malo pred tem
zasedel španski prestol. Grassiju je pri opravljanju protokolarnih dolžnosti pomagal
njegov zet Barthélemy Valéry, ki je po smrti svojega tasta, 11. avgusta 1874, še nekaj
časa vodil italijanski konzulat v Cettu in ob tej priložnosti prejel italijansko odlikovanje »Viteški križec s krono«, ki mu ga je dodelil tedanji zunanji minister, markiz
Visconti Venosta (Dollot, 1932, 45).
Giulio Grassi je bil ob svoji smrti star nekaj nad osemdeset let. V sožalni brzojavki je zunanji minister Visconti Venosta napisal, da »tako italijanski kralj kot
celotna dežela z Grassijem izgubljata svojega najbolj zvestega podanika«, sam pa je še
dodal: »Tudi celoten konzularni zbor enega svojih najbolj gorečih in spoštovanih članov«
(Dollot, 1932, op. 3). Ob vrsti italijanskih državnih odlikovanj je v spomin na svoje
mladostno služenje v napoleonski armadi prejel tudi medaljo sv. Helene (médaille de
sainte Hélène).

8

R. Dollot v svojem genealoškem drevesu, objavljenem v navedenem delu, pomotoma Lucianovo
rojstvo umešča v Trst, kar pa ni bilo možno, saj je Giulio Grassi Trst z družino zapustil že 11. marca
1850, Luciano pa je bil, kot rečeno, rojen 16. maja 1851 v Genovi in se kasneje poročil z Romunko
Catherine Costesco leta 1876 ter živel v Londonu (Dollot, 1932, 18).
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René Dollot svoj sestavek zaključuje z nekoliko sarkastično mislijo:
Pesnik, ki izhaja iz njegove krvi, danes predstavlja čast za latinski svet. Trst, ki ga sedaj
Guilio Grassi ne bi več moral zapustiti, skoraj ne pozna imena prednika svoje osvobo
ditve. Sklicujoč se nanj na teh straneh, nam je še bolj obudil spomin na prednika Paula
Valéryja [orig. Un poète issu de son sang est aujourd‘hui l‘honneur de la latinité. Trieste,
que Giulio Grassi n‘aurait plus besoin de quitter, ignore à peu près le nom de ce précur
seur de sa libération. En le lui rappelant dans ces pages, il nous a plu d‘évoquer aussi le
souvenir de l‘aïeul de Paul Valéry] (Dollot, 1932, 46).
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VALÉRYJEVA OTROŠKA IN MLADOSTNA LETA V SÈTU
IN MONTPELLIERU
Paul Valéry se je rodil prepozno, da bi se lahko spominjal svojega starega očeta,
Giulia Grassija, še manj svoje stare matere, Giovanne Anne Marie Lugnani, ki je v
Sètu umrla že leta 1859 in počiva na pokopališču Saint-Charles. V isto grobnico
so več kot osemdeset let kasneje, torej leta 1945, položili tudi njenega vnuka, ki je
medtem zaslovel širom po Franciji tudi s svojim »Morskim pokopališčem« (Le Cimi
tière marin), nemara najbolj slavno pesnitvijo, objavljeno leta 1922 v zbirki Charmes
(Čari). V tej pesnitvi je Valéry prepletel hvalnico Morju z elegičnim upesnjevanjem
minljivosti in smrti (Novak, 2013, 123).
Zadnja Grassijeva leta v osamljenosti niso izbrisala spomina na prezgodaj umrlo
hčerko Lauro, prinesla pa so mu tudi nekaj veselja in tolažbe, ko se je po poroki
njegove najmlajše hčerke Fanny z Barthélemyjem Valéryjem, kot omenjeno, 6. julija
1863 rodil najprej prvi sin Jules, 30. oktobra 1871 pa še drugi sin Paul Valéry, krščen
z imeni Ambroise, Paul, Toussaint, Jules. Njegov brat je prevzel ime po starem očetu
(Giulio – Jules), medtem ko so dali Paulu ime po drugem starem očetu Ambroiseju.
Ime Ambroise je bilo tako edina vez, s katero so hoteli ohraniti očetovo rodbinsko
linijo. V družini so ime Paul takoj prevzeli vsi, čeprav se je mladi pesnik še nekaj časa
posluževal obeh imen: Paul Ambroise Valéry. Še leta 1891 je na svojega prijatelja
Pierra Louÿsija naslovil pismo, kjer se je podpisal Paul Ambroise de Grassi, kar kaže
na to, da so bili njegovi nagibi v letih odraščanja mnogo bolj povezani z materinim
kot očetovim sorodstvom. Tudi njegova mati je potem, ko je postala vdova, na svojih
vizitkah uporabljala ime: Fanny Valéry de Grassi (Jarrety, 2008, 40).

Slika 9: Valéryjeva starša, mati Fanny Grassi
(1831–1927) in oče, Barthélemy Valéry
(1825–1887) (Jarrety, 2008, 693).
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Družina je živela v hiši v pristaniški četrti Sèta, ki je danes ni več in jo je neki bogat
trgovec zgradil ob koncu 17. stoletja ter je pripadala eni od starih protestantskih družin, s
katero so Valéryjevi vzdrževali prijateljske stike. Navzven dokaj preprosta je bila v notranjosti prijetnega videza. Kamnit vodnjak je krasil dvorišče in veliko kamnito stopnišče je
dopuščalo malemu Paulu, da je občudoval poslikave, ki so pokrivale stene in ponazarjale
Jupitra, Neptuna, titane in sirene. Drugo nadstropje si je vzel v najem Giulio Grassi, kjer
je imel svojo konzularno pisarno. Tretje nadstropje je zasedel neki fotograf, pri katerem
sta Jules in Paul ob nevihtah opazovala razburkano morje v pristanišču. Stanovanje Valéryjevih je nudilo pogled na Grand Rue in nabrežje ter del starega pristanišča. Mali Paul se
je zelo zabaval, ko je z okna opazoval privezovanje jadrnic in jih kmalu risal v svoje zvezke.
Pogled na pristanišče se mu je vtisnil v spomin in ga je kasneje opisal v svojih Inspirations
méditerranéennes (Jarrety, 2008, 19).
V Sètu je tedaj živelo tudi precej italijanskih priseljencev, med njimi Giacomo Sauro, oče kasneje znanega koprskega rodoljuba in iredentista Nazarija Saura, sicer izkušenega pomorščaka, ki se je ob pričetku prve svetovne vojne priključil italijanski armadi,
vendar ga je na eni od vohunskih misij s podmornico »Giacinto Pullino« v Kvarnerskem
zalivu avstrijska vojska ujela in postavila pred sodišče, ki ga je v začetku avgusta 1916
obsodilo na smrt. Mali Nazario Sauro ni imel niti leto dni, ko sta se marca 1881 njegova starša odločila, da se naselita v tedanjem Cettu, kjer je Giacomo Sauro odprl manjši
hotel in gostišče s tipičnimi beneškimi jedmi. Posel mu ni šel preveč od rok, zato se je
začel ukvarjati še z ladjedelništvom in potapljaštvom ter zbiranjem potopljenih bark in
njihovih tovorov. Kljub temu se je naraščajoča družina le težko prebijala skozi življenje.
Za nameček se je leta 1886 po obalnih območjih Francije razširila še kolera, ki je pobrala mnogo življenj, zato se je družina Giacoma Saura odločila, da se vrne v Koper, torej v
mesto, kjer je bila rojena Giovanna Anna Maria Lugnani, Valéryjeva stara mati. Morda
je Paul Valéry kdaj kasneje slišal za Nazaria Saura, prav gotovo pa je njegova mati Fanny
Grassi kot Italijanka v letih, ki jih je preživela v Sètu, poznala družino Giacoma Saura
in morda prišla v stik z njo (Sauro, 2017, 38–9).
Toda družina Barthélemyja Valéryja v hiši, kjer se je najprej nastanila, ni živela dlje
od prvega otroštva Paula Valéryja, ki ga je najprej zaznamovala smrt njegovega starega
očeta Giulia Grassija, 11. avgusta 1874; le-ta je do konca opravljal funkcijo italijanskega konzula v Sètu. Pri komaj dveh letih so starši malega Paula prvikrat peljali v Genovo,
kjer je živela njegova teta Vittoria Cabella, katere mož Gaetano je bil konzul v Belgiji.
Družinski pogovori med Fanny in njeno sestro Vittorio pa so se vedno dotaknili tudi
boleče izgube njune sestre Laure. Fanny je v teh letih z malim Paulom vedno govorila
italijansko; njen francoski jezik je do konca življenja ostal negotov in nepopoln, medtem ko je oče z njim in bratom Julesom seveda govoril francosko. Za Valéryja bo tako
jezik njegove matere pravi materni (sa vrai langue maternelle) oziroma intimni jezik,
ki se bo bežno prikradel na površje v njegovih Zvezkih (Cahiers), ko bo skušal v njih
razkrivati svoja osebna in najintimnejša čustva. Mnogo let kasneje je Valéry enemu
svojih prevajalcev, Aldu Capassu, priznal, da mu je italijanski jezik bolj domač, ga pa
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dobro ne obvlada, kar je potrebno pripisati njegovi materi, nikoli pa ni odprl nobene
italijanske slovnice. Z leti se je njegovo poznavanje italijanskega jezika zaradi skromnega prakticiranja poslabšalo, na kar kažejo tudi opombe v njegovih Cahiers, ki včasih
kažejo na kar hude napake (Jarrety, 2008, 173).
Svoje osnovno šolanje je Paul Valéry pričel v Sètu, leta 1883 opravil prvo obhajilo
v cerkvi Saint-Louis in septembra istega leta je družina znova odpotovala v Genovo.
Šolanje je želel nadaljevati na pomorski šoli, a je bilo njegovo znanje matematike
preveč šibko, da bi se mu sanje lahko uresničile. Kazal pa je velik smisel za risanje
in čutil nagnjenje do pisanja, kot pričajo prvi šolski spisi, januarja 1884 pa že tudi
prvi verzi, v katerih je posnemal Victorja Hugoja.9 Njegova dela je najraje bral, čtivo
vedoželjnega fanta pa je zajemalo vse, kar mu je prišlo pod roke, ne da bi razlikoval
med visoko literaturo in tisto, ki to ni bila. Adolescent v vseh pogledih, je marca
1884, nekaj za tem, ko je napolnil svoj prvi zvezek, pisal svojemu bratu Julesu, ki je
imel takrat že 21 let in vpisal študij prava v Montpellieru, ter ga prosil za slovar rim.
Da bi Paulu zagotovil ustreznejše študijske pogoje, pa tudi poslabšanje lastnega
zdravstvenega stanja, sta Barthélemyja Valéryja privedla do odločitve, da se je poleti
leta 1884 z družino preselil v Montpellier. Novembra istega leta so se Valéryjevi že
vselili na 22, rue de l‘École-de-droit, kjer je Paul začel obiskovati III. razred liceja,
ki je deloval v starem jezuitskem kolegiju. Šolska ustanova je daleč naokoli uživala
ugled in vzdrževala visok nivo: visoke pariške šole so vsako leto sprejemale številne
kandidate s tega liceja. Paul se je le polagoma navadil na novo okolje in je šele kasneje odkril vse bogastvo in lepoto tega mesta. Njegov profesor francoščine H. Bonnel
je Paula označil »za inteligentnega, vendar apatičnega in zapisal, da njegov trud in
napredovanje nikakor ne zadoščata«. Paul je namreč težko sprejemal dejstvo, da so
bili njegovi profesorji bolj strogi in zahtevni, pa tudi bolj zadržani, kot so bili oni v
Sètu. Tudi v naslednjih letih je Paulov uspeh nihal; včasih je bil odličen, pogostokrat
povprečen, a vedno različen. Dokaj šibak je bil v klasični grščini, zadovoljiv v angleščini, nič kaj dober v latinščini in matematiki, a je tega leta že prejel drugo nagrado v
9

Victor Hugo (1802–1885), francoski pisatelj, pesnik, dramatik, akademik in državnik. Velja za
najbolj vplivnega romantičnega pisatelja 19. stoletja, ki je s svojimi deli poživil in razširil francoski
literarni jezik. Pisal je raznovrstna dela, ki so obsegala romane, gledališke drame in tragedije, eseje
in različne članke. Poleg literarnega ustvarjanja je bil pomemben evropski mislec in esejist, ki je z
govori, korespondenco in razmišljanji vplival na Francijo tudi kot pomemben ideolog evropskega
gibanja. V svojem odmevnem govoru (v vlogi republikanskega poslanca) na drugem mednarodnem
mirovnem kongresu v Parizu je 21. avgusta 1849 med drugim dejal: »Prišel bo dan, ko ne bo nobenih
drugih bojišč kot le trg, odprt za trgovino, in duhovi, odprti za ideje – dan, ko bosta topovske krogle in
bombe nadomestila soglasje in razsodba velikega suverenega senata, ki bo imel v Evropi enako vlogo, kot
jo ima v Angliji parlament, v Nemčiji bundestag, v Franciji zakonodajna skupščina!« (Boden, 2004,
71). V francoskem parlamentu je leta 1851 izjavil: »[…] Francoski narod je iz neuničljivega granita
izklesal in na samo sredo stare monarhistične celine postavil prvi temelj obsežne zgradbe prihodnosti, ki
se bo nekega dne imenovala Združene države Evrope!« (Enciklopedija leksikografskog zavoda, 3, 101;
Toplak, 2003); izčrpneje v A. Maurois, Hugo. Olimpijec in človek, Založba Obzorja Maribor, 1973.
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francoščini. Še vedno je kazal veliko privrženost do Hugoja in poznal cele strani na
pamet. Začela ga je zanimati tudi arhitektura. Pogosto je zahajal v biblioteko Fabre in
v njej pridobival široko znanje; v tem obdobju je za razliko od kasnejših let, prebral
ogromno knjig. Julija 1886 je prejel nagrado za francoski jezik in literaturo (prix de
langue et de littérature), kakor tudi za zgodovino, pa tudi prvo pohvalo za prevoda iz
latinščine in klasične grščine, kasneje pa tudi angleščine (Jarrety, 2008, 32).

Slika 10: Montpellier, pogled na mestno središče s palačo
prefekture in pošto (Spletni vir: Wikipedia).
Meseca februarja 1886 se je družina preselila na n. 3 rue Urbain-V, kjer je v 14.
stoletju stanoval Guillaume Grimoard, bodoči papež Urban V., ki je študiral v Montpellieru. V hišo, ki so jo poimenovali L‘hôtel d‘Hebrard, je vodil lep portal in široko
stopnišče. Družina Valéry se je vselila v pritličje, ki ga je obkrožal manjši, a vlažen
vrt. V tem stanovanju so ostali skoraj osem let. To in naslednje leto je Paul napisal še
nekaj pesmi in v Sètu naslikal nekaj morskih motivov. Toda Montpellier, ki je takrat
štel okoli 60.000 prebivalcev, ga je že prevzel in je kasneje povzel Stendhalove besede:
Montpellier nima tako neumnega izgleda, kot druga velika mesta v notranjosti Francije [orig. Montpellier n‘a pas l‘air stupide comme les autres grandes villes de l‘intérieur
de la France] (Jarrety, 2008, 35). Pogostokrat se je povzpel do lepih teras Peyrouja,
posejanih z bresti in platanami in tam sanjaril, ali pa koval verze, vračal pa se je preko
botaničnega vrta, ki je postal njegovo najljubše sprehajališče. Kmalu je odkril v bližini biblioteke tudi muzej, ustanovljen leta 1828. Hranil je bogato slikarsko zbirko,
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ki jo je baron François-Xavier-Fabre podedoval po svoji metresi, grofici d‘Albany in
jo podaril mestu. Kasneje se je muzej obogatil še z zbirko mecena Alfreda Bruyasa,
Courbetovega in Delacroixovega prijatelja. Ob koncu 19. stoletja je postal Fabrov
muzej (Musée Fabre) eden najlepših in najbogatejših v celotni pokrajini. V njem je
mladi Valéry kmalu odkril pravo umetnost, zlasti v španskem in italijanskem slikarstvu. Nekaj del mu je zapustilo neizbrisne spomine: Zurbaranova sv. Aleksandrina
(Sainte Alexandrine oziroma Sainte Agathe), kakor tudi Glava paža (Tête d‘un page),
Cristofora Allorija. Leta 1891 je vsakemu od teh del posvetil pesem v prozi, kakor
tudi Courbetovi sliki z naslovom Predica (La fileuse) (Jarrety, 2008, 37). Že po letu
1886 je s starši pogosto obiskoval gledališče, kjer je Sarah Bernhard10 igrala v Meilha
covi in Halévyjevi komediji Froufrou, z očetom in Julesom pa je prisostvoval tudi
raznim predavanjem na univerzi.
Skoraj idilično družinsko življenje pa je 14. marca 1887 prekinila nenadna očetova
smrt. Barthélemy Valéry, ki je umrl zaradi komplikacij na ledvicah, je dopolnil šele 62 let.
Starejši sin Jules je moral odslej skrbeti za družinske potrebe, saj so se prihodki družine po
očetovi smrti precej zmanjšali. Fanny je namreč razpolagala z dokaj skromno zapuščino
po svojem očetu, Barthélemy pa ni zapustil nobenega imetja in sta sinova po njem dobila
vsak po četrtino od 3.000 frankov. K sreči je Jules pri 24. letih že tako napredoval pri
študiju, da je lahko postal družinski poglavar: vpisan kot pripravniški odvetnik, je lahko
odprl odvetniško pisarno kar v hiši, kjer so stanovali (Jarrety, 2008, 40).
Očetova smrt pri Paulu Valéryju ni pustila globljih posledic in v šoli je dobro
napredoval. V svojem notesu je začel zbirati pesmi – tokrat ne svojih – temveč tiste,
ki jih je imel najraje, in jih oblikoval v pravo malo antologijo, ki je vsebovala kakih
60 pesmi in kažejo na njegov pesniški razvoj. Hugojevo obdobje je bilo že preseženo
in zahvaljujoč se Herediji, ga je zaneslo v simbolizem, ki se je rojeval v tem času.
Med največjimi imeni v njegovem notesu še ni najti Baudelaira, tudi Mallarméju je
odmeril le malo prostora in Rimbaudova prisotnost je bila omejena na Bateau ivre,
ki jo je Valéry nedvomno prepisal leta 1889 ter zajema kratek odlomek iz pesnitve
Fleurs (Jarrety, 2008, 44). Toda interes za poezijo je zaenkrat ostajal le na ravni osebnih nagnjenj, tako da se je odločil za študij prava in s tem sledil zgledu svojega brata.
Pravna fakulteta, ki so jo v Montpellieru ponovno odprli leta 1880, se je nahajala čisto blizu stanovanja, kjer so živeli Valéryjevi, in sicer na 14, rue Eugène Lisbonne
v neki stari zgradbi, ki so jo po domače imenovali Maison Jaumes. Prvo leto prava
je dokaj uspešno zaključil in v mesecu juliju 1889 celo izbral fakultativni predmet
kazenskega prava. Ukvarjal pa se je tudi s poezijo in da bi ga opogumil, je njegov
10 Francoska igralka Sarah Bernhard (1844–1923) je postala slavna na francoskih kakor tudi evropskih odrih v 70. letih 19. stoletja. Igrala je v komedijah, pa tudi v dramskih delih in dobila vzdevek
»božanska Sarah«. Bila je priljubljena interpretinja tragičnih ženskih vlog iz klasičnega romantičnega repetoarja, kot npr. španska kraljica v Ruyu Blasu V. Hugoja (1872), oziroma Fedra v delu J.
Racina (1874). V letih, ko je gostovala v Montpellieru, je nastopala zlasti v gledališču Port-SaintMartin v Parizu (Slovenski veliki leksikon, 2003, 191).
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brat Jules pesem Rêve (Sanje) poslal uredništvu Petite revue maritime v Marseillesu. Pesem je bila objavljena 15. avgusta istega leta in za Valéryja je bila to velika
vzpodbuda oziroma je pomenila vstop v pesniški svet. Hkrati je veliko bral, zlasti
ga je prevzelo delo Jorisa-Karla Huysmansa À rebours (Proti toku), preko katerega
je odkrival Verlaina, Mallarméja in Goncourta. Ob koncu leta 1889 se je že neposredno obrnil na Mallarméja in tudi sam napisal več kot 80 pesmi ter se odločil za
obliko soneta pod vplivom Nervala in Heredie, kasneje pa zlasti Baudelaira in Poeja
(Jarrety, 2008, 55).
Maja 1889 je tako kot vsi študentje v Montpellieru sodeloval pri proslavljanju
600-letnice te stare, ugledne francoske univerze, ustanovljene z bulo papeža Nikolaja
IV. leta 1289. Francoske in nekatere tuje univerze so v Montpellier poslale skoraj
300 predstavnikov in ob koncu svečanosti so organizirali velik banket v Palavas-les
-flots. Valéry se je pomešal med množico študentov in se pridružil švicarskim, ki so
mu ponudili rdečo in zeleno pentljo, v kavarni na terasi pa je k njemu prisedel mlad
Parižan, Pierre Louis oziroma Pierre Louÿs.11 Za Valéryja je bilo to srečanje prelomnega in usodnega pomena, saj je Pierre Louÿs skušal prepričati svojega prijatelja
Andréja Gidea, ki ga je spoznal pred dvema letoma, da bi šel z njim v Montpellier,
kjer je njegov stric Charles Gide predaval ekonomijo na Pravni fakulteti in je Paul
Valéry poslušal njegova predavanja leto poprej. Toda André Gide je bil ravno tedaj
zaposlen s svojo prvo knjigo Les Cahiers d‘André Walter, ki naj bi šla v tisk in je tako
Pierre Louÿs prišel v Montpellier sam. Z Valéryjem sta izmenjala nekaj besed in
kmalu sklenila prijateljstvo. Pierre je bil sicer leto dni starejši in na Sorboni študiral
pravo in književnost ter se preizkušal v pesnikovanju. Za Valéryja je bilo to srečanje
svetel trenutek v mračnem obdobju, ki ga je preživljal; šarm, prijaznost in razgledanost novega prijatelja sta ga takoj prevzela. Ravno tako je bil v Valéryjevih očeh tem
pomembnejši, ker se je že srečal z Verlainom in nosil v sebi nekaj pariškega prestiža.
Med njima se je rodilo globoko prijateljstvo, izmenjavala sta si svoje pesmi, mnenja
o različnih avtorjih in njihovih delih, za Valéryjev pesniški razvoj pa je to prijateljstvo
predstavljalo veliko vzpodbudo. Ob izmenjavi prvih pisem je Valéry svojega prijatelja prosil za objavo kake svoje pesmi v Revue d‘aujourd‘hui oziroma La Plume in La
Revue indépendante. S posredovanjem Pierra Louÿsa je Mallarmé prebral in ocenil
prve Valéryjeve pesmi; med njimi sta bili pesmi Viol (Oskrunitev) in Le jeune prêtre
(Mladi svečenik), objavljeni 18. novembra 1890 v rubriki Concours de sonnets de »La
Plume« (Jarrety, 2008, 60).
11 Pierre Félix Louis, imenovan Pierre Louÿs (1870–1925), francoski pesnik in romanopisec. Obisko
val je alzaško šolo v Parizu, kjer se je spoprijateljil z A. Gideom. Že kot mlad se je zanimal za tedanje
literarno življenje in navezal stike s pomembnejšimi pesniki. Leta 1891 je osnoval literarno revijo La
Conque, kjer so svoja dela objavljali zlasti simbolisti, med njimi Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé,
Jean Moréas, pa tudi mlajši, takrat še nepoznani pesniki, kot Paul Valéry, André Gide, kakor tudi
Pierre Louÿs sam (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Louÿs).
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Še pomembnejše je zanj postalo srečanje z Andréjem Gideom,12 ki je sredi decembra 1892 obiskal svojega strica v Montpellieru. Z Valéryjem sta kljub dokaj različnima značajema takoj sklenila prijateljstvo, ki je trajalo do pesnikove smrti leta 1945.
Paul Valéry je svojega novega prijatelja uvedel v Študentsko združenje (Association des
étudiants de Montpellier), srečevala pa sta se tudi pri njem doma na rue Urbain V in
dolge ure razpravljala o delih, ki sta jih v tistem času prebirala. Zahvaljujoč Gideu
je Valéry v tistem času odkril Schopenhauerja, Gide pa mu je bral odlomke iz svoje
bodoče knjige. Paul mu je pokazal svoje najnovejše pesmi in mu posvetil pesem Prijateljski gozd (Le bois amical), potem pa sta odšla na sprehod v kotičke Montpelliera,
ki jih je imel Valéry najraje: do katedrale Saint-Pierre, na terase Peyrouja in zlasti v
botanični vrt (Jarrety, 2008, 68).

Slika 11: Valéryjeva mladostna prijatelja, ki ju je spoznal v Montpellieru: Pierre Louÿs
(levo) in André Gide (desno) (Spletni vir: Wikipedia).
12 André Gide (1869‒1951), pisatelj in eden glavnih francoskih intelektualcev med obema vojnama.
Že v mladostnih letih je kot simbolist v krogu S. Mallarméja prijateljeval z Rogerjom Martinom
du Gardom, Francisom Jammesom, Pierrom Louÿsom in Paulom Valéryjem. Pisal je potopise,
eseje, drame, poezijo, dnevnik, zlasti pa pripovedno prozo, novele in romane, v katerih je opustil
tradicijo realizma. S svojimi prijatelji je osnoval revijo La Nouvelle Revue française, poznan pa je
postal z romani L‘Immoraliste (1902), La Porte étroite (1909), zlasti pa Les Caves du Vatican (1914),
La Symphonie pastorale (1919) itd. Veliko je potoval, obsodil kolonializem in se navduševal nad
komunizmom, vendar se je kasneje odvrnil od stalinizma. Leta 1947 je prejel Nobelovo nagrado za
literaturo (Slovenski veliki leksikon, 2003, 621).
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Valéryjeve pesmi so se začele v teh letih pojavljati v različnih revijah; Pierre Louÿs
mu je pesem Narcisse parle (Narcis govori) objavil v svoji reviji La Conque (1891/92),
v biltenu Združenja študentov v Montpellieru pa je objavil še troje drugih pesmi.
No, sicer pa so v tem obdobju študentje pogosto pesnikovali in so bili njegovi kolegi
na Pravni fakulteti, tako kot on sam, polni gorečnosti za literaturo in interes, ki so
ga izkazovali, je vzpostavil vezi med simbolisti in novoprovansalskimi pesniki (féli
bres). Sicer pa se v Montpellieru ta interes ni pokazal šele v tem času, temveč je bil
starejšega datuma: že po letu 1870 je Revue des langues romanes objavljala dela, ki so
poudarjala langue d‘oc in leta 1875 so Jeux Floraux sprejeli Frédérica Mistrala, ki je
prišel maja 1878 na Fêtes Latines (Latinska praznovanja) in ob tej priložnosti prebral
svojo Hymne à la race latine (Himna latinskemu rodu).13

Slika 12: Terase Peyrouja, priljubljen predel Montpelliera, kamor je
mladi Valéry rad zahajal na sprehode (Spletni vir: Wikipedia).
Valéry je prav gotovo v tem času spoznal novoprovansalsko pesništvo, saj se v njegovi antologiji, ki jo je začel snovati leta 1888, pojavlja kar osem provansalskih pesmi.
Ko je postal študent, je z veseljem obiskoval provansalske pisatelje (les écrivains d‘oc)
ravno na predvečer srečanja s Pierrom Louÿsom na banketu v Palavasu, ki je bil posvečen 600-letnici univerze v Montpellieru, ter prisostvoval prazniku Sainte Estelle, ko
so vsako leto od 1876 dalje proslavljali začetke novoprovansalskega pesništva s Frédérikom Mistralom na čelu. Ena od pomembnih osebnosti malega literarnega krožka je
13 Frédéric Mistral (1830–1914), francoski pisatelj in leksikograf, utemeljitelj gibanja Félibrige, član
Akademije v Marseillesu in prejemnik Nobelove nagrade za literaturo (1904) (https://fr.wikipedia.
org/wiki/Frédéric_Mistral). F. Mistralu je obširnejši članek posvetil tudi A. Debeljak v Ljubljanskem
zvonu, 50, št.7–8, 1930, 453–459.
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bil v tistem času Paul Redonnel, ki je pri 31. letih prišel v Montpellier in tam prevzel
vodenje literarne revije Chimère, ki je objavljala tudi dela pisateljev izven tega območja.
V prvi številki iz meseca avgusta 1891 se je v njej pojavil tudi Valéryjev sonet Hélène,
la reine triste (Helena, žalostna kraljica), ki je bil ponovno objavljen v reviji La Conque
v mesecu oktobru istega leta, vendar pod psevdonimom M. Doris (Jarrety, 2008, 78).
M. Jarrety se v svojem obsežnem delu o Paulu Valéryju sprašuje, ali ga lahko prištevamo med novoprovansalske pesnike. Dejstvo je, da je revija La Plume leta 1891
posvetila kar celotno številko novoprovansalskim pesnikom in Alcide Blavet je mednje prišteval tudi Valéryja, čeprav je bilo njegovo poznavanje provansalskega jezika
in literature dokaj šibko. Kljub temu pa si je med novoprovansalskimi pesniki kmalu
pridobil ugled. Eden od mladih pisateljev iz Aixa, Joachim Gasquet, mu je poslal eno
svojih pesmi, leto kasneje pa ustanovil revijo La Syrinx in apeliral na Valéryja, naj
objavi v njej kako svojo pesem.
Kljub tolikšnemu angažiranju na različnih področjih je Valéryju ob koncu julija
1891 uspelo zaključiti II. letnik in je s tem postal abiturient prava (bachelier en droit),
hkrati pa se je pripravljal na prvi obisk Pariza. Tja sta z materjo odpotovala 18. septembra 1891 in se nastanila pri Julesu v Hôtel Henri IV, na 12, rue Gay-Lussac. Valéry
si je ob tej priložnosti prvikrat ogledal pariške znamenitosti: Montmartre, Slavolok
zmage, Notre-Dame, park Luxemburg ter seveda Louvre. Zahvaljujoč Pierru Louÿsu
je spoznal v Parizu tudi nekaj pesnikov: Stuarta Merrilla, Charlesa Moricea, Léona
Dierxa, ki pa nanj niso napravili globljega vtisa. Najbolj si je seveda želel srečanja z
Mallarméjem, ki je takrat živel na 89, rue de Rome blizu postaje Saint-Lazare. Njegovo dnevno sobo v razmeroma majhnem stanovanju so krasila dela Moneta, Maneta,
Rodinov pastel, akvarel Berthe Morisot ter nekaj stilnega pohištva. Mallarméja je
nato obiskal še dvakrat, a so vsi ti obiski v njem zapustili določeno razočaranje, tako
da se je globlje prijateljstvo med njima razvilo šele pozneje (Jarrety, 2008, 93).
Po vrnitvi v Montpellier, 24. oktobra 1891, se je zanj pričelo težavno obdobje
globoke notranje krize, ki je doseglo višek ob obisku Genove v začetku oktobra 1892.
Sredi neke viharne noči (Nuit de Gênes), ki jo je prebedel na postelji, se je odločil o
začetku novega življenja, vendar je potreboval še nekaj mesecev, da se je rodil »novi
Valéry«. Proces lastne transformacije je bil dolg in boleč in je trajal tja do leta 1894.
Ob koncu novembra 1892 se je v materinem spremstvu ponovno podal v Pariz,
tokrat sta se namestila na koncu slepe ulice Royer-Collard v Hôtel de la Paix, kjer je
leta 1885 prenočeval tudi Sigmund Freud. Toda francoska prestolnica zanj ni imela
več tistega šarma kot leto poprej, poleg tega v Parizu ni bilo Pierra Louÿsa, saj je bil
po 12. novembru na služenju vojaškega roka v Abbevillu. Njegovo razmeroma mirno
študentsko življenje se je zaključevalo in moral je začeti razmišljati o kaki zaposlitvi.
Za razliko od Andréja Gidea ali pa Pierra Louÿsa, ki je po očetu prevzel bogato dediščino, Paul Valéry ni bil materialno dobro stoječ. Mati in brat Jules sta sicer poskrbela
za njegovo preživetje, toda podpora, ki jo je bil deležen, ni dopuščala, da bi živel
ravno na veliki nogi.
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Končno je ob tem daljšem bivanju v Parizu prišlo do srečanja z A. Gideom, ki je Paula
seznanil s prijateljem Marcelom Drouinom. Le-ta je študiral filozofijo, a je kazal veliko
nagnjenj do literature, kmalu pa je spoznal tudi Andréja Fontainasa, šest let starejšega od
sebe, sklenil pa je tudi novo prijateljstvo z Marcelom Schwobom, ki ga je srečal pri Mallarméju in je bil dokaj poznan v pariških literarnih krogih (Jarrety, 2008, 126).
Maja 1893 je bil Jules Valéry sprejet za profesorja prava na univerzi v Montpellieru, to pa je tako za Paula kot njegovo mater pomenilo vrnitev domov in Paulovo
nadaljnjo finančno odvisnost od enega in drugega. Decembra istega leta so se vsi
trije preselili v novo stanovanje na 9, rue de la Vieille-Intendance. Šlo je staro bivališče
nekdanjih intendantov Languedoca, kjer naj bi se po izročilu rodil Auguste Comte.
Novo bivališče je Valéryju sicer ugajalo, a se je v njem namestil le začasno. Na novi
naslov mu je januarja 1894 pisal Mallarmé, ki ga je povabil v Pariz. Valéryja je začelo
življenje z materjo in Julesom dolgočasiti in Fanny je spoznala, da se je Paul ponovno
znašel v krizi, ki jo je doživel že v Genovi. Edini izhod je videl v dokončnem odhodu
v Pariz, kjer bi mu bile na voljo knjižnice, prijatelji in resnična svoboda. Iz Montpelliera je odpotoval 3. marca 1894, vendar ga je ob odhodu prevevala žalost zlasti zaradi
matere, ki je po malem sanjarila, da bo postal konzul, tako kot njen oče Giulio Grassi
(Jarrety, 2008, 131).
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VALÉRYJEVO PLODNO IN USTVARJALNO
ŽIVLJENJE V PARIZU
Ugledni avstrijski pisatelj Stefan Zweig, Valéryjev sodobnik, v svojem romanu
»Včerajšnji svet« (Der Welt von Gestern, Zürich, 1976) pravi, da človek nikjer ni mogel bolj osrečujoče čutiti naivnega in obenem čudovito brezskrbnega življenja kot v
Parizu z njegovo lepoto oblik, milino podnebja, bogastvom in tradicijo. Tam ni bilo
nobenega pritiska, človek je lahko govoril, mislil, se smejal in preklinjal, kolikor je
hotel; vsak je živel, kakor mu je ugajalo; v družbi ali sam, zapravljivo, razkošno ali
boemsko, bilo je dovolj prostora za sleherno posebnost in poskrbljeno za vse možnosti. V natrpanih študentovskih restavracijah Latinske četrti si lahko za nekaj soujev
dobil najokusnejše poslastice pred sočnim govejim zrezkom ali za njim, zraven pa še
rdeče ali belo vino in velik kos izvrstnega belega kruha. Vsak je lahko hodil naokrog
oblečen, kakor se mu je zljubilo; dijaki so se sprehajali po trgu Saint-Michel s svojimi
koketnimi baretkami, slikarji so zbujali pozornost z velikanskimi klobuki in romantičnimi črnimi žametnimi suknjiči, delavci so brezskrbno hodili po najodličnejših cestah v svojih modrih srajcah ali tudi goloroki, dojilje v nagubanih bretonskih havbah,
vinski točaji v modrih predpasnikih. Ni bilo nujno, da je bil prav štirinajsti julij, pa je
začelo po polnoči nekaj mladih parov plesati po cesti, a se je stražnik temu le smejal:
Saj je cesta vendar last vsakogar! Kasneje se je Pariz tridesetih let že pozibaval v ritmu
jazza, glasbi »des années folles«, njegovi prebivalci pa so obiskovali terase montparnaških kavarn (La Rotonde, La Coupole, Le Dôme), kjer se je zbirala kozmopolitska boema in pomagala sooblikovati za prišleke in popotnike tako privlačen francoski duh.

Slika 13: Kavarna Le Dôme na Montparnassu, odprta leta 1898,
znana kot zbirališče umetnikov in intelektualcev (Spletni vir: Pinterest).
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Pomembni dogodki, ki so zaznamovali življenje Pariza v tem obdobju, so povezani s smrtjo in veličastnim pogrebom Victorja Hugoja, 22. maja 1885, čaščenjem
generala Boulangerja, atentati anarhistov in Dreyfusovo afero, ki se je pričela leta
1894 in zaključila 1906. Pariz tega obdobja je po težkem obdobju Komune znova
zaživel v literarnem in umetniškem ustvarjanju: Le Paris de la belle époque je postal
središče umetnikov vsega sveta, nekakšen ogromen atelje na prostem (en plein air) od
Maneta, prek Pissaroja, Moneta, Degasa do Renoirja in številnih drugih umetnikov,
ki so našli svoj ustvarjalni milieu na boemskem Montmartru ali nekoliko bolj svetovljanskem Montparnassu. Željan slave in užitkov je Pariz ravno tako ostal poslovno
in industrijsko središče: to je bil čas slepega zaupanja v znanost in napredek. Ponosen
na čas, ki ga je živel in z vero v prihodnost, je Pariz iz obdobja II. cesarstva podedoval
grandioznost svetovnih razstav. Vsaka od njih je mestu zapustila trajne spomine:
Eifflov stolp iz leta 1889, Grand Palais in Petit Palais ter pariški métro iz leta 1900.
Boema si z družbo, politiko in znanostjo ni belila glave. »Umetnost zaradi umetnosti« (l‘art pour l‘art) je bilo njeno geslo, razuzdanost, alkoholizem in spolne bolezni pa
pogosta usoda njenih pisateljev in umetnikov. Celo Edgar Allan Poe, tragična osebnost
z ameriškega dna, je bil vključen, ko ga je Charles Baudelaire prevedel v francoščino.
Njegove tegobe so ostale prikrite, njegov vpliv, ki je naraščal, pa je opazen pri samem
Baudelairu pa tudi pri Paulu Valéryju. Baudelaire je predstavljal tesnobno stanje moderne, vpliv satanizma, skrivna znamenja kaotičnega mesta. Njegov najbolj značilni
naslednik je bil Arthur Rimbaud, ki je svoje prve pesmi napisal že v najstniških letih.
Nekatere je poslal takrat že uglednemu pesniku Paulu Verlainu, s katerim sta se zapletla v homoseksualno razmerje in skupaj potovala po Angliji in Belgiji, a se je njuno
razmerje končalo tragično. Med prepirom v bruseljskem hotelu je Verlaine streljal na
Rimbauda in ga ranil, sam pa je končal v zaporu. Takrat je Rimbaud že napisal nepozabne in izvirne pesmi, objavljene v delu »Življenje v peklu« (Une saison en enfer, 1873),
in »Iluminacije« (Les illuminations, 1874), ki jih je leta 1886 natisnil Verlaine.
Nasprotno od njiju pa je bil Stéphane Mallarmé dosti bolj zmeren. Bil je provincialni učitelj, ki je prišel v Pariz in živel, kot omenjeno, meščansko življenje na
rue de Rome, kjer je imel salon. Tudi on je prevajal Edgarja Allana Poeja (Krokar-Le
Corbeau, 1875), vendar je bila njegova poezija še bolj radikalna od poezije njegovih
simbolističnih predhodnikov ter odražala še večjo zgoščenost in metaforičnost. Njegova najslavnejša pesem »Favnovo popoldne« (L‘Après-midi d‘un Faune) je izšla leta
1876, ilustriral jo je njegov slavni prijatelj, slikar Édouard Manet, uglasbil pa Claude
Debussy. Mallarméjev prosti verz (vers libre) in glasba besed sta oblikovala dekadenco devetdesetih let in vplivala na francosko poezijo na prelomu 19. in 20. stoletja,
zlasti na Paula Valéryja. Toda kljub svoji na videz meščanski eksistenci se je Mallarmé
pojavil na Verlainovem seznamu »prekletih pesnikov« (Poètes maudits). Vseskozi korekten in prijateljski odnos med dvema tako različnima pesnikoma in človekoma je
bil najbrž posledica anateme, ki so jo nad obema izrekli parnasovci. Prihajajoči čas je
pokopal parnasovsko ozkost ter ustoličil Verlaina in Mallarméja kot pesniška prvaka;
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nasproti vladajoči kulturniški kliki je mlada pesniška generacija v teh dveh pesnikih
odkrila začetnike nove poezije. Navzlic bohemskemu načinu življenja je Mallarméju
imponiral Verlainov neuklonjljivi pesniški ponos (Novak, 1997, 152).
Ko se je Valéry leta 1894 odpravil v Pariz, je roman Trilby, postavljen v Latinsko
četrt, postal mednarodna uspešnica in uvedel novo modo klobukov, močnih cigaret
in množičnih obiskov Pariza. Boema je postala fantazija, a je bila hkrati resnična in
revna. Kot izvor sodobnega slikarstva in poezije, središče temeljnih razprav med realizmom in esteticizmom, materializmom in eksperimentom, je ustvarila avantgardo,
ki se je uprla buržoazni belle époque. V ta pariški bohémski krog so posredno in neposredno spadali tudi pomembni predstavniki umetniške moderne okoli leta 1900,
kot npr. Frank Wedekind, August Strinberg, Willy Gretor, Hans Dahlerup, Ivana
Kobilca, Maria Slavona, Knut Hamsun, Albert Langen in drugi.14
Paul Valéry se je ob prihodu v Pariz naselil v stanovanju na 12, rue Gay-Lussac,
kjer je bival že njegov brat Jules v času, ko se je pripravljal na državni izpit. Ob prihodu v francosko prestolnico se mu je tudi ponudila priložnost, da bi dobil službo ob
pripravi svetovne razstave, a se na koncu ni uresničila. Tudi prijatelj Marcel Schwob
mu je ponudil delo pri Armandu Silvestru, dramaturgu in literatu, ki je bil takrat
vladni komisar pri državnih gledališčih, a je tudi ta možnost propadla.

Slika 14: Risba Valéryjeve sobe v hiši na 12, rue Gay-Lussac, kamor
se je vselil po prihodu v Pariz (1894) (Spletni vir: Wikipedia).
14 O tem podrobneje v delu Pariški bohémi (1889–1895). Avtobiografsko poročilo slikarke Rose
Pfäffinger, Narodna galerija, Ljubljana 2014; J. Fletcher, Pariz kot boema. Atlas svetovne literature
(ur. Malcolm Bradsbury), Cankarjeva založba, Ljubljana 1999, 128/29; glej tudi Boris A. Novak,
Po-etika forme, Cankarjeva založba, Ljubljana 1997, zlasti poglavje »Glasbenica tišine« (Esej o Mallarméju), 122–155.
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V stanovanju na rue Gay-Lussac , ki je bilo le skromno opremljeno, je Valéry preživel nekaj plodnih let, prežetih z novo ustvarjalno voljo. A še vedno je bil odvisen od
Julesove finančne podpore, pomagala pa mu je tudi mati, ki je podedovala imetje po
svojem očetu. V očeh prijateljev je v teh letih dajal vtis mladega in ubožnega podeželana, vendar so naravna eleganca, izobrazba, inteligenca in način izražanja hitro potisnili ob stran njegove skromne materialne možnosti. Kmalu je postal pravi Parižan,
saj je tudi njegov južnjaški naglas dokaj hitro izginil. Začel se je oblačiti po tedanji
pariški modi, ob prijaznosti in naklonjenosti prijateljev je lahko obiskoval pariška
gledališča, Pierre Louÿs ga je vabil tudi na koncerte in na kosila (Jarrety, 2008, 137).
V Latinski četrti, kjer je takrat bival, so ga obiskovali predvsem ruski študentje,
ki so kmalu postali njegovi prijatelji. Šlo je za izobražence ali pa mlade oficirje, s
katerimi se je pogovarjal o literaturi pa tudi o političnem položaju. Eden od njih,
Dimitrij Petrof, član neofiloloških in filozofskih društev v Peterbourgu, ga je začel
učiti ruskega jezika in ko je Valéry štiri leta kasneje obiskal carsko Rusijo, je vsaj za
silo obvladal ruščino, v njegovih Zvezkih (Cahiers) pa se je sem ter tja pojavila kakšna
ruska beseda.15

Slika 15: Paul Valéry v prvih pariških letih (levo)
in pisatelj Marcel Proust (desno) (Spletni vir: Wikipedia).
15 M. Jarrety v svojem biografskem orisu ne navaja kakih zanesljivih podatkov o Valéryjevem mladostnem potovanju oziroma bivanju v carski Rusiji, ki jih ni zaslediti niti v drugih delih. Tako potovanje
bi bilo ob skromnih materialnih možnostih tudi malo verjetno (op. av.).
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Prihod v Pariz mu je tudi omogočil, da je obnovil prijateljstvo z Léonom Blumom, kasnejšim predsednikom vlade v času Ljudske fronte, leta 1936. V tem času
je bil Blum šele študent prava, ki ga je zaključil leta 1894. Kot Louÿsov in Gideov
prijatelj je svoje pesmi objavljal v reviji La Conque, kot literarni kritik pa postal tudi
sodelavec revije La Revue blanche. Svojo politično kariero je pričel z letom 1895, ko
je pri komaj 23. letih vstopil v poslansko zbornico, oziroma v času Dreyfussove afere,
ko je prevzel aktivno vlogo med tedanjimi francoskimi intelektualci.
Prvikrat je Valéry v tem obdobju srečal tudi mladega pisatelja Marcela Prousta,
vendar nista imela rednejših stikov. Družinski ugled in bogastvo sta Proustu, za razliko od Valéryja, namreč omogočala, da je začel že zelo zgodaj zahajati v imenitnejše
pariške salone, kamor mu je utrl pot slavni pesnik Robert de Montesquiou. Valéry je
raje obiskoval marionetno gledališče, ki je bilo tedaj v veliki modi. Na predstavah sta
bila prisotna tudi Stéphane Mallarmé in José Maria de Heredia, pa Henri de Régnier,
Pierre Louÿs in Claude Debussy. Morda je ravno na teh predstavah Valéry srečal tudi
mladega belgijskega pisatelja Alberta Mockela (Jarrety, 2008, 139).
Namesto z Gideom je dokaj hitro sklenil prijateljstvo z njegovim prijateljem
Eugènom Rouartom, ki ga je kasneje srečaval pri njegovem očetu na 34, rue de Lis
bonne. V tem prvem pariškem obdobju je Valéry dokaj negoval številne odnose z
znanci in prijatelji, a nenehno ga je težila negotovost zaradi finančnega položaja in
odvisnosti od brata in svoje matere.
V začetku junija 1894 je prvikrat odpotoval v London. Tu je namreč živela druga
družinska veja Grassijev. V London je krenil tudi Mallarmé in tam sklenil nova prijateljstva, Valéryjev mentor pa je bil ob tej priložnosti njegov prijatelj Marcel Schwob,
ki je odlično govoril angleško in sledil tamkajšnjemu literarnemu dogajanju. Valéry je
odhajal na dolge sprehode po Londonu, hodil na različne predstave in navezal stike z
nekaterimi mladimi pisatelji, ki so takrat osnovali revijo The Yellow Book. Srečal jih je v
salonu Elisabeth Pennell na 14, Buckingham Street, v neki stari zgradbi blizu hotela Savoy. Pri njej je spoznal Charlesa Whibleyja, pisatelja in žurnalista pri Pall Mall Gazette,
ki ga je Valéry že srečal v Parizu kot dopisnika omenjenega časopisa. Pri Pennellijevih
je končno spoznal Williama Ernesta Henleya, nekdanjega prijatelja pariških komunardov, ki so emigrirali v London. Henley je poznal Verlaina, bil pa je počaščen s tem, da
je spoznal še Valéryja, saj je bil tudi sam kritik in pesnik ter urednik New Review. Pomembno je bilo tudi srečanje z Georgom Meredithom v Dorkingu, ki je živel v hiši ob
vznožju griča Box Hill. V njegovi knjižnici je Valéry zasledil vrsto francoskih del; veliko
jih je bilo posvečenih Napoleonu, nad katerim je Meredith kazal veliko privrženosti in
navdušenja ter na njegov račun izustil besede, ki so ga nemalo presenetile: »Napoleon je
bil tako velik človek, tako velik, da ga bogovi niso mogli uničiti drugače, kot da so ga obrnili
proti samemu sebi« [orig. Napoléon était un homme si grand, si grand, que les Dieux n‘ont
pu s‘en défair qu‘en le tournant luì-même contre luì-même] (Jarrety, 2008, 147).
Valéry je ostal v Londonu še dva tedna in v tem času ga je Charles Whibley uvedel v
druščino urednikov Pall Mall Gazette na Rupert Street. List, ki je prišel v roke Williama
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Astorja, je zavzeto branil britanski imperializem v Južni Afriki in Valéry je tu srečeval Georga Stevensa, enega najboljših strokovnjakov za kolonialna vprašanja, ki je hitro pokazal
simpatije do mladega Francoza. Med žurnalisti so se razvnemala vprašanja, ki so podžigala britanski patriotizem in ravno iz njihovih ust je Valéry dobival informacije o znamenitem Cecilu Rhodesu,16 ki je v južni Afriki vodil svojo osvajalno kolonialno politiko.
Na določen način je torej to prvo bivanje v Londonu za Valéryja predstavljalo uvajanje v svetovno dogajanje, ki ga je pričel postopno spoznavati. Toda, kot se je izrazil v
pismu, ki ga je napisal Gideu, ga niso prevzela ugledna poznanstva in srečanja, pač pa
razočarala »opazna nepomembnost angleške literature«. Veselilo ga je ponovno snidenje z
Gideom v Parizu, po njegovem potovanju po severni Afriki, Malti, Italiji in Švici.

Slika 16: Stéphane Mallarmé (1863–1898), francoski pesnik
in kritik, Valéryjev vzornik in učitelj (Spletni vir: Wikipedia).
Ob vrnitvi v Pariz je Valéry po krajšem poletnem bivanju v Montpellieru vzpostavil
nove odnose z Mallarméjem, saj je bila njegova literarna koncepcija precej drugačna
16 Cecil John Rhodes (1853‒1902), britanski poslovnež in kolonialni upravitelj. Pod svojim nadzorom je imel največje družbe za izkopavanje in trgovino z diamanti v južni Afriki. Odločno se je boril
za britanske interese. Pomagal je pri osvajanju Bocvana, pozneje pa je s pomočjo svoje Britanske
južnoafriške družbe pridobil prostrana ozemlja Zimbabveja, kasnejše Rodezije. Med sodobniki je
veljal za velikana kolonialne podjetnosti in častihlepja (Oxfordova enciklopedija zgodovine. Od 19.
stoletja do danes, II., DZS, Ljubljana 1993, 235).
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od njegove. Med obema so se spletle tesnejše vezi, pogosto pa se je videval tudi z Eugènom Rouartom, ki si je prizadeval, da bi mu našel kako zaposlitev, in Jorisom-Karlom
Huysmansom, ki je nadaljeval svoje življenje pisatelja in funkcionarja.17
Proti koncu leta 1894 je Valéry prijateljema Marcelu Schwobu in Léonu Daudetu
pogosto tako podrobno in prepričljivo govoril o Leonardu da Vinciju, da je Daudet
to omenil Juliette Adam, ki je že v času II. cesarstva v Parizu odprla salon za politike
– njen gost je bil ugledni Léon Gambetta18 – pa tudi za pisatelje, saj je prijateljevala z Alexandrom Dumasom mlajšim, Prosperjem Meriméejem in George Sandovo, kakor tudi z Guyem de Maupassantom in Ivanom Sergejevičem Turgenjevom.
Zavzemala se je za podporo in pritegnitev novih talentov in pokazala zanimanje za
mladega Valéryja ter mu sporočila, da ga bo na priporočilo Léona Daudeta zaprosila
za članek o Leonardu Da Vinciju. Valéryju, ki ga je sestavek o velikem italijanskem
renesančnem mojstru okupiral kar nekaj mesecev, so se s tem odpirala vrata v La
Nouvelle Revue française, ki jo je Juliette Adam osnovala že leta 1879, da bi z njo
konkurirala preveč desničarsko usmerjeni Revue des deux mondes (Jarrety, 2008, 157).
V pismu bratu Julesu in Fanny je Valéry priznal določeno zadrego glede koncepta
svojega prispevka o Leonardu, saj gospa Adam od njega ni pričakovala znanstvenega
eseja, temveč predstavitev njegovih idej o Leonardu, ki bi bile sprejemljive za širši krog
bralcev. To kar je Valéryja pri Leonardu dejansko privlačilo, ni bilo v tolikšni meri
slikarstvo, kot njegova inovativnost in sposobnost, da je realiziral najrazličnejše načrte,
ki jih je zasnoval in s tem potrjeval svojo univerzalnost. Valéry se je torej odločil, da bo
v svojem prispevku izpostavil zlasti Leonardovega duhà, zato je svoje delo naslovil kot
»Uvod v metodo Leonarda da Vincija« (Introduction à la Méthode de Léonard de Vinci).
V tistih letih je Valéry dejansko svoje tekste naslavljal npr. kot Préface à un livre futur
(Predgovor k bodoči knjigi), Prolégomènes à une analyse nouvelle (Uvod v novo analizo)
in podobno. Seveda je to predstavljalo določeno previdnost pri obravnavi njemu neznanih področij, po drugi strani pa v želji po afirmaciji tudi določeno smelost. Njegovo
pisanje v teh letih kaže na neko novo energijo, goreč elan, ki ga je preveval, pa tudi na
določeno erudicijo. Ravno pri snovanju teksta o Leonardu je Valéry izkoristil ugoden
17 Joris-Karl Huysmans (1848–1907), francoski pisatelj in kritik flamskega porekla, erudit in bibliofil,
ki se je aktivno vključil v francosko literarno in umetniško življenje v zadnji četrtini 19. stoletja pa
vse do svoje smrti leta 1907. Sprva zagovornik naturalizma, je kasneje z njim prekinil in se usmeril
v simbolizem ter postal najpomembnejši predstavnik estetike s konca 19. stoletja. Z romanom À
rebours je izpeljal preobrat v dekadenco in simbolizem. V tem nenavadnem romanu je predstavil
Mallarméjevo poetiko, ter s citiranjem njegovih, sicer javnosti nedostopnih del, storil pesniku velikansko uslugo. Ob koncu svojega življenja se je spreobrnil v katolicizem, obnovil stike s tradicijo
mistične literature in postal prijatelj opata Mugnierja. Pokopan je na pariškem pokopališču na
Mantparnassu (Enciklopedija leksikografskega zavoda, 3, 1967, 110).
18 Léon Gambetta (1838–1882), francoski državnik, ki je po propadu II. cesarstva (1870) odločilno
vplival na nastanek Tretje francoske republike. Postal je notranji in obrambni minister in nasprotoval sklenitvi premirja s Prusijo. V sedemdesetih letih 19. stoletja je vodil republikansko stranko in
pridobibal množice za republikanske ideje (Oxfordova enciklopedija, 87).
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trenutek velikega interesa različnih humanističnih strok za Leonarda da Vincija, ki so
se izkazovale v pomembnih delih tistega časa. Jeseni 1895 je njegov esej o Leonardu Da
Vinciju končno izšel in pesnik Edmond Pilon je v oktobrski številki Mercurja v rubriki
Journaux et revues zapisal: »Gospod Valéry je spregovoril o Da Vincijevi metodi z vso bistri
no svojega globokega uma« [orig. M. Valéry a parlé de la méthode du Vinci avec la lucidité
d‘une intelligence profonde], veliko pohval pa je prejel tudi iz kroga svojih prijateljev.
Prav gotovo mu je ob snovanju teksta o Leonardu Da Vinciju koristilo njegovo
prebiranje del o arhitekturi, ornamentiki, slikarstvu, estetiki in znanosti, zlasti člankov matematika Henrija Poincaréja, ki ga je zelo cenil. V tem času mu je bil v veliko
oporo Marcel Schwob, ki ga je opogumljal, tako kot nekoč Pierre Louÿs. Valéry mu
je bil, zlasti za njegove koristne nasvete glede metode pisanja, zelo hvaležen in se
odločil, da bo njemu posvetil to svoje prvo pomembnejše delo (Jarrety, 2008, 161).
Leto kasneje (1895) je bil Valéry med 310 povabljenimi gosti v Grand Hôtel na
banketu, posvečenem Edmondu de Goncourtu, ki mu je tedanji minister za vzgojo
in izobraževanje Raymond Poincaré podelil legijo časti. Na slavnostni prireditvi je bil
ves literarni Pariz: François Coppée, Catulle Mendès, José Maria de Heredia, med
pesniki Robert de Montesquiou-Fezensac, med pisatelji pa Maurice Barrès, Anatol France, Joris-Karl Huysmans, Pierre Loti, Octave Mirbeau, Henri Céard, Emile
Zola, Aurélien Scholl, mlade pisatelje pa so predstavljali Henri de Régnier, Marcel
Schwob, Marcel Proust in Léon Daudet. Med umetniki so bili povabljeni Auguste
Rodin in Félicien Rops, arhitekt Franz Jourdain, ter seveda politiki, kot npr. nekdanji
minister Marcelin Bertholet ter Georges Clemenceau, ki je ponovno prišel na politično sceno šele leta 1902. Tudi Mallarmé je prišel počastit svojega prijatelja, čeprav je
še isto noč preživel ob smrtni postelji Berthe Morrisot, ki je umrla v jutranjih urah.
Za Valéryja je bil to prvi banket, ki se ga je udeležil, in trideset let kasneje je z veliko
mero ganjenosti objokoval smrt starega Goncourta (Jarrety, 2008, 164).
Konec septembra 1895 se je Paul Valéry v Montpellieru pridružil svojemu bratu
Julesu in materi Fanny, ki sta se odpravljala na pot po severni Italiji, in sicer od Torina, Milana, Verone, Padove do Benetk, 6. oktobra pa so vsi trije prispeli v Trst. Prav
gotovo je Fanny želela videti mesto svojega otroštva in tam v prisotnosti obeh sinov
obujati spomine na svoja mladostna leta [orig. c‘est bien sûr Fanny qui a souhaité revo
ir la ville de sa jeunesse et y évoquer devant ses fils quelques vieux souvenirs]. Ob vrnitvi
so se 8. oktobra ustavili v Genovi, kot običajno pri njeni sestri Vittoriji. Kasneje je
Valéry v pismu svojemu prijatelju Fontainasu zaupal, da je na potovanju našel tudi
zase nekaj trenutkov zadovoljstva: vožnjo z gondolo v Benetkah, v Trstu le izvrsten
sladoled, megleno predstavo o Tintorettu, kot najbolj uglednem med Benečani.19
19 Na določen način preseneča Valéryjeva redkobesednost in skromnost pri orisu Trsta in o njegovih vtisih,
ki jih je dobil ob ogledovanju tega mesta, glede na to, da je bil Trst navsezadnje rojstni kraj njegove
matere in v tistem času najpomembnejše pristanišče oziroma emporij habsburške monarhije. Tudi glede
Benetk in samega Tintoretta je Valéry presenetljivo splošen in skromen glede na atraktivnost in umetniško bogastvo, ki ga je mesto premoglo v tistem času (op. av.).
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Slika 17: Podoba Trsta v času Valéryjevega obiska
oktobra 1895 (spletni vir: Wikipedia).
Po vrnitvi v Pariz je začel snovati nove načrte glede prispevkov v La Nouvelle Revue
française, ki pa so kasneje privedli do njegovega prihodnjega odmevnega dela Monsieur
Teste (Gospod Teste). Sredi dela in novih snovanj ga je v začetku leta 1896 presenetila vest
o Verlainovi smrti. Valéry ga za razliko od Louÿsa in Schwoba ni nikoli obiskal. V času
svojega estetskega misticizma je sicer Verlainu posvetil daljšo pesem Renaissance spirituelle
(Duhovni prerod), nato pa še eno z naslovom Ultime pensée du pauvre poète (Zadnja misel
ubogega poeta), a preko tega ni šel. Njegov pogreb je 10. januarja 1896 potekal v cerkvi
Saint-Étienne-du-Mont v prisotnosti študentov Politehnične šole in številnih znancev.
Zbrala se je tudi skupina pesnikov in literatov: Barrès, Mendès, Coppée, Moréas, Gustav
Kahn, Montesquiou in založnik Vanier. Valéry je spremljal Mallarméja, ki je na koncu
svojega poslovilnega govora dejal: »Paul Verlaine, njegov genij je ušel v prihodnost, ostaja
junak« [orig. Paul Verlaine, son génie enfui au temp futur, rest héros] (Jarrety, 2008, 184).
Medtem ko se je Valéry poslavljal od pesnika, ki ga ni nikoli osebno spoznal, pa se
je zbližal s slikarjem, ki ga je poznal mnogo bolj: v zadnjih dneh januarja 1896 se je
zbližal z Edgarjem Degasom, zlasti odkar je začel obiskovati Henrija Rouarta. Valéry
je poznal le nekaj njegovih del, ki jih je nedvomno občudoval. Degas je imel tedaj
že nekaj več kot šestdeset let, a se je zelo dobro držal, bil pa je tudi dokaj odprtega
značaja. V tem času je od slikarstva prešel k fotografiji; ena njegovih fotografij je
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postala slavna: na njej je bilo videti Mallarméja in Renoirja leta 1895 pri Julie Manet
v njenem stanovanju 40 rue de Villejust, kjer bo kaj kmalu stanoval tudi Paul Valéry.
Tako pomembna, kot so bila v tem času srečanja z Degasom, je bila v začetku tega
leta pomembna ustanovitev revije Le Centaure. V kavarni d‘Harcourt blizu Sorbone
so Albert Tinan, André Lebey in Pierre Louÿs pogosto razpravljali o prihodnosti
revije, ki so jo hoteli posnemati po znani angleški reviji Yellow-book ali pa Savoy, kjer
so se kasneje pojavljali številni umetniki, med njimi Fantin-Latour, Félicien Rops in
Jacques-Émile Blanche. Ta skupina se je kmalu razširila še z nekaj novimi sodelavci:
Heroldom, Régnierjem, Gideom in Valéryjem, ki je v reviji objavil dvoje pesmi: Été
(Poletje) in Vue (Pogled), kasneje sta bili obe ponovno objavljeni v Album de vers
anciens (Album starodavnih stihov). Zlasti pesem Vue iz leta 1896, ki jo je Valéry
napisal po odpovedi pesnikovanja, je nekako najbolj mallarméjevska, hkrati pa je že
napovedovala velikega pesnika (Novak, 1992, 181).

Slika 18: London na prelomu 19. in 20. stoletja, mesto
pogostih Valéryjevih obiskov (Spletni vir: Wikimedia Commons).
Ponudba nekega Lionela Decleja, da bi prevajal angleške članke v francoščino za
pariško časopisje, ga je znova privedla v London, kjer je nekaj časa delal v uradih filiale Chartered Company. Valéry sicer ni bil navdušen nad svojim prevajalskim delom,
za katerega so ga plačevali, nedvomno pa ga je navdušilo vzdušje v novem okolju.
Tu je prevladovala odlična organizacija in akcija in je v pismu prijatelju Gideu izrazil
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navdušenje nad londonskim Cityjem. Njegova angleščina je počasi napredovala, širil
pa se je tudi krog prijateljev. Hkrati je bil London zanj kraj, kjer je zapadal v močno
depresijo, po drugi strani pa zaradi odsotnosti kakršnih koli literarnih ambicij kraj,
kjer bi se lahko ustalil in v njem zaživel (Jarrety, 2008, 196).

Slika 19: Naslovnica revije La revue blanche, 1895 (Spletni vir: Wikipedia).
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Tako je novo življenjsko obdobje za Valéryja nastopilo šele 30. aprila 1897, ko
je prejel obvestilo, da je dobil redno zaposlitev na Vojnem ministrstvu. Sprejel jo je
sicer brez pravega navdušenja, a mu je vendarle zagotavljala varnejšo eksistenco. Za
začetek mu je bilo zagotovljenih 2000 frankov na leto oziroma 170 frankov mesečno,
od česar je moral odšteti 140 za stanovanje. Za preživetje mu je torej ostalo le malo in
je bil še naprej odvisen od Fanny in Julesa. Na tem delovnem mestu je ostal naslednja
tri leta, usahnilo pa je tudi njegovo literarno delovanje. Za nameček je septembra
1898 umrl njegov vzornik in prijatelj Stéphane Mallarmé, ki je dopolnil komaj 56
let. Valéryja je njegova smrt zelo prizadela in Gideu je dejal, da je umrl človek, ki ga
je »imel najraje na svetu«. Pogreba so se udeležili vsi njegovi prijatelji: Thadée Natanson, eden direktorjev La Revue blanche z ženo Misio, Mendès, Roujon, direktor
Beaux-Arts, Léon Dierx, Clemenceau, Rodin, Julie Manet, hčerka Berthe Morisot
in Renoir, ravno tako prebivalci Valvinsa, ki so prišli še zadnjikrat pozdravit svojega
sovaščana. Pokopali so ga na pokopališču cerkve Samoreau, kjer je že bil pokopan
njegov sin Anatole (Jarrety, 2008, 237).

Slika 20: Eugène Manet in Berthe Morisot z malo
Julie Manet na vrtu v Bougivalu, 1880 (Spletni vir: Pinterest).
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Slika 21: Dvojna poroka: Julie Manet z Ernestom Rouartom in
Paul Valéry z Jeannie Gobillard (januar 1900) (Spletni vir: Pinterest).
Valéry se je v preteklih letih uvrstil v krog mladih privržencev, ki so se vsak
torek zbirali v jedilnici Mallarméjevega stanovanja in v večernih urah razpravljali
o poeziji ter z občudovanjem poslušali Mallarméjeve retorične parade. Ker so si za
svoj pesniški jour fix izbrali torek (mardi), se jih je prijel vzdevek mardistes – torkovci. Med starejšimi najdemo pomembna imena pesniškega simbolizma, kot npr.
Gustav Kahn, Saint-Paul Roux, René Ghil, med mlajšimi pa André Gide in Paul
Valéry, nadaljevalec Mallarméjevega velikega dela. Čeprav sam Mallarmé ni hotel
imeti opravka s tako deplasiranimi in nepoetičnimi pojavi, kot so pesniške šole,
so ga njegovi mladi prijatelji spoštljivo in navdušeno imenovali Maître – Mojster,
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Učitelj. Ob povratku v Pariz je Valéry še dolgo objokoval svojega prijatelja, saj se
je z njegovo smrtjo na določen način zaključila tudi njegova mladost. To je bilo
obdobje njegovega življenja, v katerem se je hkrati formiralo njegovo mladostno
literarno zorenje, nedvomno pod močnim vplivom Mallarméja in njegovega simbolističnega kroga. Med njim in Mallarméjem se je razvilo pesniško in osebno
razmerje oče – sin, ki je Valéryja zaznamovalo za vse življenje in je kasneje v zrelih
letih napisal vrsto odličnih esejev o Mallarméju pod skupnim naslovom Hommage
à Mallarmé (Novak, 1997, 157).
Kmalu po Mallarméjevi smrti je 18. novembra 1898 umrl še Jean de Tinan, ki so
ga pokopali na pokopališču Père-Lachaisse. Pogreba so se udeležili Henri Albert in
Pierre Louÿs kot izvršitelja oporoke, pa tudi Vallette, Rachilde, Dujardin, Régnier in
Valéry, ki je obžaloval, da se je v zadnjem času premalo posvečal svojemu prijatelju in
v tistem obdobju prebral njegov posthumno izdani roman Aimienne ou le détourne
ment de mineure (Aimienne ali odvrnitev mladoletnice) z žalostjo in občudovanjem
hkrati (Jarrety, 2008, 252).
Že ob Mallarméjevem pogrebu se je Valéry seznanil z gospodično Jeannie Gobillard in njeno sestro Paulo ter sestrično Julie Manet, hčerko Berthe Morisot, veliko
prijateljico Stéphana Mallarméja in Eugèna Maneta, brata slikarja Édouarda Maneta. Decembra 1899 se je Valéry preselil v Hôtel de l‘Élysée, 3 rue de Beaune blizu
Pont-Royala, le nekaj minut od njegovega urada na Vojnem ministrstvu na bulvarju
Saint-Germain. Ljubezen do Jeannie Gobillard je dokaj hitro privedla do poroke,
najprej civilne, 29. januarja 1900, nato pa še do cerkvene dva dni kasneje v cerkvi
Saint-Honoré d‘Eylau na trgu Victorja Hugoja. Za pričo pri civilni poroki je zaprosil
Gidea, Louÿsa in brata Julesa pa za cerkveno poroko. Na poročno potovanje sta se z
Jeannie odpravila v Belgijo in na Nizozemsko, od tu pa so se z Ernestom Rouartom
in Julie Manet, ki sta se poročila istočasno, vrnili prek Kölna, Aix-la-Chapalle in Lièga v Pariz. Po volji Berthe Morisot naj bi mladoporočenca zaživela na rue de Villejust,
ker pa stanovanje še ni bilo urejeno, sta začasno vzela v najem neko stanovanje na
57, avenue Victor Hugo. Valéry se je dokončno poslovil od mladosti in stopil v novo
življenje (Jarrety, 2008, 273).
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VALÉRYJEVE NAZORSKE IN IDEOLOŠKE OPREDELITVE
V ČASU DREYFUSOVE AFERE
Afera Dreyfus, ki je izbruhnila jeseni 1894, torej istega leta, kot se je pričelo
Valéryjevo življenje v Parizu, se je sprva zdela le manj pomembna epizoda francoske
vojaške obveščevalne službe, ki je kmalu postala predmet senzacionalističnega rumenega tiska in na različne načine posegla v življenje Francozov na prelomu 19. in
20. stoletja. Deželo je razklala na dva tabora, od katerih se je eden čutil poklicanega
za zagovor in obrambo dediščine francoske revolucije, za obrambo republikanskih
vrednot ali vsaj vrednot pravne države, za enakost pred zakonom in za laično državo, drugi pa je v aferi videl priložnost za mobilizacijo v smislu ponovne restavracije
ancien régime, antisemitizma, antiintelektualizma in katoliške reakcije, tretji pa so se,
kot npr. pisatelj Romain Rolland, distancirali od obeh vpletenih strani ter povzročili
zapletena razhajanja in prekinitve odnosov med obema taboroma in sorodstvenimi
vezmi (Kramberger, 2008).
V afero so bili na poseben način vpleteni tudi številni francoski zgodovinarji; njihov
angažma na strani Alfreda Dreyfusa, ki je bil dejansko angažma v neposredni zgodovini
(histoire immédiate), so skušali antidreyfusarji razglasiti za nevrednega, vendar pa ostaja kljub negativnim konotacijam, nedvomno pomemben. Med vidnimi zgodovinarji
dreyfusisti je bil Gabriel Monod, urednik Revue historique in strokovnjak za zgodovinsko metodologijo kritičnega pretresa virov. Bil je prvi in edini predstavnik akademskih krogov, ki se je pred januarjem 1898 javno opredelil za Dreyfusovo nedolžnost
in v odprtem pismu 6. novembra 1897 – torej nekaj mesecev pred drugimi kolegi iz
akademskega sveta – javno zahteval revizijo sodnega procesa. Kasneje so Monoda v
angažmaju pri aferi Dreyfus zasenčili drugi, bolj znani učenjaki in intelektualci, zlasti pisatelj Émile Zola z objavo svojega odprtega pisma predsedniku republike Félixu
Fauru z naslovom »Obtožujem …« (J‘accuse …), s katerim je zarisal temeljne konture
pojmovanja intelektualca. Monod je v času procesa veliko potoval; bil je vsaj štirikrat
v Rimu, večinoma na daljših bivanjih, obiskal pa je še Nemčijo, Anglijo, Nizozemsko,
Belgijo in Švico. Ta potovanja, s pomočjo katerih je sicer razširjal svoja dreyfusistična
spoznanja, so bila pomemben del njegovih eksistenčnih in intelektualnih aktivnosti,
obenem pa je zelo močna medijska kampanja zoper njega krepila njegove dvome v
poštenost in zmožnost razumske presoje tiskanih medijev. O dnevnem časopisju je
imel zelo slabo mnenje, medijem ni zaupal, saj je bil prepričan, da so novinarji, ki v
njih delujejo, ljudje brez metode in stališč, se pravi nevredni zaupanja. Bil je prepričan,
da Francija ne bo pridobila spoštovanja sveta in svojih zaveznic, dokler ne bo pogumno
priznala svoje zmote in se poklonila Resnici in Pravici. Revizija sodnega procesa je imela
zanj francosko, a tudi evropsko dimenzijo, ki je drugi kolegi zaradi svojega (večinoma
zgolj nacionalno) omejenega obzorja in mentalnega okvira niso mogli ne videti ne
prepoznati (Kramberger, 2008, 40).
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Tudi sam Valéry ni spregledal, da je postajala »krivda« kapitana Dreyfusa, ki so ga
obtožili špijonaže v nemško korist, vedno bolj dvomljiva. Po Zolajevem odprtem pismu, ki je povzročilo prave vrtince med razburjenim ljudstvom, so pisatelji in vsi tisti,
ki so doslej nastopali le verbalno, začeli po Clemenceaujevem nasvetu nastopati tudi
javno. V vrstah dreyfusarjev so se znašli mladi Marcel Proust, Marcel Prévost, Maeterlinck, Saint-Paul-Roux, Marcel Schwob, Jules Renard, Lebey, Verhaeren, pa tudi
Claude Monet in Herold, ki je postal kasneje ob Victorju Baschu vpliven član Lige
za človečanske pravice (Ligue des droits de l‘homme). Na strani antidreyfusarjev pa so
se znašli Barrès, ki je najbolj napadal intelektualce, ki so stopili v bran stotniku Alfredu Dreyfusu, Coppée, Brunetière, Huysmans, Bourget, Gourmont, Tinan, Renoir
in seveda Degas, ki je bil v tem soglasen s svojim prijateljem Henrijem Rouartom.
Zlasti Maurice Barrès je v času Dreyfusove afere igral pomembno vlogo pri oblikovanju diskurza o »nacionalni identiteti«. Razmeroma odkrito se je predstavljal kot
glasnik nacionalistov tudi zato, ker rodovni nacionalizem, rasizem in antisemitizem
v njegovem času še niso privedli do posledic, do katerih je prišlo v tridesetih in štiridesetih letih 20. stoletja (Rotar, 2008, 38). Med Valéryjevimi najbližjimi prijatelji je
bil Pierre Louÿs neprikrito sovražen Dreyfusu in nasproten reviziji procesa, medtem
ko se je André Gide podpisal proti peticiji, objavljeni v reviji L‘Aurore, v kateri je Zola
pozival k reviziji procesa, Mallarméjevo stališče pa je ostalo odprto in previdno. Po
eni strani je Zolaju izrekal podporo, da se pred zagroženim zaporom umakne v London, po drugi strani pa je Régnierju priznal svoje antipatije do Židov, postopno se je
njegovim stališčem približal tudi Mallarmé, ki ni želel pretrgati odnosov z nobenim
taborom (Jarrety, 2008, 240).

Slika 22: Naslovnica Zolajevega pisma predsedniku republike Felixu Faureju:
J‘accuse…!, objavljenega v listu L‘Aurore, januarja 1898.
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Valéry se po objavi Zojavega apela J‘accuse (Obtožujem) ni več javno opredeljeval
in je svoja razmišljanja in stališča ohranjal za svoje najbližje znance in prijatelje. Dne
14. januarja 1898, le dan po Zolajevem članku, je v lutkovnem gledališču, kjer so
igrali Ubu roi, v gledališkem baru naletel na Pierra Quillarda in Andréja-Ferdinanda
Herolda, ki sta bila od nekdaj antimilitarista in sta spregovorila o tem, da bi bilo
potrebno proti vladi in armadi napisati proklamacijo. Po tem večeru je Valéry Gideu
posredoval svoje misli, ki so bile polne strasti in zadevale francosko državo:
[…] med drugimi stvarmi se ni potrebno slepiti, da gre za oster antisemitizem, ki bi
lahko postal povod za nerede. Razburjenost Židov je razumljiva, po drugi strani pa je
stanje duha v armadnih krogih nenavadno, končno pa tudi radikalci in socialisti raz
pihujejo ogenj. V oblastnih organih, se pravi v poslanski zbornici in vladnem kabinetu,
torej med oblastnimi strukturami, bi morali računati na vse elemente, ki držijo z nami.
Če pogledamo nekoliko širše, opažamo ničevost in šibkost republikanskih načel v vsej
svoji kompleksnosti […] (Jarrety, 2008, 241).
Toda že deset dni kasneje, ko je Valéry odkril, da je André Gide, ki je ravno takrat
bival v Rimu, podpisal Manifeste des intellectuels (Manifest intelektualcev), ki je bil
naklonjen reviziji procesa, a je svoj podpis že dva dni kasneje obžaloval, je pri njem
izzval nova razmišljanja, zato mu je 31. januarja 1898 ponovno odgovoril in v dolgi
obrazložitvi razgrnil svoje intimne poglede na tedanje razmere:
[…] demokratična oblast je iluzija, saj so jo izkoristili le bogatejši sloji, toda z osvojitvijo ob
lasti izzvali številne nevarne, nekontrolirane in brezmejne sile nasprotnikov. V tem obdobju je
oblast razdeljena med finančne in klerikalne kroge, revolucionarje in klike, kakršno npr. pred
stavlja generalštab in mnogi drugi. Za vsakega francoskega državljana oziroma za vse nas je
odvisnost od demokratične oblasti enaka, kot bi bila pod močno, avtoritarno oblastjo. Stopnja
pokorščine oziroma ubogljivosti ostaja enaka, le sistem bi se zamenjal (Jarrety, 2008, 241).
Gre torej za prvo Valéryjevo družbeno analizo, ki je nakazovala njegove nazorske
in ideološke opredelitve, ki jih bomo zaznavali tudi kasneje: svoboda je po eni strani
znak demokracije, kjer se krešejo različna mnenja in stališča, a sistem, h kateremu je
Valéry težil, je predvideval, da bi morali biti na njegovem čelu najboljši in najbolj sposobni kadri, ki bi izvrševali močno oblast, pri tem pa vsakemu državljanu prepuščali
dejansko osebno svobodo [orig. Le régime politique auquel il aspire devrait avoir à sa
tête les meilleurs, qui exerceraient un pouvoir fort, tout en laissant à chaque citoyen une
vraie liberté individuelle]. Zavračal je torej možnost, da bi se družil z »mrhovinarji«, ki
so zaznavali veliko šibkost sistema in želeli povleči koristi zase, kakor po drugi strani s
povprečneži in zanesenjaki, ki niso priznavali svoje lastne nesposobnosti in izprijenosti
ter so govorili o pravicah in svobodi v deželi, ki so jo naučili z vsemi sredstvi čislati moč
in oblast. Tu je nedvomno mislil na Jeana Jaurèsa, ki ni nikoli zavrnil ne marksizma ne

59

PAU L VA L É RY

razrednega boja in je raje kot o naciji govoril o »patriotizmu«, ki ga je pripisal tistim,
ki ljubijo Francijo.20
Valéry je torej v tem času oblikoval stališče, »da bi morali podpreti močno politično
oblast, ki naj bi vodila nacijo, saj dan, ko se sproži vojna, le-ta zmaguje, dan ko propade, pa
nacija plača posledice« [orig. Je crois donc qu‘il fallait maintenant soutenir le pouvoir, car
c‘est la nation. Le jour où il tombe, la natione paye]. V primerjavi z Valéryjem André Gide
ni bil sposoben oblikovati svojega lastnega stališča in med obema prijateljema je nastal
očiten spor. V naslednjih tednih se je Valéry nekoliko oddaljil od celotnega dogajanja in
se umaknil iz politične arene. Še naprej je zavračal kakršne koli proteste, ker se je bal negativnih posledic, ki bi mu jih podpis na njih lahko prinesel. Za nameček je stališča, ki jih
je v svojih pismih izražal Gideu, posredoval tudi Louÿsu, ki se je navduševal nad grofom
Walsinom Esterhazyjem, po činu majorjem, sicer pa ljubiteljem germanskega militarizma, kvartopircem, ciničnim lahkoživcem in goljufom brez predsodkov, ki je skušal priti v
službo obveščevalnega oddelka in mu je špijonaža omogočila, da je s tem poravnaval svoje
dolgove, kakor tudi ni skrival svojega skrajnega antisemitizema (Lanoux, 1965, 318).
Toda za razliko od mnogih drugih Valéryjev antisemitizem, ki je sicer včasih prispeval k
neprijetnim komentarjem, ni prerasel v rasizem ali sovraštvo do Židov in je vedno ostajal
omejen na njegovo osebno stališče. Valéryjeva stališča so bila torej bolj plod njegovega
okolja in atmosfere, ki je nastala ob procesu proti Dreyfusu, kot pa določenih argumentov. Decembra 1898 se je približal nacionalistom oziroma Mauriceu Barrèsu, s katerim je
pred leti že kosil v krogu Andréja Gidea, Pierra Louÿsa, Paula Claudela, Julesa Renarda in
Marcela Schwoba. Videl ga je tudi na Verlainovem pogrebu, a vendar ga ni pobliže poznal. Po trilogiji Les Déracinés (Izkoreninjenci), L‘Appel au Soldat (Poziv vojakom) in Leurs
Figures (Njihove podobe), bo Barrès z esejem Scène et Doctrines du Nationalisme (Torišče
in doktrine nacionalizma, 1902) pobijal individualizem, v katerem je videl glavni razlog
za razkroj francoske družbe in civilizacije ter poudarjal, da je narod višja vrednota kot
posameznik, zato se mu mora le-ta podrejati.21
20 Jean Jaurès (1859–1914), francoski socialistični voditelj pred prvo svetovno vojno. V parlament je prišel leta
1885 in s podporo Dreyfusu ter z nasprotovanjem antisemitizmu v Franciji utrdil naklonjenost socializmu.
Leta 1905 je ustanovil Združeno socialistično stranko, ki je od radikalnih vlad zahtevala, da izpeljejo reforme,
pomembne za delavske sloje. Nasprotoval je militarizmu ter poskušal zgladiti spor med socialističnim internacionalizmom in francoskim patriotizmom. Dne 31. julija 1914 ga je umoril Raoul Villain med ponovnim
vzponom nacionalistične desnice tik pred prvo svetovno vojno (Oxfordova enciklopedija, cit., 120).
21 Maurice Barrès (1862–1923), francoski pisatelj, novinar in politik, zagovornik in privrženec republikanskega nacionalizma in tradicionalizma, družinskih vrednot in domoljubja. Med obema vojnama je bil
eden glavnih nosilcev desnega nacionalizma, ki je nase opozoril s trilogijo Sous l‘œil des Barbares (1888),
Un Homme libre (1889) in Le Jardin de Bérrénice (1891). Okoli leta 1892 je potoval po Italiji in Španiji, v
letih 1894/95 je vodil nacionalistično revijo La Cocarde in se leta 1899 vključil v Francosko domovinsko
ligo (Ligue de la patrie française), kasneje pa v Patriotsko ligo pod vodstvom Paula Déroulèda. Sodil je tudi
v krog odločnih antidreyfusarjev in kazal svoje simpatije do »Francoske akcije« (L‘Action française). Svojo
politično doktrino je leta 1902 utemeljil v delu Scènes et doctrines du nationalisme. Leta 1906 je postal
član Francoske akademije (Lagarde, Michard, 1962, 117–120).
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Poleg Barrèsa velja omeniti še pesnika, publicista in kritika Charlesa Maurrasa,22
okrog katerega se je zbiral manjši krog katoliških intelektualcev in monarhistov, ki so
leta 1899 ustanovili društvo »Francoska akcija« (L‘Action Française), ki je omogočilo
in vzpodbujalo vstop literatov v politiko. »Francoska akcija« je postala najbolje idejno in politično organizirana sila francoske desnice in je z namenom obnove monarhije in »integralnega nacionalizma« združila vse tiste sloje in sile, ki so imele občutek,
da so izrinjene iz javnega življenja Tretje republike oziroma da izgubljajo gospodarske
in družbene pozicije z razvojem liberalizma (Prunk, 2008, 228).

Slika 23: Maurice Barrès (1868–1923), desničarski politik, esejist in
glasnik francoskega nacionalizma (Spletni vir: Wikipedia).
22 Charles Maurras (1868–1952), francoski esejist, politik in teoretik nacionalističnih nazorov. Literarno kariero je pričel kot pesnik Mistralovega provansalskega regionalizma. V politično življenje
je vstopil v času Dreyfusove afere. Bil je eden od ustanoviteljev lista L‘Action française (1899), ki
je kasneje prešel v politično gibanje na temelju antiparlamentarnega monarhizma in profašistične
teorije »integralnega nacionalizma«. Njegov literarni talent se kaže v številnih teoretičnih razpravah
in je imel velik vpliv v francoskih konservativnih krogih. Vse to mu je leta 1938 utrlo pot v Francosko akademijo. V času nemške okupacije je podpiral vicyjski režim, kar je leta 1945 privedlo do
obsodbe in odvzema akademskega naziva (Lagarde, Michard, 1962, 85).
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Valéry v bistvu ni cenil Barrèsa, čeprav je prebral njegovi deli Un homme libre (Svobodni človek) in Jardin de Bérrénice (Berrenicin vrt), ki sta se mu zdeli odlično napisani
(supérieurement écrit). Nacionalisti so ga na določen način vseeno privlačili. Ko je prišlo
14. decembra 1898 do zborovanja, ki so ga organizirali antisemitski študentje, se mu
je zdel Barrès »zelo zabaven«. Pisatelj je mladega Valéryja po tistem zborovanju povabil
na kosilo v Neuilly, v svojo hišo na bulvarju Maillot, kjer sta ostala do štirih popoldne,
kot je Valéry napisal v pismu bratu Julesu. Po tistem srečanju se je seznanil z gibanjem,
ki so ga imenovali Ligue de la patrie française (Francoska domovinska zveza) in je izšlo
iz manifesta, ki so ga izdali ob koncu oktobra 1898. Ob Barrèsu so se zvezi priključili še Jules Lemaître, Ferdinand Brunetière in François Coppée, ki je postal vodja ter
kmalu dosegel velik uspeh in odmev pri intelektualcih in uglednih osebnostih, kot
so bili Paul Bourget, José Maria Heredia, Charles Maurras, Jules Verne, Edgar Degas,
Auguste Renoir, Frédéric Mistral, Juliette Adam pa tudi Pierre Louÿs. Gibanje v sebi
ni kazalo nobenih ekstremističnih tendenc, niti nacionalizma, niti antisemitizma ter se
ni predstavljalo kot gibanje, ki bi bilo sovražno Dreyfusu. Na političnem področju je
po eni strani obsojalo neodgovornost parlamenta, po drugi strani pa zavračalo pozive k
avtoritarni vladavini. Toda nihanje med različnimi stališči, medsebojne napetosti med
voditelji in raznolikost njihovih privržencev, so hitro privedli do poraza: patriotični
unanimizem23 ni bil več konkurenčen v politični borbi, ki je zahtevala odločnejša stališča. Njihov program Valéryja ni prepričal in tako njegovega imena ni zaslediti v seznamih pridruženih članov »Francoske domovinske zveze« oziroma v listih L‘Éclair, L‘Écho
de Paris in Le Journal (Jarrety, 2008, 249).

23 Francoska literarna smer okoli leta 1910, ki prikazuje posamezne človeške usode, vpletene v
družbeno in duhovno življenje množic. Glavni predstavniki unanimizma so bili René Acros, Georges Duhamel, Luc Durtain, Charles Vidrac, zlasti pa Jules Romains, ki je zasnoval njeno doktrino.
Le-ta izhaja iz ideje, da posameznik svojo polno ustvarjalnost doseže šele takrat, ko se podredi kolektivni duši, ki povezuje in prežema vsako skupnost oziroma človeško družbo. V skladu s to doktrino
je naloga literatov predvsem ta, da osvetlijo psiho človeške skupnosti (Lagarde, Michard, 1962, 35;
Enciklopedija leksikografskog zavoda, 6, 1969, 525).
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ZAPOSLITEV PRI TISKOVNI AGENCIJI HAVAS IN
VALÉRYJEVO RAZGIBANO DRUŽABNO IN LITERARNO
ŽIVLJENJE DO PREDVEČERA PRVE SVETOVNE VOJNE
Valéryjevo zakonsko srečo je kmalu po poročnem potovanju dopolnila še novica, da
so pri tiskovni agenciji Havas (Agence Havas), ki jo je v času Tretje republike vodil Édouard Lebey, potrebovali sekretarja. Novo delovno mesto je bilo mnogo ugodnejše kot
prejšnje na Vojnem ministrstvu, saj mu je puščalo mnogo več prostega časa in ustvarjalne svobode. Od rue de Villejust, kjer sta se nastanila z Jeannie, je imel do službe na 38,
avenue du Bois de Boulogne le nekaj minut hoje. Toda bolezen njegovega šefa Édouarda
Lebeya je vedno bolj napredovala, zato se skoraj ni mogel več ločiti od svojega sekretarja, ki je bil vedno bolj obložen z delom ter je moral hoditi na agencijo tudi ob nedeljah
dopoldne. Kljub temu je bil Valéry srečen, saj so bili delovni prostori mnogo lepši in
udobnejši kot na Vojnem ministrstvu, postopno pa je tudi stopil v družinski krog Lebeyevih. Sčasoma je odkrival svet, ki ga prej ni poznal. Spoznaval je vplivne in mogočne
osebnosti, kot npr. barona Edmonda Rotschilda, ki je živel v svoji hiši na rue Saint Flo
rentin. Ohranjal je tudi družabne stike s svojimi znanci in prijatelji in se znova posvečal
literarnemu delu. V tem času je imel več stikov z Debussyjem pa tudi z Bonnardom
in Toulouse-Lautrecom. Preko svoje žene je razširil tudi krog prijateljev. Med njimi je
bil zlasti Edgar Degas, redne stike pa je imel tudi z Renoirjem in Redonom, predvsem
pa z Julie in njenim možem Ernestom Rouartom. Videval se je tudi z Jorisom-Karlom
Huysmansom, ki je včasih prišel v Pariz in predsedoval novo nastali Académie Goncourt.
Zahvaljujoč Jeannie je večkrat zahajal tudi na koncerte, na slikarskem področju se je
spomladi napovedovala razstava Berthe Morisot. Sredi decembra 1902 je umrla njegova teta Vittoria v Genovi, 14. avgusta 1903 pa se mu je rodil prvi sin Claude (Cloclo),
7. marca 1906 pa še hčerka Agathe. Že po Claudovem rojstvu so Fanny, ki je še naprej
živela v Monpellieru, začeli klicati z italijanskim imenom »nonna«.
Mnogokrat sta se videvala tudi z ostarelim Degasom, saj Valéry v teh letih ni
prenehal kazati zanimanja za pariško umetniško življenje. Z Jeannie je rade volje
obiskoval Salon neodvisnih (Salon des Indépendants), kjer je lahko 25. januarja 1904
prisostvoval razstavi Roberta Delaunaya, kakor tudi Keesa Van Dongena in Henrija
Rousseauja. Salon se je sicer redno vsako leto odvijal že od leta 1884 brez žirije in
nagrad, saj je tak način nastopanja umetnikov pred javnostjo predstavljal nekakšen
protest proti izrazito reakcionarnim stališčem, ki jih je tistega leta zavzela žirija uradnega »Salona francoskih umetnikov« (Salon des Artistes Français). Tekom desetletij
je Salon neodvisnih predstavljal manifestacijo vseh novih smeri v francoski likovni
umetnosti, saj so v njem razstavljali umetniki različnih koncepcij in kvalitete, njegova vrata pa so bila odprta avantgardi, eksperimentalistom in samoukom. Ali je Valéry
v tem času odkril tudi fauviste, ki so v Grand Palais razstavljali leta 1905 in s svojimi
deli šokirali obiskovalce? Povsem možno.
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Slika 24: Petit Palais, razstavni paviljon, zgrajen za svetovno razstavo
v Parizu leta 1900, sedež Musée des Beaux arts (Spletni vir: Wikipedia).
V galeriji na rue Laffitte je zbiralec umetnin Ambrois Vallard nadaljeval z razstavno dejavnostjo novih uveljavljajočih se slikarjev: Paula Cézanna, Pabla Picassa, kmalu
zatem tudi Paula Gauguina in Henrija Matissa. Valéry je prav gotovo obiskal nekatere od teh razstav, ki so predstavljale najnovejše dosežke slikarstva, čeprav ga kubizem,
ki se je takrat rojeval, ni preveč pritegnil. Kljub temu, da je Valéry čutil sorazmerno
malo simpatij do Augusta Renoirja, je našel kako priložnost za medsebojna srečanja
in pogovore, kakor tudi z Edgarjem Degasom, ki se je vidno staral in bolehal, zato je
Valéry občudoval njegovo življenjsko energijo in pogum.
A v njegovo mirno in srečno življenje so začele padati tudi prve grenke kaplje: po
izgubi Mallarméja so začeli odhajati tudi drugi prijatelji, najprej Marcel Schwob, zatem José Maria Heredia in Joris-Karl Huysmans. Zlasti njegova smrt je zaznamovala
konec nekega obdobja in Valéry ni za nikomer tako žaloval kot za njim.
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Slika 25: Skladatelja Maurice Ravel (levo) in Claude Debussy (desno) sta sodila v krog
Valéryjevih prijateljev v letih pred prvo svetovno vojno (Spletni vir: Wikipedia).
Če je bilo leto 1907 namenjeno slikarjem in njihovim razstavam, pa je bilo pri
Valéryjevih leto 1908 bolj naklonjeno glasbi. Valéry je bil še vedno navdušen nad
Wagnerjem, a se je 19. januarja z Jeannie udeležil Debussyjevega koncerta; skladatelj
je sam dirigiral svoje znano delo La Mer, nato pa je 12. februarja Jeannie spremljal
na Webrov koncert, ki ga je izvajala Schola cantorum, medtem ko je 31. maja prisostvoval operi Boris Godunov z znamenitim Šaljapinom v glavni vlogi. V teh letih je
Valéryja dokaj navduševala opera in je v Cahier zapisal: »Gledališče brez glasbe je velika
napaka« [orig. Le théâtre sans musique est une erreur] (Jarrety, 2008, 321).
Prvikrat je na rue Villejust prišel na obisk tudi Maurice Ravel, ki ga je Jeannie že
januarja 1908 spoznala pri svojih prijateljih, kamor je zahajal tudi Léon-Paul Fargue,
Ravel pa se je že vrsto let družil tudi z njegovim polbratom Xavierjem Cyprienom
(Cypa) Godebskim24 in njegovo ženo Ido, ki sta živela na 22, rue d‘Athènes blizu
postaje Saint-Lazare. Bil je prijatelj Toulousa-Lautreca, ki je naslikal njegov portret,
in salon, ki sta ga vodila z Ido, je kmalu postal dokaj poznan. Leta 1910 ga je začel
obiskovati Valéry, ravno tako André Gide, Valery Larbaud, Joseph Conrad in Arnold
Bennett, Édouard Vuillard in Pierre Bonnard, Gaston Gallimard in nekateri glasbeniki, kot Eric Satie, Darius Milhaud, Francis Poulenc in Igor Stravinsky.
24 Cyprien Godebski (1835–1909), francoski kipar poljskega rodu, prijatelj Mallarméja, Alphonsa Daudeta, bratov Goncourt in mnogih drugih izobražencev tistega časa. V drugem zakonu z Mathilde
Rosen Natanson se jima je rodil sin Cypa (1874–1937) in hčerka Misia, muza in model Édouarda
Vuillarda, Toulosea-Lautreca in Pierra Bonnarda. Cypa Godebski je poročil Ido Kasparek, hčerko
uglednega poljskega pravnika Franciszka Kaspareka. Leta 1904 se je osnovala skupina somišljenikov
okoli znanega skladatelja Mauricea Ravela, ki se je sestajala na njunem domu na rue d‘Athènes v Parizu.
Njunima otrokoma, Jeanu in Mimie, je poklonil znano klavirsko suito Ma Mère l‘Oye (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyprien_Godebski).
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Po poletnih počitnicah v Mesnilu, kjer jih je obiskal Claude Monet, in izletu
z Ernestom Rouartom, ko sta s kolesi prekrižarila Noyon, Beauvais in Senlis ter si
ogledala tamkajšnje katedrale, se je Valéry oktobra vrnil v Pariz in kot leto poprej
sta z Jeannie 8. novembra obiskala Grand Palais, kjer so odprli Jesenski salon (Salon
d‘automne), ki je prerasel že v pravo ustanovo. Leta 1903 ga je osnoval arhitekt F.
Jourdain, ki je postal tudi njegov prvi predsednik. V njem so v glavnem razstavljali umetniki, ki niso bili sprejeti v uradne razstavne salone, zlasti postimpresionisti,
simbolisti in posnemovalci P. Cézanna. Njihovo združenje je bilo nekako na sredini
med uradnimi saloni, ki so imeli svoje žirije in nagrade ter med Salonom neodvisnih,
ter si je prizadevalo, da bi s svojimi retrospektivami vzdrževalo nekakšno tradicijo.
Tokrat so predstavili pet del Georga Braquesa in nekaj drugih sledi kubizma, ki jih
je bilo zaznati v delih Mauricea Vlamincka in Andréja Deraina, zakonca Valéry pa
sta odkrila tudi povsem mlada slikarja, kakršna sta bila Fernand Léger in Marcel Duchamp, znova pa sta se pojavila tudi Kees Van Dongen in Henri Matisse, toda to kar
je posebej zaznamovalo jesenski salon, je bilo šest del Henrija Rouarta in pet platen
z naslovom L‘Histoire de Psyché (Pripoved psihe), ki jih je Maurice Denis naslikal za
okras stanovanja nekega bogatega Moskovčana (Jarrety, 2008, 324).

Slika 26: Grand palais, zgrajen 1903, prizorišče vsakoletnega Jesenskega salona,
ki ga je redno obiskoval tudi P. Valéry (Spletni vir: Wikipedia).
A Valéry tudi tega leta ni našel poti do samega sebe in lastne literarne ustvarjalnosti. Želja, da bi vse doumel in razumel, kar mu je očital tudi Degas, je pri njem
povzročala določeno negotovost in pasivnost vse od leta 1892 ter dosegla višek ob
koncu Dreyfusove afere leta 1906. V bistvu je šlo za nesposobnost, da bi našel samega
sebe oziroma svoj lastni jaz [orig. impossibilité à fixer pour soi-même sa figure et son être
propre]. Razloge je Valéry iskal v lastni boječnosti, nezaupljivosti do samega sebe in
preveliki dozi previdnosti. Tu je šlo seveda za problem »literarnega vpliva«, ki ga je
skozi svojo lastno pesniško izkušnjo ugledal na bistveno drugačen in bolj svež način
kot tradicionalna literarna veda. Šlo je za še vedno premočan Mallarméjev vpliv, ali
kot je formuliral v zbirki esejev Tel quel (Takšen kakršen): »Ni ničesar bolj izvirnega,
bolj svojega kakor hraniti se z drugimi. Toda treba jih je prebaviti. Lev je narejen iz
prebavljene ovce«. Kljub tej hvalnici ustvarjalni vrednosti vpliva pa se je Valéry zaradi
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(pre)globoke literarne in človeške bližine z Mallarméjem obenem očitno bal, da bi
izgubil samega sebe, zato je v enega izmed svojih Cahiers zapisal priznanje, da si želi
»čim dlje« od Mallarméja. Vprašamo se lahko, ali ni morda prav občudovanje Mallarméjeve perfekcije do te mere frustriralo mladega in nadarjenega pesnika, da se je
leta 1892, pri starosti 21 let, za nadaljnjih dolgih 20 let odpovedal pisanju poezije
(Novak, 1997, 158)?
Da bi se znova angažiral in krenil po poti svoje literarne ustvarjalnosti, bi potreboval nenehne vzpodbude, ki so se postopoma začele nakazovati leta 1909, čeprav
je ravno v tistem času preživljal trenutke bolečine in tesnobe zaradi Jeanniejine
bolezni, ki je postala nekakšna stalnica tistih let. Njena bolezen je vplivala na njegovo delo ravno v času, ko je André Gide zasnoval svojo novo revijo z imenom La
Nouvelle Revue française. Prva številka je izšla 15. novembra 1908 in čeprav Gide v
njej ni imel svojega prispevka, je veliko obetala. V njej so se pojavila imena kot npr.
Michel Arnauld (Marcel Drouin), Charles-Louis Philippe, André Ruyters in Jean
Schlumberger. Zaradi nesoglasij med Gideom in Montfortom pa se je sodelovanje
med dvema skupinama prekinilo in druga številka ni več izšla. Gide se je odločil, da
bo s skupino prijateljev, kamor je vključil tudi Valéryja, ki mu je obljubil sestavek
o Nietzscheju, znova osnoval revijo. Sicer pa je bilo njegovo življenje razpeto med
pisanjem, sprehodi z otrokoma, počitnikovanjem v Mesnilu, obiski prijateljev in
jesenskega salona, kjer je Grand Palais v svoje okrilje sprejel razstavo moderne italijanske umetnosti.
Avgusta 1910 se je odpravil v Genovo, kjer se je srečal z materjo in obema tetama. To so bile za Valéryja po daljšem času prave počitnice, saj se je s sestrično Gaeto
Cabello napotil v Portofino in se zadovoljil s sprehodi po mestu, včasih kaj fotografiral in fotografije pošiljal Jeannie, ki je bila še vedno na okrevanju. Tudi v svoje Ca
hiers je zapisoval občutke in doživljanja ob sprehodih po Genovi, ki se izražajo tudi
v njegovih pismih, poslanih Jeannie. Obiskoval je tudi številne cerkve, čeprav je bilo
obdobje njegovega estetskega misticizma zaključeno in je v cerkvah iskal predvsem
estetski užitek. A vera ga je prevzemala na drugačen način, čeprav je bil za razliko
od Jeannie, ki je vsako jutro hodila k maši, bolj naklonjen pridigam duhovnikov in
redovnikov, s katerimi se je rad spuščal v pogovore. Dne 17. avgusta 1910 je odpotoval v Firence in tam ostal cele štiri dneve, nato pa skočil še do Siene. V Firencah je
kljub hudi vročini prepešačil mestno jedro in se povzpel na bližnje Fiesole. A v pismu
Jeannie ni skrival določenega razočaranja in naveličanosti ter ji napisal: »Firence me
zelo dolgočasijo. Katedrala je pravo bogastvo herezije« [orig. Florence prodigieusement me
rase. La cathédrale est une riche hérésie], ter se v naslednjem pismu nekoliko razburil
ob ugotovitvi, da tu nekaj velja le Michelangelo, Leonardo pa kot da ne obstaja. V
kapeli Medicijev so bili seveda Michelangelovi kipi, ki jih je upodobil v svojem Ca
hier. Tizian v palači Pitti se mu je zdel preveč lep, zato ga je bolj prevzel Rafael Santi,
v Galeriji Uffizzi pa so ga privlačili antični kipi in avtoportret njegovega prijatelja
Jacquesa-Émilia Blancha (Jarrety, 2008, 338).

67

PAU L VA L É RY

Slučajno je v Italiji srečal tudi diplomata Philippa Berthelota,25 ki ga je poznal že
iz mladih let in ga je sedaj nekoliko spominjal na Guyja de Maupassanta. Tako kot
Valéry je tudi Berthelot cenil Mallarméja in poznal Heredio, Moréasa, Léona Daudeta, Barrèsa in Georgesa Hugoja, sina slavnega pisatelja. Zadnji teden poletnega
dopusta je Valéry preživel v Genovi, ki ga je navdajala z nostalgijo in spomini na
mladostna leta, nato pa se je znova vrnil v Pariz. Pretirano kajenje mu je tisto jesen
nakopalo hud bronhitis, kmalu pa je ista bolezen napadla tudi prijatelja Pierra Louÿsa, ki se mu je zdravje proti koncu leta nenehno slabšalo in načelo tudi njegov um.
V vsem tem času Valéry, razen v svoje Cahiers, ni ničesar napisal. Srečeval se je z
Mauriceom Ravelom in Odilonom Redonom, končno pa se je srečal tudi s kiparjem
Augustom Rodinom, ki mu ga je predstavil prijatelj Francis Viélé-Griffin. Morda mu
je slavni kipar ob tej priložnosti govoril o nekem mladem avstrijskem pisatelju, ki je
bil njegov sekretar in bo nekaj let kasneje Valéryjevo poezijo prevajal v nemščino:
Rainer Maria Rilke (Jarrety, 2008, 343).26
André Gide je Valéryja nenehno nagovarjal, da bi kaj objavil v Nouvelle Revue
française, ki je dobro napredovala. V začetku decembra 1911 je njen sekretar postal
mladi profesor filozofije Jacques Rivière, k njej pa so pritegnili tudi Gastona Gallimarda, lastnika Théatre des Variétés in Renoirjevega prijatelja. Kot strasten privrženec
umetnosti in literature, častilec Gidea, je z navdušenjem sprejel predlog, da bi prevzel
upravniško mesto pri reviji. Kot marljiv in spreten upravljalec je znal k reviji hitro
pritegniti nove literarne talente in na njenih straneh že v prvih naslovih ni manjkalo
določene živahnosti in svežine. Tudi Valéry se je začel spraševati, ali ne bi pri reviji
25 Philippe Berthelot (1866–1934), eden najvidnejših francoskih diplomatov na začetku 20. stoletja.
Njegova diplomatska kariera se je pričela z daljšim potovanjem po azijskih deželah; v letih 1902–
1904 se je mudil na Kitajskem. Ob Aristidu Briandu je bil eden gorečih zagovornikov pomiritve in
sodelovanja z Nemčijo po prvi svetovni vojni in locarnskega sporazuma. Bil je nasprotnik skrajne
desnice, ki je podpirala predsednika Poincaréja. Razen diplomatski dejavnosti, se je posvečal tudi
književnosti in umetnosti ter imel širok krog znancev in prijateljev med vidnimi francoskimi pesniki,
pisatelji in umetniki, kot so bili npr. Paul Claudel, Jean Giraudoux, Paul Morand, André Gide, Paul
Valéry, Jaen Cocteau, Auguste Rodin in drugi (https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Berthelot).
26 Rainer (René) Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke (1875–1926) sodi med najpomembnbejše
lirike v nemškem prostoru. Pisal je pesmi, pripovedi ter spise o umetnosti in kulturi, kot tudi različne
prevode iz literature in lirike, med drugim iz francoskega jezika. Z leti je Pariz postal bolj in bolj
njegovo stalno prebivališče. Spočetka je sicer deloval nanj dokaj neugodno, saj ga je mučila revščina, ki
mu je vzbujala neugodje in strah. Po drugi strani pa ga je veliko mesto, v katerem si je pridobil nove
prijatelje in vzore, čedalje bolj pritegovalo. V letih 1905/6 je bil zaposlen kot Rodinov tajnik in o njem
napisal tudi esej z naslovom Sur Rodin. Za Rodinovo umetnost se je Rilke zanimal že pred leti, vendar
ga je prvi osebni stik s slavnim kiparjem zelo prevzel. Predvsem ga je notranje globoko zaznamovala
in pritegnila Rodinova delavnost. Decembra 1909 se je Rilke v Parizu seznanil s kneginjo Marie von
Thurn und Taxis Hohenlohe, ki ga je kmalu zatem povabila v svoj družinski grad v Devinu pri Trstu;
tu je bival v letih 1911/12, zadnja leta pa preživel v Švici (Rainer Maria Rilke, Pesmi, Mladinska knjiga
v Ljubljani, 1968; Slovenski veliki leksikon, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 2003/5, 293).
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tudi sam izdal kakega svojega dela. V tem času je spoznal mladega Andréja Bretona,27
ki se je vpisal na Medicinsko fakulteto v Parizu, a se je že takrat ukvarjal s pesništvom,
ki pa je imelo še tradicionalno obliko; zanimala sta ga Mallarmé in Baudelaire pa tudi
pesniki, ki so nadaljevali s simbolizmom: René Ghil, Saint-Paul-Roux, Viélé-Griffin.
Občudoval je tudi Valéryja in njegovo poezijo in večkrat prebral njegovo pesem La
Soirée (Večer), ki jo je znal domala na pamet. Ob obisku na rue Villejust sta govorila
o Mallarméju, Valéry pa je spraševal Bretona o njegovih nagnjenjih k poeziji in mu
dal nekaj koristnih nasvetov (Jarrety, 2008, 364).

Slika 27: Naslovnica revije La Nouvelle Revue française, ki je začela
izhajati 15. novembra 1908 in v svoj krog zajela tudi Paula Valéryja.
27 André Breton (1896–1966), francoski pesnik in kritik, glavni teoretik nadrealizma. Prvo pesniško
zbirko (Mont de piété) je objavil leta 1919, ko je z L. Aragonom in Ph. Soupaultom osnoval revijo »Littérature«, v kateri je bil leta 1921 objavljen njegov znani nadrealistični tekst Les Champs
magnétiques. Leta 1924 je objavil prvi manifest nadrealističnega gibanja. Kasneje se je oddaljil od
marksistične struje v tem gibanju in se leta 1941 umaknil v Ameriko, ker je Pétainova cenzura prepovedala njegovo delo Antologie de l‘humour noir. V Pariz se je vrnil leta 1946, kjer je leto kasneje
organiziral mednarodno razstavo nadrealizma (Lagarde, Michard, 1962, 344–345; Enciklopedija
leksikografskog zavoda, 1, 1966, 491).
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Nekoliko pred prvo svetovno vojno se je Valéry preko poslanca Andréja Lebeya,
privrženca J. Jaurèsa, začel približevati levici, čeprav mu njene ideje niso bile najbolj
blizu. Na skupnih kosilih z Gustavom Fourmentom, Marcelom Sembatom in Andréjem Lebeyem so potekale dokaj živahne politične razprave, a po izkušnji z afero
Dreyfus se je želel obvarovati pred političnim angažiranjem in ko ga je André Lebey
povabil, da bi prebral ali napisal kakšen članek za list L‘Humanité, ga je odločno zavrnil, češ da ima druge pomembnejše reči. Po njegovem bi morale njihove diskusije
ostati na nivoju izmenjave idej, ne da bi jih vsiljevali drug drugemu ali celo prihajali
v nasprotja.
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IZBRUH PRVE SVETOVNE VOJNE, LETA STRAHU
IN TESNOBE TER VALÉRYJEVA NOVA
PESNIŠKA USTVARJALNOST
Julija 1914 je bil Valéry z družino znova v Montpellieru, vodil otroke na kopanje
v Palavas in se po dolgih letih podal v Sète, ki se mu je zdel nekoliko zapuščen, saj
je pogrešal tako sprehajalce kot barke v pristanišču. Toda pokopališče z oleandri in
cipresami, kamor se je podal na očetov grob, se mu je zdelo lepo in prijetno. Potem
so se v nedeljo, 19. julija 1914 odpravili proti španski meji oziroma proti termalnemu kopališču Prats-de-Mallo, ki je bilo namenjeno zdravljenju infekcij na sečilih in
so ga zdravniki priporočili Jeannie. Kljub temu, da je bila cena za zdravljenje dokaj
visoka, saj je znašala kar tri njegove mesečne plače, se je odločil zanj. Predvsem si je
želel videti svojo ženo zdravo, saj se je njena bolezen vlekla že celih pet let. Zdravilišče
na višini 1.500 m je bilo umeščeno med pravo skalovje, toda že po prvih kopelih je
prispela novica o atentatu na avstrijskega nadvojvodo in prestolonaslednika Franca
Ferdinanda v Sarajevu. Vsi so nestrpno čakali novic. Poštar je končno prinesel brzojav iz Toulousa, v katerem je pisalo, da je izbruhnila vojna. Paul Valéry je svojemu
bratu v Montpellier nemudoma poslal pismo, v katerem pravi, da si je »težko zamisli
ti, da če se bodo dogodki razvijali tako naprej, bo v treh tednih na desetine milijonov mož
zbranih pod orožjem in začel se bo splošen propad« [orig. Il est étrange de penser que si la
pente s‘accentue, dans trois semaines il y a aura dix millions d‘hommes sous les armes, et
la ruine générale commencée] (Jarrety, 2008, 368).
Francoska vlada je razglasila splošno mobilizacijo in čeprav je predsednik republike Poincaré zagotavljal, da »mobilizacija ne pomeni vojne« [orig. la mobilisation n‘est
pas la guerre], se nihče ni več slepil, da je svet drvel v katastrofo. Dne 3. avgusta 1914
je Nemčija Franciji napovedala vojno in naslednjega dne je Poincaré v svojem sporočilu pozval parlament na »sveto zvezo« nacije (l‘union sacrée de la nation). V želji,
da bi čimprej vstopil v vojsko, se je Valéry obrnil na komandanta v Montpellieru,
vendar ni prejel nobenega odgovora. Ni vedel kaj storiti, saj so bili vsi vlaki natrpani
z vojaštvom in je bilo trenutno nemogoče razmišljati o povratku v Pariz. Pomislil
je, da bi se ustavil pri Julesu, vendar mu je le-ta odsvetoval potovanje v Montpellier.
Mnogo svojih intimnih misli je zapisal v Cahiers, tudi eno svojih novih pesmi v prozi.
Ob koncu avgusta je sklenil, da se bo vseeno podal v Pariz. V Monpellieru je na hitro
pozdravil brata in Fanny ter nadaljeval pot do Pariza, kamor je prispel šele 5. oktobra
zvečer. Kmalu je zaznal turobno vzdušje v prestolnici: zamračene ulice zaradi bojazni
pred zračnimi napadi, saj je nemško letalstvo prestolnico bombardiralo 30. avgusta.
Jeannie je z otroki ostala v Pirenejih, saj bi bilo dolgo potovanje do Pariza tvegano
in naporno. Končno se je 25. oktobra tudi sama odpravila na pot in v Pariz prispela
29. oktobra. Tu jo je čakalo precej drugačno vzdušje kot nekdaj, saj so bile ulice tihe
in zapuščene, mesto pa sta zapustila tudi vlada in parlamentarci, ki so se vanj vrnili
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šele 20. decembra. Da bi se znebil tesnobe, ki ga je prevevala, se je Valéry odločil, da
bo nadaljeval z literarnim delom, ki ga je odložil jeseni 1913. Hkrati je želel z njim
obrniti hrbet vojni in barbarstvu ter dvigniti spomenik civilizaciji, ki se je rušila pred
njegovimi očmi. Od časa do časa je omahoval, vendar je naposled delo nadaljeval in
v pismu Albertu Mockelu zapisal:
Včasih razmišljam o tem, da bi bilo potrebno kaj storiti za naš jezik zaradi nezadostnega
zavzemanja in borbe za našo domovino ter postaviti temu jeziku morda majhen spome
nik, napraviti besede bolj čiste in oblike bolj plemenite, majhen nagrobni spomenik brez
datuma, na grozečih obrežjih oceana Charabije [orig. Je me flattais parfois en essayant
de me faire croire qu‘il fallait au moins travailler pour notre langage, à défaut de com
battre pour notre terre; dresser à cette langue un petit monument peut-être funéraire, fait
de mots les plus purs et de ses formes les plus nobles, − un petit tombeau sans date − sur
les bords menaçants de l‘Océan du Charabia] (Jarrety, 2008, 374).
Če v preteklosti še ni hotel verjeti v to, kaj bo pomenila njegova pesnitev, je sedaj
končno spoznal njen globok smisel: predstavljala naj bi spomenik francoskemu jeziku. Prvotno idejo, da bi šlo le za kratko pesnitev, je opustil in ob koncu leta 1915 je
že napisal več kot 200 verzov, še vedno pa je bil negotov glede naslova. V začetku leta
1915 se je srečal tudi z mladim Andréjem Bretonom, ki mu je v branje pošiljal svoje
sonete in prozne sestavke, hkrati pa nadaljeval študij medicine. Toda za razliko od
Valéryja so ga kmalu mobilizirali in preden je odpotoval k svojemu 17. artilerijskemu
regimentu v Morbihanu, se je ustavil pri Valéryju na rue Villejust, da bi se od njega
poslovil. Junija se je Valéry srečal tudi z ostarelim in bolnim Edgarjem Degasom na
njegovem novem domovanju na bulvarju Clichy. Slikar je močno shujšal in zapadel
v popolno apatijo, saj ni več slikal. Sredi poletja se je Jeannie ponovno odpravila v
zdravilišče La Preste, saj je pričakovala, da bo povsem ozdravela, potem ko se ji je stanje po termalnih kopelih v minulem letu izboljšalo. Valéry se je po krajšem oklevanju
odločil, da jo bo z otrokoma pospremil in ob koncu julija na hitro obiskal Toulouse
in Lourdes.
Hkrati je zavzeto spremljal dogajanje na frontah ter avgusta 1914 v svoj Cahier
zabeležil: »Mi nismo želeli vojne. Imam jo za sramotno. Nimamo razlogov, da bi se preti
rano hvalili, niti si čestitali« [orig. Nous n‘avons pas voulu la guerre. Je le trouve honteux.
Il n‘ y a pas de quoi se vanter – ni se féliciter]. Nedvomno je mislil, da bo šlo za dobro
načrtovano vojaško akcijo, ki bo krajša oziroma hitro končana in zmagoslavna, a je
spoznaval, da temu ne bo tako (Jarrety, 2008, 378).
Tudi Romain Rolland, Valéryjev vrstnik in eden velikih francoskih razumnikov,
je že v prvih dneh avgusta 1914 napisal: »Ne morem naprej. Hotel bi biti mrtev. Zakaj
grozno je živeti sredi blaznega človeštva in nemočno opazovati zlom civilizacije. Ta evrop
ska vojna je največja katastrofa zadnjih stoletij, z njo so se zrušili naši najdražji upi na
bratstvo med ljudmi«. In nekaj dni kasneje je v še hujšem obupu zapisal:
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Moja muka je tako nakopičena in zgoščena vsota muk, da ne morem več dihati. Razru
šenje Francije, usoda mojih prijateljev, njihova smrt, njihove rane. Groza pred vsem
tem trpljenjem, sočustvovanje z milijoni nesrečnežev mi trgata srce. Ob predstavi tega
blaznega človeštva, ki žrtvuje svoje najdragocenejše zaklade, svoje moči in genialnost,
ves žar junaške požrtvovalnosti morilskim in topoumnim malikom vojne, doživljam
moralen smrtni boj. O, tolikšna praznota, nobene božanske besede, nobenega duha,
nobenega moralnega vodstva, ki bi moglo onkraj pokola postaviti božje mesto. Nesmi
selnost vsega mojega življenja se zdaj dopolnjuje. Rad bi zaspal in se nič več ne zbudil
(Zweig, 1975, 168).
A vojna se je nadaljevala in se prevesila v leto 1915 in 1916. Toda osrednji dogodek poletja 1916 ni bil izid bodoče Valéryjeve pesnitve, temveč novica, da je Jeannie
pričakovala tretjega otroka. Po letu 1909 je njena bolezen nekako prekinila njune
intimne odnose, zdravljenje v termalnih kopelih pa je končno pokazalo svoje pozitivne učinke. Bil pa je tudi skrajni čas, saj je imela že 39 let. Tako se je 17. julija 1916
rodil deček, ki so mu dali ime François ter je bil najbolj pri srcu svoji materi. Ko je
nekoliko odrasel, je očeta spoznaval že kot ugledno, slavno osebnost, kot pisatelja, ki
je bil pogosto odsoten in ne kot nežnega očeta, ki se je vsak dan sprehajal s Claudom
in Agathe ter jima bral Fontainove in Racinove pesmi.
Jeseni 1916 je nadaljeval pesnitev in dal svoje verze v branje Bretonu, Louÿsu pa
januarja 1917 že celotno pesnitev, ki je vsebovala 459 verzov in jo je posvetil Andréju
Gideu. Končno je nastala »Mlada Parka«28 (La jeune Parque), a se je njen izid izmikal
zaradi težav, ki so nastopile z Gastonom Gallimardom, vendar je le-ta uspel do jeseni
natisniti 500 izvodov in jih prodati. Spomladi 1917 so začela deževati priznanja in
sam Louis Aragon se ni pomišljal napisati, »da je bila inteligenca pri njem prevladujoča
kvaliteta in samemu sebi ni zanikal svoje občutljivosti« [orig. L‘intelligence était chez lui
la qualité dominante, il m‘ait soi-même sa sensibilité]. Za pesnitev so mu čestitali tudi
manj znani kritiki in poznavalci, 1. junija 1917 pa je o pesnitvi spregovoril tudi Jean
Royère v prvi številki manjše revije Les Solstices, medtem ko je Régnier kritično pripomnil, »da je Jeune Parque sestra Hérodiade Stéphana Mallarméja brez kake posebne
izvirnosti in osebne note, skratka suha roža v zlatu« (Jarrety, 2008, 399).
Valéryjeva poezija je predstavljala prestop v avantgardo, ki je v tem času začela kazati
prve znake. Že jeseni tega leta je Max Jacob v predgovoru svojega prispevka Cornet à
28 Prvotno bi se morala pesnitev, objavljena leta 1917, imenovati Psyché in obravnavati spreminjanje zavesti.
V antiki so Parke oziroma sojenice (tudi boginje usode) simbolizirale posamezne faze človeškega življenja.
Če je Valéry izbral najmlajšo, je to storil z namenom, da bi obudil rojstvo lastne zavesti. Pesnitev se torej
dotika različnih problemov »zavestne zavesti« (la conscience consciente) (Lagarde, Michard, 1962, 309).
Nekatere temeljne teme pesnitve Mlada Parka je mogoče izluščiti že iz samega naslova: nenavadna kombinacija pridevnika mlada in mitološkega imena sojenice Parke sugerira, da gre za soočenje mladosti in
starosti, telesa in duha, preroške vednosti in eksistencialne nemoči, erotične želje in samote, božanskosti
in človeškosti, ljubezni in smrti (Novak, 1992, 156).
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dés razmišljal o prenovi poezije v prozi, ki jo je želel osvoboditi Rimbaudove dediščine.
A Valéryjevo pesnikovanje je 26. septembra 1917 prekinila Degasova smrt. Slikar že
nekaj mesecev ni zapustil svojega stanovanja in svojih redkih obiskovalcev ni več spoznal. Dopolnil je 83 let in umrl za možgansko kapjo. Pogrebna svečanost se je odvijala
v cerkvi Saint-Jean-L‘Évangeliste, pokopali pa so ga na pokopališču na Montmartru.

Slika 28: Naslovnica francoskega lista Le Petit journal
s prikazom navdušene množice, ki spremlja odhod italijanskih
regimentov na soško fronto, maja 1915.
Vojna je jeseni 1917 znova pritegnila Valéryjevo pozornost zaradi katastrofalnih
novic z italijanske fronte, kjer je prišlo do avstrijsko-nemškega preboja pri Kobaridu.
Zlasti za Fanny je novica o italijanskem porazu predstavljala boleč občutek o »ogroženosti njene domovine« in prispevala k njenemu trpljenju in prizadetosti. V zadnjem
letu vojne je nemško letalstvo v noči med 30. in 31. januarjem 1918 bombardiralo
pariško območje in bilo je veliko žrtev: 56 mrtvih in 90 ranjenih. Meseca marca je
nemška armada znova z vso močjo napadla zavezniške sile na zahodni fronti in prodirala proti Amiensu. Začelo se je ponovno obstreljevanje Pariza. Na veliki petek, 29.
marca 1918 je granata, ki je zadela mestno hišo, povzročila med verniki, ki so bili
zbrani v bližnji cerkvi Saint-Gervais, kar 88 mrtvih in 68 ranjenih. Valéry je razmišljal, da bi svojo družino spravil kam na varno, saj se je veliko pariškega prebivalstva
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začelo umikati v zaledje. Dejansko so se tudi Julie, Paula in Jeannie z otroki 4. aprila
umaknile v kraj Sarthe, blizu Sillé-le-Guillaume in sicer v grad Vassé, ki je bil v lasti
nekega njihovega sorodnika, Valéry pa je ostal sam na rue Villejust, saj ni hotel zapustiti Lebeya. Razmišljal je tudi o preselitvi v Montpellier, a je to možnost njegov brat
Jules zavrnil, zatem pa se je odločil za Rennes, kjer je živel eden od Lebeyevih zetov,
advokat Edmond Courtois. Ob koncu aprila se je celotna družina resnično preselila
v Rennes v neko hišo na 12, rue de Paris.
Ob zori, 27. maja 1918 je nemška armada prešla v napad med Laonom in Soissonsom in štiri dni kasneje so bili Nemci le še 75 km od Pariza. Valéry je v svoj Cahier
zapisal: »V igri je usoda domovine« [orig. Le sort de la patrie se joue]. Besede tesnobe
in strahu so čedalje pogosteje prihajale izpod njegovega peresa in kmalu ni mogel ne
spati ne jesti ravno sredi svojega najbolj intenzivnega dela in edina uteha mu je bila,
da je prebiral svoje stare Cahiers (Jarrety, 2008, 422).
Tudi Valéryju se je kmalu ponudila priložnost, da je sledil svoji družini. Lebey ga
je namreč zaprosil, da večjo vsoto denarja z agencije Havas prenese v Rennes, kjer je
živela njegova hči. Valéry je Pariz zapustil 11. junija 1918 in nesel s seboj tudi testament, ki mu ga je zaupal Louÿs, ter nekaj rokopisov svojih pesmi in Cahiers. Rennes
mu je ugajal in njegovo mirno podeželsko življenje ga je spominjalo na Montpellier.
A kmalu se je moral odpraviti naprej, saj ga je Lebey, ki je medtem tudi sam zapustil
Pariz, poklical na graščino v kraju L‘Isle-Manière, ki jo je drugi mož njegove hčere
kupil leta 1913. Valéry je 25. junija prispel v Saint-Quentin-Fougerolles (danes Saint-Quentin-sur-le-Homme), 6 km od Avranchesa. Z graščine, ki jo je obdajal lep
park, je lahko občudoval obrise Mont Saint-Michela in vsaj za krajši čas pozabil na
vojno, čeprav ga je nenehno spremljal občutek osamljenosti zaradi odsotnosti družine in njegovih pariških prijateljev.
Svojo družino je dohitel šele 18. avgusta 1918 in končno zaužil nekaj počitnic in
miru. Povrhu vsega so prihajale dobre novice z bojišč po uspešni ofenzivi na Marni. Dne
3. septembra se je vrnil v L‘Isle-Manière, medtem pa je Ida Godebski s svojimi otroki prispela v Saint-Jean, bližala pa se je tudi 20-letnica Mallarméjeve smrti (Jarrety, 2008, 428).
V Pariz se je vrnil 18. oktobra 1918, Jeannie se je z otroki tja odpravila že mesec
poprej. Povratek v prestolnico je bil nekaj povsem drugega kot odhod pred nekaj meseci: veselje prebivalstva je bilo ob zmagi in bližajočem se miru nepopisno. Valéry se je
s podvojeno energijo znova lotil svojega pesniškega snovanja in v mesecu dni je število njegovih pesnitev vidno napredovalo: nastala je nova pesnitev Narcisse, dopolnil je
Poésie in Equinoxe ter razširil Le cimitière marin, predelal Air de Sémiramides in La jeune
fille. Ker je v L‘Isle-Manière zasnoval pesniško zbirko Charmes (Čari), je razmišljal, da
bi nekatere pesmi uvrstil v Album starodavnih stihov (Album de vers anciens), ki jih je
izdal na prigovarjanje prijatelja Gidea leta 1920. Povrnitev miru mu je v jeseni 1918
in v naslednjih letih omogočila vrnitev k pesniškemu ustvarjanju in revijam, saj jih je v
vojnih letih veliko zamrlo. Pred njim se je odpiralo novo in plodno obdobje pesniškega
snovanja in literarne ustvarjalnosti, ki jo je vojna dodobra potisnila ob stran.
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Slika 29: Naslovnica pesniške zbirke Album de vers anciens
iz leta 1920 (Spletni vir: Wikipedia).
A, kot je zapisal Stefan Zweig v svojem biografskem orisu Romaina Rollanda: »Voj
na se je nehala, sklenjeno je bilo premirje. Ljudje se niso več morili, njihova tragična strast,
sovraštvo, pa je divjala še naprej«. Preroško Rollandovo spoznanje je slavilo mračno zmago: nezaupanje do zmagovalcev, ki ga je vedno znova izpričeval v svojem literarnem
in drugem delu, je maščevalna resničnost samo še prekosila. »Zmagi orožja se najlažje
upira ideal nesebičnega človeštva, nič ni težjega kot ostati v zmagoslavju plemenit«. Lepo
govorjenje o »zmagi pravice in svobode« je bilo pozabljeno, versajska konferenca je pripravljala novo nasilje in novo ponižanje. Tam, kjer je preprosti idealizem videl konec
vseh vojn, je resnični idealizem, ki vidi tako ljudi kot tudi ideje, že spoznaval novo setev
ponovnega sovraštva in ponovnih nasilij (Zweig, 1975, 215).
Tudi francoski zgodovinar Jean-Baptiste Duroselle je ocenil, da »od 1914 do 1918
Evrope ni bilo«. Toda ob splošnem pesimizmu in razpravah o »zatonu zahoda« ali »starega sveta«, sinonima za medvojno Evropo, je šok prve svetovne vojne prebudil tudi
zavest o skupni usodi Evropejcev in možnosti preporoda Evrope, kar je postala, kot
bomo videli, ena od osrednjih preokupacij razumnikov, kot sta bila Thomas Mann in
Paul Valéry. Simbolično je nevarnost izumrtja Evrope v bratomornih vojnah in upanje
na preživetje v enotnosti povzel tudi francoski pisatelj Gaston Riou v knjigi »Združiti se
ali umreti« (S‘unir ou mourir), ki je izšla v Parizu leta 1929 (Toplak, 2003, 91).
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VALÉRYJEVA LITERARNA USTVARJALNOST,
NOVA POZNANSTVA IN NARAŠČAJOČI UGLED
V ČASU MED OBEMA VOJNAMA
Stefan Zweig je v omenjenem delu »Včerajšnji svet« (1976) pripomnil, da če se
bo nekoč nekdo odločil, da bo napisal korektno zgodovino francoske književnosti
20. stoletja, bo moral upoštevati, da so takrat v pariških časopisih slavili vse mogoče
pesnike in imena, a treh najpomembnejših niso poznali ali pa so jih navajali v napačni zvezi. Med leti 1900 do 1914 imena Paula Valéryja kot pesnika nikdar ni videl v
listih Le Figaro in Le Matin, Marcel Proust je veljal za salonskega leva, Romain Rolland pa le kot izobražen poznavalec glasbe; šele ko so bili stari okoli petdeset let, je
prvi slabotni žarek priznanja obsijal njihova imena. Sredi najbolj zvedavega in najbolj
kulturnega mesta na svetu, kakršen je bil Pariz, je bilo njihovo veliko delo ustvarjeno
v temi (Zweig, 2008, 214).
Še vedno malo znani Paul Valéry je leta 1919 navezal stike z novimi literati: najprej
s poročnikom Jeanom Giraudoxom, ki je pri svojih 37-ih letih poznal skoraj ves literarni Pariz pa tudi vse pomembnejše salone in njegovi prijatelji so hkrati postali tudi
Valéryjevi: Léon-Paul Fargue, Valery Larbaud, Jean-Louis Vaudoyer in Paul Morand.
Giraudox je ravno tako vzbudil Bretonovo zanimanje. Nekaj kasneje je na kosilu pri
Jacquesu-Émilu Blanchu spoznal mladega Jeana Cocteauja,29 ki ga je morda že tik
pred vojno srečal pri zakonskem paru Godebski, toda sedaj ko je Paul Valéry postajal
postopno znan in čaščen, je bila njegova prisotnost v salonih dobrodošla in mu je
omogočala nenehno širjenje poznanstev. V Cocteauju je nedvomno srečal pravega
sogovornika, a so njuni odnosi zaenkrat ostajali na nivoju prijateljskega kramljanja.
Ponovno sta se srečala pri Godebskih 20. februarja 1919, kamor je Valéry prišel poslušat Erika Satieja (Socrate), ki je spremljal sopranistko Suzanne Balguerie, prisotni
pa so bili tudi André Gide, Francis Jammes, Paul Claudel, Igor Stravinsky, Francis
Poulenc, André Derain, Georges Braque in Pablo Picasso, vendar je bila druščina
preveč številčna in pisana, da bi se lahko Valéry seznanil z vsemi (Jarrety, 2008, 433).
Čedalje bolj je v tem času stopalo v ospredje gibanje Dada, ki je postajalo v Parizu
popularno že leta 1916, leto kasneje ga je sprejel tudi Apollinaire.30 V začetku marca
se je iz ZDA vrnil Gaston Gallimard, ki je Valéryja nagovarjal, naj mu pošlje svojo
pesnitev Charmes (Čari), hkrati pa je le-ta prejel predlog angleškega urednika Johna
Middletona, ki je urejal prestižno revijo Athenaeum, da bi v njej prevzel mesečno
kroniko, kjer bi javnost obveščal o pomembnih dogodkih s področja francoskega
29 Jean Cocteau (1889–1963), francoski pisatelj, esejist, kritik, scenarist, koreograf in ilustrator. Bil je
izrazito moderen pisec, ki je prešel vse faze moderne umetnosti (kubizem, dadaizem, nadrealizem)
in bil leta 1935 sprejet v Francosko akademijo (Lagarde, Michard, 1962, 361).
30 Dadaizem je med avantgardističnimi gibanji med obema vojnama trajal le kratek čas. Njegov pomen
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literarnega in umetniškega življenja. Ker je imel v dobrem spominu svoje nekdanje londonske sodelavce, ki so mu omogočili, da je postal poznan tudi onkraj La
Mancha, je v manj kot dveh mesecih pripravil dva članka, ki ju je Middeton Marry
sam prevedel in nosita naslov: The spiritual crisis (Duhovna kriza) in The intellectual
crisis (Intelektualna kriza) ter sta izšla 11. aprila in 2. maja 1919. Oba spisa, ki sta
kmalu postala znana in odmevna in ju je Valéry v francoskem jeziku združil pod naslovom La crise de l‘esprit (Kriza duha) ter se nanašata na stavek »Nous autres, civilisa
tions, nous savons désormais que nous sommes mortelles« [slov. Mi drugačni, civilizirani,
odslej naprej vemo, da smo umrljivi]. Gre za širše razmišljanje, ki kaže, v kolikšni meri
je minula vojna preoblikovala Valéryjeve poglede na nemške lastnosti in vrline, ki jih
je nekdaj občudoval, v času vojne pa so se sprevrgle v najhujše zlo. Vojna je postala v
nekem smislu popačenje vrednot in v intelektualni krizi, ki se je širila po Evropi, je
zaznal potrebo po ponovni vzpostavitvi evropske identitete. To kar v njegovem tekstu
preseneča, je odsotnost zamere in sovraštva proti tistim, ki so se med seboj neusmiljeno spopadali. Medsebojno raznolikost in konkurenčnost bi morala po njegovem
nadomestiti skrb, da bi Evropa ohranila svojo superiornost na vseh področjih. Ali bo
znova postala to, kar v resnici je, se pravi majhen rt azijskega kontinenta? Ali pa bo
ostala takšna, kakršna je bila, se pravi »del najdragocenejšega zemeljskega obličja, biser
celotnega planeta in njegov možganski center« (Jarrety, 2008, 436).
Kljub občasnim odklonom in zapletenim odnosom je Valéry v prvih povojnih
letih kazal določen interes za dadaistično gibanje. Čeprav se mu ni pridružil, se je
njegovo ime pojavilo na dolgem seznamu članov, med katerimi srečamo npr. Bergsona, Claudela in celo Clemenceauja. Tako je bil tudi Valéry med tistimi, ki so 26. maja
1919 prisostvovali »festivalu Dada« v dvorani Gaveau, ob njem pa še Georges Duhamel, Jules Romains in Vidrac, pa tudi poglavitni člani iz La Nouvelle Revue française,
kot so bili André Gide, Jacques Rivière in Jacques Copeau, kakor tudi skupina okoli
lista Mercure: Alfred Vallette Rachilde, Paul Léautaud, André Fontainas. Med različnimi osebnostmi so bili tu še Lugné-Poe in Paul Souday, pa Louis Barthou in slikarji
Albert Gleizes, Fernand Léger in Jean Metzinger.
Valéryjev krog poznanstev se je jeseni 1920 razširil s Catherine Pozzi, hčerko uglednega kirurga Samuela Pozzija, v kateri je dokaj hitro odkril izjemno inteligentno
in razgledano damo iz visokih pariških krogov, ki so jo sestavljali pomembni in slavni
ljudje, znanci njenega očeta in predstavniki plemstva. Odlično je govorila nemško in
se kaže v pars destruens, se pravi, da je zrušil tradicionalne norme in vrednote ter utrl pot prihodnjim umetniškim in literarnim gibanjem. Njihove skupne smernice so bile protest, filozofija nesmisla
in ironija. Napadali so vse dotedanje umetniške smeri, izrecno t. i. avantgardistične, kot je ekspresionizem, ki so ga označevali za prikrito meščansko umetnost. Gibanje se je porodilo v Zürichu v
Švici, k amor se je med prvo svetovno vojno zatekla vrsta umetnikov, kritikov in literatov različnih
provenienc in se je po vojni razširilo v Pariz in Berlin. Med protagonisti je bil predvsem pofrancozeni
romunski pesnik Tristan Tzara, ki so se mu kasneje pridružili še Hugo Ball, Marcel Duchamp, Francis
Picabia in drugi. Njihov programski manifest je izšel leta 1918 (Guglielmino, 1971, 175/I).
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angleško ter bila glasbeno nadarjena, obiskovala univerzo v Oxfordu, brala Williama
Jamesa in Nietzscheja ter poslušala predavanja Henrija Bergsona na Collège de France.
Že v tistem času je začela pisati Traité de la liberté (Razpravo o svobodi), ki pa je bila
objavljena šele po njeni prezgodnji smrti z naslovom Peau d‘âmes (Kožnate duše).
Salon Mme Pozzi je bil eden najbolj uglednih v Parizu (Jarrety, 2008, 468).
V začetku julija 1920 je sklenil prijateljstvo tudi s Florence Blumenthal, ženo
bankirja Georga Blumenthala, ki je živela na 21 avenue du Bois, v zimskem obdobju
pa se je običajno preselila v New York. Valéryja je zaprosila, da bi postal eden od članov »Ameriške fondacije za francosko misel in umetnost« (Fondation américaine pour
la pensée et l‘art français), ki se je po končani vojni znova vzpostavljala in kazala na
njeno veliko naklonjenost francoskim literatom in umetnikom. Valéryju je polaskala
s komplimenti,
da francoska misel, knjižna in umetniška dela predstavljajo zaklad brez primere in so
resnično svetilnik človeštva. In če so Združene države Amerike iz vsega srca skrbele za
francoske ranjence med vojno, se morajo sedaj zavzemati zlasti za njene intelektualce,
ki so potrebni vsemu svetu. Žarki njihove genialnosti morajo svetiti tudi onstran oceana
vse do nas [orig. Votre pensée, vos livres, vos œuvres d‘art forment un trésor sans égal au
monde et sont réellement les phares de l‘humanité. Si nous avons de tout cœur essayé
de soigner vos blessures pendant la guerre, il nous faut maintenant nous occuper des
intellectuels. Ils en ont besoin: les rayons de leur génie doivent briller au-delà des mers
jusqu‘à nous].
Valéry je predlagal naziv fondacije in za dve leti je bila francoskim pisateljem in
umetnikom zagotovljena štipendija v višini 6.000 frankov, od leta 1926 dalje pa so
jo zvišali na 10.000 frankov in so jo prejemali npr. Anna de Noailles, Marcel Proust,
André Gide, René Boylesve, Robert de Flers, Gaston Riou, Jean-Louis Vaudoyer,
Edmond Jaloux, Henri Bergson pa tudi Henri de Régnier (Jarrety, 2008, 470).
V krogu Adrienne Monnier je prišel Valéry tudi v stik z Jamesom Joyceom, avtorjem znamenitega romana Ulysses, ki so ga takrat prevajali v francoščino. Četudi Joyce
ni pokazal kakega posebnega interesa za Valéryjevo pesnitev La jeune Parque (Mlada
Parka), je njuno poznanstvo vendarle ostajalo na nivoju vljudne prijaznosti. Njuno
delo je bilo preveč različno, da bi ju tesneje povezovalo, zato sta se srečevala le v krogu
skupnih prijateljev, zlasti Sylvie Beach, ki jo je Valéry spoznal v takrat znani pariški
knjigarni Amis des Livres. Mlada Američanka je že leta 1917 prišla v Francijo in med
vojno delala pri Rdečem križu, v Parizu pa nato novembra 1919 na 8, rue Dupuytren
odprla knjigarno z anglo-ameriško literaturo. Dve leti kasneje, 27. julija 1921, je
na 12, rue Odéon odprla novo knjigarno in v njej izobesila portrete pisateljev, med
katerimi so bili Walt Whitman, Oscar Wilde, George Moore in seveda James Joyce,
ki mu je leta 1922 izdala njegov roman Ulysses, medtem ko je francoski prevod izšel
pri Amis des Livres.
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Slika 30: Sylvia Beach na vhodu svoje znane pariške knjigarne »Shakespeare &
Company« z veliko ponudbo anglo-ameriške literature (Spletni vir: Ricorso.net).
Valéryjev ugled je v prvih povojnih letih nenehno naraščal, zlasti ko so izšle njegove pesnitve: La Jeune Parque (Mlada Parka), Le Cimitière marin (Morsko pokopališče) in Odes, Note et digression, Eupalions (Ode, Beležke in digresije), dva predgovora
in nekaj člankov. Njegova vidna prisotnost v revijah, ponatis sestavkov La Soirée in
Introduction, so sledili delu Album de vers anciens (Album starodavnih stihov). Pri
reviji La Connaissance so pripravili seznam 46 pesmi, med katerimi so bralce zaprosili, da glasujejo za sedem najbolj pomembnih in s 345 glasovi je zmagal Valéry ter
se uvrstil pred Henrija de Régnierja, Francisa Viélé-Griffina, Pierra Louÿsa, Anno de
Noailles, Julesa Romainsa in druge.
V tem času je spoznal tudi Martine de Béhague, ki je bila že kar v letih in ne posebno lepa, a s široko kulturo in izobrazbo ter s svojim velikim bogastvom omogočila preživetje številnim slikarjem in kiparjem s tem, da je odkupovala njihova dela. Poročena
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je bila z grofom de Béarnom ter živela deloma v Parizu, deloma pa na svojem gradu
Fleury-en-Bière in na svoji prelepi posesti z imenom La Polynésie blizu polotoka Giens.
Veliko je tudi potovala, zlasti s svojo jahto vse tja do Daljnega vzhoda. V Parizu je stanovala v palači na 123, rue Saint-Dominique (današnja romunska ambasada), kjer je
bilo moč ob delih sodobnih slikarjev videti tudi dela Watteauja, Fragonarda, Tiepola in
Tiziana. Ves imenitnejši Pariz je hodil tja že na začetku 20. stoletja: grof Joseph Primoli,
modni kreator Fortuny, pesnica Anna de Noailles, Maurice Barrès, Gabriel Hanotaux,
pa tudi Auguste Rodin in Edgar Degas, Jean-Louis Forain, José-Maria Sert in drugi.
Sijajni saloni, jedilnica v marmorju, katere stene so bile okrašene z Boucherjevimi nimfami, so predstavljali pravo mondeno razkošje Pariza. Toda najbolj pomemben prostor
je predstavljalo gledališče z glasbeno dvorano, zaradi svoje dekoracije imenovano Salle
Byzantine, ki jo je kakih 600 sedežev uvrščalo med najsijajnejša privatna gledališča v
Parizu. Mariano Fortuny je v njem, preden je postal modni kreator, uredil razsvetljavo
in scensko postavitev ob koncertih in gledaliških predstavah. Valéry je spoznal grofico
že leta 1908, vendar se je udeleževal sprejemov in prireditev šele v prvem povojnem
obdobju. Med njima se je le postopoma razvilo globoko, nežno in trajno prijateljstvo,
ki je ugasnilo šele ob grofičini smrti leta 1939.

Slika 31: Rainer Maria Rilke (1875–1926), nemški lirični
pesnik in prevajalec Valéryjeve poezije (Spletni vir: Wikipedia).

81

PAU L VA L É RY

Spomladi leta 1921 je bil Valéry sredi vročičnega dela in literarnega snovanja.
Razmišljal je o novi izdaji pesnitve La Jeune Parque (Mlada Parka), ki naj bi jo Pablo
Picasso opremil z njegovim portretom, četudi ga je Valéry tedaj le slabo poznal in
se moža še nista srečala. Valéry bi mu moral pozirati, a do srečanja očitno ni prišlo
in med obema se nikoli niso spletle kake prijateljske vezi. A določeno prijateljstvo
je v tem času vzniknilo z mladim avstrijskim pesnikom Rainerjem Mario Rilkejem.
O njem je Valéry vedel nekaj malega preko svojih prijateljev, zlasti Andréja Gidea,
ki ga je srečal v Parizu že pred vojno, ko je Rilke opravljal tajniška dela pri kiparju
Augustu Rodinu. Ker ni poznal nemškega jezika, je bil Valéry z nemško književnostjo mnogo manj seznanjen kot z angleško in italijansko. Očitno do takrat ni prebral
ničesar Rilkejevega, obratno pa je mladi Rilke poznal Valéryjev sestavek Eupalinos, ki
ga je objavila La Nouvelle Revue française, verze iz njegove pesnitve Cimitière marin
(Morsko pokopališče) ter se lotil njihovega prevajanja. Rilke je prijateljem zaupal,
kako visoko ceni Valéryjeve pesnitve, da »poezija Paula Valéryja sodi v sam vrh moder
nega svetovnega pesništva« (Novak, 1997, 156). To ga je navsezadnje vzpodbudilo k
objavi svoje zbirke Devinske elegije (Duiniser Elegien-Élegiês de Duino) in snovanju
svojih Sonetov na Orfeja (Sonnets à Orphée). Z druge strani je Valéry v Rilkeju sprva
videl predvsem dobrega prevajalca in ne sebi enakega pesnika, zato je njun odnos le
postopno postajal bolj prisrčen in spoštljiv ter se je Valéry le polagoma prepričal, da
sodi Rilke med največje živeče pesnike nemškega jezikovnega območja, ki pa so ga
njegovi sodobniki prezirali.31
Junija 1921 je Valéry prišel prek vojvodine Marguerite Roffredo de Bassiano v
stik z italijanskim ambasadorjem grofom Celiom Boninom Longarejem. Med kosilom je pogovor nanesel na dogajanje v Italiji, kjer je stopal v ospredje Benito Mussolini, Gabriele D‘Annunzio pa je pravkar zapustil Reko. Svojemu bratu Julesu je Valéry
v pismu namignil, da bo Mussolini prav gotovo prišel na oblast, toda D‘Annunzijeva
slava naj bi bila po njegovem tolikšna, da ni izključil možnosti, da bi on prevzel
oblast in nekega dne vzpostavil diktaturo. Zanimivo je, da je tudi D‘Annunzio sledil
Valéryjevemu vzponu in pesniški slavi. Zahvaljujoč se Andréju Doderetu, ki ga je
prišel obiskat na Reko junija 1920, je prebral njegovo pesnitev Le Cimitière marin
(Morsko pokopališče) in ob koncu tistega leta se je Valéryju oddolžil s tem, da mu je
poslal svojo zbirko proze Notturno s posvetilom (Jarrety, 2008, 499).
31 V svojem zadnjem oziroma tretjem ustvarjalnem obdobju, je Rilke zasnoval »Devinsko elegijo«
(Duiniser Elegien, 1923), svoje najboljše delo. Njegova lirika, morbidna in subtilna, s prizvokom
skrivnostnega in nadnaravnega sveta ter v nenehnem iskanju ljubezni in božanskosti, je mnogokrat
nejasna in neoprijemljiva ter odraža njegovo preobčutljivo in introvertirano podobo pesnika, razpetega med germanski in slovanski svet. Rilke tako sodi med veliko trojico novejše nemške lirike,
ki jo predstavljata Stefan Georg in Hugo von Hofmannsthal in je v veliki meri vplival na moderno
evropsko liriko. Prevajal je tudi francoske, italijanske in angleške pesnike, kot so bili André Gide,
Mallarmé, Verlaine, Valéry, E. Barret-Browning in drugi (Enciklopedija leksikografskog zavoda, 5,
1969, 478; Kovič, 1968, 77–100; Novak, 1997, 151–158).
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Slika 32: Auguste Rodin, mislec (Spletni vir: arthouse-online.nl).
Tega leta se je Valéry srečal tudi z Igorjem Stravinskym. Spoznala sta se sicer že
pred vojno, ko mu je o njem pripovedoval André Gide pa tudi Maurice Ravel. Stravinsky je ohranil v spominu Valéryjevo mirno podobo in zapisal:
Bil je hitrih kretenj in govoril potihoma in mrmral besede ter bil izjemno sladek. Na
prvi pogled se je zdel zelo gizdalinski zaradi svojega monokla in cvetlice v gumbnici,
toda ta vtis je izginil, ko je začel govoriti. Vse njegovo govorjenje sta prevevala globokou
mnost in inteligenca, pa ne le to: vse njegove besede so izžarevale njegovo osebnost. To bi
sicer od Valéryja pričakoval, a kar je presenečalo, je bil njegov smisel za humor (Jarrety,
2008, 503).
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Oba moža sta se kasneje še srečevala in spuščala v dolge pogovore o estetiki, ki ju
je zbliževala (Jarrety, 2008, 503).
Februarja 1922 se je zdravstveno stanje Édouarda Lebeya, Valéryjevega šefa, nenadoma močno poslabšalo in je v kratkem umrl. To pa je tudi Valéryju prineslo
veliko prelomnico v njegovem življenju, saj je končno postal svoboden in pri svojih
petdesetih letih zaznal nove priložnosti, ki so se mu ponujale.
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NOVIH POZNANSTEV IN PRILOŽNOSTI
Valéry je moral upoštevati predvsem dejstvo, da je bil njegov najstarejši sin Claude že študent prava in političnih ved, Agathe pa je bila v srednji šoli in da ni imel drugega imetja kot materino doto, ki mu jo je zapisala, ter manjšo vsoto, ki jo je v zakon
prinesla Jeannie. Nenehno je naraščala tudi inflacija in leta 1926 se je frank ustalil na
polovici vrednosti izpred vojne. Valéryjeva plača pri Lebeyju je sicer naraščala, vendar
je ostala pri 1.000 frankih na mesec. Edina gesta Lebeyevih hčera je bila ta, da sta ob
očetovi smrti Valéryju izrekli zahvalo in mu nakazali 3.000 frankov. Da bi ustrezno
poskrbel za otroke, je moral Valéry iskati drugo rešitev: poskusil je pri založniških
hišah in časopisih, a brez uspeha. Propadla je tudi možnost zaposlitve v Musée Rodin,
saj minister za šolstvo, izobraževanje in umetnost Léon Bérard ni želel nasprotovati
odboru, ki je izbral drugega kandidata. Ostala mu je torej literarna ustvarjalnost
glede na to, da je njegov ugled naraščal že celih pet let in je Albert Thibaudet lahko
zatrdil, da je »Valéry morda še najmanj sporen pesnik današnjega časa« [orig. Valéry
est peut-être le moin discuté des poètes d‘aujourd‘hui], čeprav sam Valéry ni spregledal
dejstva, da tistega, kar je pisal, široka javnost ne bo sprejemala brez zadržkov in bo
moral pristajati na kompromise, kar pa se mu je upiralo. Torej bo moral svoje pero
uporabiti za zaslužek in bo taka tudi njegova nadaljnja usoda. Začel je s prodajo rokopisov; njegov Eupalinos, ki ga je priložnostno sestavil, je knjigarna Georgesa Langa
odkupila za 1.500 frankov; v mesecu avgustu pa mu je Marie Laurencine sporočila o
možnosti prodaje zbirke Charmes (Čari), ki jo je modni kreator Jacques Doucet kupil
za 3.000 frankov za svojo knjižnico. Sicer pa se je Valéry še naprej odzival na vabila
različnih vplivnih in bogatih plemenitašev, med katerimi so bili princ Roffredo Caetani de Bassiano, baron Robert de Rothschild, Louis Artus, grofica Marie-Blanche
de Polignac in grof Joseph Primoli, zadnji vnuk Luciena Bonaparta. Primoli je vsako
pomlad zapustil svojo palačo v Rimu in se podal v Pariz, kjer se je zadrževal z namenom, da bi tu predstavljal italijansko umetnost, medtem ko so ga v Rimu Italijani
videli kot predstavnika Francije. Pri Primoliju, ki ga je Valéry pogosto srečeval vse do
njegove smrti leta 1927, je naletel na grofico Joachim Murat, saj je pogosto obiskoval
bližnji salon grofice de Béhague, ki je rade volje sprejemala pisatelje, ki so bili člani ali
pa simpatizerji desničarske L‘Action française, kot npr. Henri Massis, Léon Daudet,
kmalu pa so sprejeli v svoje vrste tudi Henrija Bergsona, Léona Bérarda, Anno de
Noailles, mlado Arthemile Brasillach, Andréja Suàresa in abbéja Arthurja Mugnierja
(Jarrety, 2008, 527).
Ko se je 24. oktobra 1922 vrnil s počitnic v Pariz, se je Valéry začel pripravljati na
svojo novo kariero. Ob koncu meseca mu je Larbaudov prijatelj Jean-Aubry organiziral
ponovno potovanje v London. Tu se je srečal s Henryjem Davrayem, ki je delal pri reviji
Mercure, predstavili pa so mu tudi Mrs. Alvar, bogato in šarmantno pevko švedskega
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rodu, ki je v Londonu sprejemala francoske glasbenike-člane skupine šestih, kakor tudi
Mauricea Ravela, ter rade volje organizirala koncerte v svojem salonu na 14, Holland
Park. Valéry je spoznal tudi romanopisca Georga Moora, ki ga je že srečal v Parizu. Valéryja so nato 30. oktobra 1922 peljali v hišo na Holland Street, kjer je nekdaj bival Paul
Verlaine; tu je francoski generalni konzul spregovoril o tem, kaj je Anglija pomenila za
Verlainovo pesniško ustvarjalnost, kakor tudi za Rimbauda in Mallarméja. Slovesnost se
je nadaljevala z branjem pesmi, nakar se je Valéry podal na francosko ambasado, kjer se
je spoznal z bodočim francoskim ministrom za zunanje zadeve Nicolaïem Titulescom
ter zvečer obiskal še svojo sestrično Paulino (Pinetto). V naslednjih dneh je ob zaključku
bivanja v Londonu na povabilo lady Colefax spregovoril v Argyll House, v mestni četrti
Chalsea na temo »Poezija in jezik« (La poésie et la langage), ki mu je ponudila tudi priložnost, da je prebral svojo pesem Serpent (Kača). Razen ambasadorja so njegovi gostitelji povabili tudi nekaj uglednih osebnosti: Arnolda Bennetta, ki ga je že srečal pri Godebskijih,
Aldousa Huxleya, s katerim se je seznanil pri Sorcièrjevih, Edmunda Gosseja, prevajalca
Mallarméja in končno še dragega Charlesa Whibleya. Ob povratku je pri Mrs. Louise
Alvar spoznal še njenega prijatelja Josepha Conrada, ki mu je Jean-Aubry dala prebrati
Valéryjevo pesnitev Charmes (Čari) in med obema se je sprožil dolg pogovor.
Naslednjega dne je Valéry v spremstvu Henryja Davraya obiskal British Museum,
lady Colefax pa je v njegovo čast priredila večerjo in povabila še Georgesa Moora,
Edmunda Gossa, tudi diplomata Harolda Nicolsona; njegova soproga, pisateljica Vita
Sackville-West je bila zaupna prijateljica Virginije Woolf in princese Elisabeth Bibesco,
hčerke prejšnjega ministrskega predsednika Herberta Asquitha (Jarrety, 2008, 531).
Valéry je bil tokrat ob povratku v Pariz, 3. novembra 1922, navdušen nad londonsko publiko in se je za izjemno gostoljubnost posebej zahvalil lady Colefax. Kmalu po vrnitvi se je moral pripraviti na predavanja, ki naj bi se odvijala v Švici, kjer
naj bi se srečal tudi z Rilkejem. Že 10. novembra je sedel na vlak za Ženevo, kjer
ga je čakala skupina študentov, med katerimi sta bila tudi dva bodoča predavatelja
na tamkajšnji univerzi: Albert Béguin in Marcel Raymond. Tudi v Ženevi, kjer je
ostal tri dni, je Valéry predaval na temo La poésie et la langage (Poezija in jezik) in
se udeležil sprejema, ki so ga organizirali študentje književnosti ter nedeljo prebil na
gradu Bessinges pri Henryju Tronchinu, potomcu neke ugledne ženevske družine,
ki je imel na svojem domu bogato knjižnico. Zlasti pa je Valéryju potovanje v Švico
omogočilo, da je prišel v stik z Arthurjem Honeggerjem.32 Čeprav rojen v Švici, v
bližini Züricha, je pogosto bival v Parizu ter se srečeval z Milhaudom, Auricom, Poulencom in drugimi član »Skupine šestih« (Groupe des six), slavo in uspeh pa je požel s
32 Arthur Honegger (1892–1955), francoski skladatelj švicarskega rodu. V dvajsetih letih 20. stoletja je bil
član antiromantično orientirane skupine francoskih skladateljev Les Six. Sodil je med univerzalne glasbenike, katerih opus je zajemal vse glasbene zvrsti in napisal okoli 200 skladb, med njimi simfonije, opere,
scenske oratorije, balete in melodrame, kot npr. Amphion po tekstu P. Valéryja, operete, komorno in
klavirsko glasbo. Bil je tudi avtor zbirke kritik Incantation aux Fossiles (1948) in eseja Je suis Compositeur
(1951) (Enciklopedija leksikografskog zavoda, 3, 1967, 61).
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svojim »Kraljem Davidom« (Roi David). V Zürichu, kamor je prišel 14. novembra, je
Valéryja pričakal francoski konzul Ristelhüber, seveda pa tudi mladi Rilke, ki je sicer
živel na gradu Muzet-sur-Sierre. Tokratno predavanje z naslovom »Evropejec« (L‘Eu
ropéen), s katerim je požel velik uspeh, je v bistvu predstavljalo nadaljevanje njegovega dela La crise de l‘esprit (Kriza duha). Na splošno je bil obisk v Zürichu, kamor se
bo Valéry pogosto vračal, zelo uspešen in mu je omogočil, da je navezal številne stike
tako s tamkajšnjimi intelektualci kot s prevajalci bralnega krožka Hottingen (Cercle
de lecture Hottingen), kjer se je srečal z mladim Martinom Bodmarjem, s katerim sta
sklenila tesno prijateljstvo. Bil je potomec stare in bogate züriške družine in ustanovitelj ene največjih švicarskih literarnih nagrad Gottfried Keller. Ob tej priliki je Valéry
prvikrat obiskal mladega mecena in njegovo mater na njihovi posesti Freudenberg,
kjer je tudi prebival, ko se je kasneje vračal v Zürich.
Dne 18. novembra 1922 je sledilo novo predavanje na univerzi v Lausanni, kjer
je Valéry spregovoril o Mallarméju in dva dni kasneje v Neuchâtelu, kjer je dodal še
nekaj besed o nedavno preminulem Marcelu Proustu. Čeprav sta oba pripadala odboru
fundacije Blumenthal, se Valéry in Proust nista nikoli srečala. Ob koncu leta 1920 mu
je Proust v zahvalo za delo Cimitière marin (Morsko pokopališče) poslal svoje delo Le
Coté de Guermantes s posvetilom: »À Monsieur Paul Valéry qui dans le Cimitière marin
a fixé l›abstrait dans un concret mouvant comme personne ne l‘avait fait jusque-là« [slov.
Gospodu Paulu Valéryju, ki je znal v svojem Morskem pokopališču vtisniti abstraktnost
v konkretno gibanje, kakor to še ni uspelo nikomur pred njim] (Jarrety, 2008, 552). A
postavlja se vprašanje, ali je Valéry sploh odprl njegovo knjigo, saj dejansko Prousta ni
cenil niti kot človeka niti kot pisatelja, vendar mu je ob svojem predavanju v Švici, kot
rečeno, posvetil nekaj besed ter jih kasneje tudi objavil v La Nouvelle Revue française.
Tudi nad potovanjem v Švico je bil, podobno kot prej nad Anglijo, Valéry navdušen
in Anni de Noailles napisal, da ji vsekakor priporoča obisk te lepe in gostoljubne dežele.
Svoje navdušenje in prepričanje, da bi lahko tudi francoska politika iztržila kake koristi
zaradi švicarske privrženosti do francoske literature, je posredoval tudi takratnemu predsedniku Raymondu Poincaréju in mu svetoval navezavo tesnejših kulturnih stikov s Švico.
Valéryju je naraščajoča slava v letu 1923 končno odprla vrata v visoko in ugledno
družbo literarnih ustvarjalcev. Že 3. januarja 1923 je obiskal Anatola Francea, dan
zatem pa še Roberta de Flersa, ki je urejal literarno rubriko v listu Le Figaro. Dne 7.
januarja pa je v družbi z Jeanom Cocteaujem, Léonom-Paulom Farguesom in Dunoyerom de Segonzacom obiskal princeso Marguerite Roffredo de Bassiano z željo, da
bi dobil kako ustrezno zaposlitev, saj so ga nameravali sprejeti pri La Revue de France,
vendar so se tudi ti načrti izjalovili. Mesec dni kasneje oziroma 11. marca 1923 je kosil
pri grofični Edmée de la Rochefoucauld na 184, avenue Victor Hugo, kjer se je srečal
s starim maršalom Ferdinandom Fochem, ki je bil v tistem času izvoljen v francosko
Akademijo, a je šele kasneje zasedel to mesto.
Zaenkrat je Valéry tudi v tem letu nadaljeval s potovanji in predavanji, najprej
v Bruxellesu in Gentu, nato pa se je ponovno napotil v Italijo, kjer sta mu Jean
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Giraudoux in Paul Morand organizirala vrsto predavanj. Morda je pred odhodom
prebral »Zapiske o novi Italiji« (Notes sur l‘Italie nouvelle) Paula Hazarda, ki so izšli v
štirih nadaljevanjih v Revue des Deux Mondes od avgusta do decembra 1922, leto dni
zatem pa jih je izdal razširjene in mestoma dopolnjene v knjigi z aktualističnim naslovom »Današnja Italija« (L‘Italie vivante). Zanimanje Paula Hazarda za Italijo tistega
časa je poleg Stendhala obsegalo še nekaj krajših študij o Danteju ob 600-letnici
pesnikove smrti in ga tudi vodilo v Italijo, oziroma njegovo rojstno mesto. Tu je zastopal z nekaterimi drugimi profesorji Sorbono na Dantejevih slavnostih v Firencah
in znova prepotoval Italijo po dolgem in počez. Že omenjeno delo L‘Italie vivante,
ki obsega okoli 300 strani, je napisano v stilu popotnega dnevnika z živahno ponazoritvijo vtisov s poti in razgibanostjo v besedi, ki je bila za Hazarda tako značilna.
Seveda je imel čut za mero in ni zapadal v golo popisovanje brez osebne prizadetosti,
to pa daje njegovemu pisanju nekakšno zadržanost, ki jo zapažamo kasneje tudi pri
Valéryju. Zato je Hazardov spis danes bolj zanimiv kot pričevanje o Italiji iz tistih
prvih let po prvi svetovni vojni, ko se je fašizem postopno utrjeval na oblasti, ne pa
toliko kot slovstveno delo. Povojna Italija je bila pač podoba liberalne negotovosti in
šibkosti; bolj ali manj prostovoljno je prepustila oblast desnici zaradi nezadovoljstva
prebivalstva in politične nestabilnosti. Oktobra 1922, ko je kralj Viktor Emanuel III.
povabil Mussolinija, da sestavi vlado, je bilo fašistično gibanje še vedno sorazmerno
šibko. To, kar mu je pomagalo do moči, ni bil vtis melodramatičnega, da ne rečemo
farsičnega pohoda na Rim, temveč vsesplošen strah pred revolucionarnim gibanjem
v Italiji, ki sta ga sprožili ekonomska kriza in nova splošna volilna pravica, ki je zagotovila prevlado levih političnih sil, zlasti socialistov in komunistov. S tem strahom je
mogoče razložiti, zakaj je bil tako velik del armade, policije, državne uprave, dvora in
desnih parlamentarnih strank naklonjen fašizmu (Mazower, 2002, 26).
Ko hodi Hazard po ulicah, po katerih so korakale mladinske fašistične skupine z
vpitjem in truščem, se mu ustavlja pogled na stari, zgodovinski Italiji, na pročeljih
palač, cerkva in starih trgih, vendar mu oko ne obstane na teh spomenikih preteklosti, komajda mu tu pa tam zdrsne za stene muzejev in galerij, saj je vse to tako daleč
od časa, ki ga zaznava in doživlja. Pri Hazardu je čutiti željo, da bi ujel sedanjost, vse
tisto kar dojema s čutili in mislijo, popisati hoče politična trenja in idejna nasprotja
takratne povojne Italije, ki jo je zajela mrzlica nacionalističnih strasti. Ta bolezen se
mu je kazala šele na začetni stopnji in kar nekam slikovita in po svojih ekscesih bolj
patetična kot pa preteča. Toda človeku, ki je imel izostren politični čut, je morala že
ta stopnja razodeti, da utegnejo simptomi režima, ki se je povzpel na oblast oziroma
nevarnosti, ki so prežale za vogali za korakajočimi polvojaškimi formacijami spričo
svoje fanatičnosti in nezadržnega poleta, prizadejati človeštvu kaj kmalu novo gorje,
če se bo bolezen razpasla in okužila ozračje. Tega Hazard, očitno pa tudi Valéry,
ni še čutil v tolikšni meri, kakor bi pričakovali, čeprav sta eden kot drugi kritično
prikazovala miselnost tistih dni, kakršna je prodirala v najrazličnejše plasti takratne
Italije in se že začela odražati v kulturi, literaturi, filozofiji in vsakdanjem življenju.
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Ne, tega očitno nista še zaznala, komajda sta morda slutila, kaj se skriva za mimohodi
uniformiranih črnosrajčnikov po Rimu, Firencah in drugih mestih. Zato se nam zdi
danes Hazardov, še bolj pa Valéryjev pogled na Dantejevo domovino nekam medel,
površen in brez tiste kritičnosti, ki jo sicer dokaj hitro zaznavamo v nekaterih drugih
njunih spisih (Hazard, 1959, 445). Tembolj so zato simptomatične misli, ki jih je
nekako v istem času Sofiji Bertolini napisal Romain Rolland:
Ne morete si predstavljati, kako mi manjka Italija, kako silno hrepenijo moje oči in čuti,
da bi jo videli, se je dotaknili. Vendar pod sedanjim režimom ne morem misliti na to, da
bi šel tja. Ne bi znal prikriti čustev. Preveč mojih prijateljev je med njegovimi žrtvami.
In ni mi dano, da bi zapiral oči pred tem, kar obsojam (Zweig, 1975, 232).
Valéry se je preko Švice, kjer je na gradu Muzot obiskal Rilkeja, ki je v tem času
prevedel 16 njegovih pesmi iz zbirke Charmes (Čari), ustavil v Genovi, kjer je imel
5. aprila 1924 predavanje o Baudelairu, naslednjega dne pa ga je Rilke že čakal na
postaji v kraju Sierre. Veliko sta razpravljala o prevajanju njegovih pesnitev, nato pa
je Valéry odpotoval proti Milanu, kamor je prispel 7. aprila in se tu najprej srečal z
novinarko Margherito Sarfatti, ki je vzdrževala svoj elegantni salon na koncu korza
Venezia, kjer je sprejemala Filippa Tommasa Marinettija in njegove futuriste.33 Bila
je umetnostni kritik pri listu Avanti, kasneje pa pri Popolo d‘Italia, Mussolinijevem
dnevniku, in postala tudi njegova metresa, to pa je Valéryju kasneje omogočilo sestanek z Ducejem. V Milanu je imel ponovno predavanje o Baudelairu na Istituto del
Convegno, dva dni kasneje pa o »Leonardu in modernizmu« (Léonard et la modernité)
ter se je nekoliko sprehodil po mestu. Dne 12. aprila 1924 je prispel na Gardsko
jezero z namenom, da bi se tu srečal z Gabrielom D‘Annunzijem. Valéry mu je, kot
omenjeno, že poleti 1922 poslal svojo pesniško zbirko Charmes (Čari). Prek svojega
prevajalca Andréja Dodereta mu je D›Annunzio sporočil, da jo je z veseljem sprejel,
toda Valéry ob koncu švicarske turneje ni imel več moči, da bi nadaljeval potovanje, zato je D'Annunziju obljubil, da ga obišče ob naslednjem potovanju po Italiji.
Od D'Annunzija je kmalu prejel prisrčno vabilo. Oba moža bi se sicer lahko srečala že med D'Annunzijevim daljšim bivanjem v Parizu v letih 1910–1915, ko se je
srečal z Robertom Montesquioujem-Fezensacom in Mauriceom Barrèsom, Jeanom
33 Filippo Tommaso Marinetti (1876–1944), italijanski književnik, pesnik in dramatik, utemeljitelj
futurizma. Leta 1909 je v pariškem listu Le Figaro objavil prvi manifest futurizma in se v njem zavzemal za nove estetske oblike v poeziji, slikarstvu in arhitekturi. V bistvu je bil futurizem uperjen
proti tradicionalizmu in se pojavlja kot glas industrializirane Italije oziroma njene nove nacionalne
moči in kolonialne ekspanzije. Futuristi so se, za razliko od D‘Annunzia zavedali, da je pot, po kateri je krenila evropska družba in z njo z določeno zamudo tudi Italija, pot hitre industrializacije in
svojo pozornost usmerjali v novo realnost, ki so jo predstavljali stroji, avtomobili, veliki industrijski
kompleksi in moderne metropole. Po prvi svetovni vojni so se nekateri futuristi, kot npr. Mario
Carli, Ardengo Soffici in sam Marinetti, skupaj z nacionalisti priključili fašizmu in se sklicevali na
revolucionarne ideale prvotnega fašizma (Milza, 2012, 740; Guglielmino, 1971, I/90).
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Jaurèsom in Aristidom Briandom ter ponovno tudi z Andréjem Gideom, s katerim
sta se sicer spoznala v Firencah, toda v tistih letih je bil Valéry šele na začetku svoje
literarne poti in nekoliko preveč zadržan.

Slika 33: Margheritta Sarfatti (1880–1961), pisateljica in umetnostni kritik, znana
kot avtorica prve Mussolinijeve biografije (levo) in Gabriele D‘Annunzio (1863–1938),
pisatelj, pesnik, ikona fašistične ideologije (desno) (Spletni vir: Wikipedia).
D‘Annunzio je Valéryja sprejel v svoji razkošni vili Cargnacco, imenovani Il
Vittoriale, z obširnim parkom in bogato umetnostno-zgodovinsko zbirko slik in
kipov, knjižnico ter bogato garderobo. Tu so bile seveda njegove znane relikvije iz
prve svetovne vojne, med katerimi je bilo tudi letalo, s katerim je preletel Dunaj
leta 1918. Ob prihodu na Vittoriale ga je D‘Annunzio objel in kot se je Valéry
kasneje izrazil, je bil D‘Annunzijev objem »kraljevsko priznanje«. Na Valéryja je
napravil vtis prijaznega, a nekoliko norčavega, otročjega in rokokojskega človeka.
Temu primerno je bilo njuno prvo srečanje polno fantazije. D‘Annunzio mu je
govoril o tem, da si prizadeva vstopiti v tisti »tretji kraj«, stanje, ki ni ne življenje
ne smrt, a ga je doživel na noč svojega nevarnega poleta nad Kotor. Njegova poraba
kokaina in obsesivna promiskuiteta torej nista bila le goli užitek (Hughes-Hallett,
2016, 594). Naslednjega dne, po kosilu, ki je bilo nekoliko preveč zalito z vinom,
mu je Valéry izročil svojega Léonarda in neko pesem, ki jo je spesnil tisto jutro,
D‘Annunzio pa mu je poklonil dragocene manšetne gumbe, knjige, fotografije in
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brošure s posvetilom: »immense page pour Agathe«. Njun pogovor se je sukal predvsem okoli literarnih tem; politika je D‘Annunzija le malo zanimala, odkar je bil
Mussolini na oblasti. Bil je podložen režimu in ga podpiral, svoje zadržke pa je
izražal le kot zasebnik.
V naslednjih dneh, točneje 14. aprila 1924, je Valéry spoznal še drugega italijanskega pesnika: Giuseppeja Ungarettija, ki ga je povabil v Rim na naslednje predavanje.34 Tudi Ungaretti je bil, tako kot D‘Annunzio, privrženec fašističnega režima.
Podobno kot D‘Annunzio je dalj časa bival v Parizu že pred prvo svetovno vojno
in poslušal Bergsonova predavanja na Collège de France, študiral na Sorboni ter se v
Franciji poročil z Jeanne Dupoix. V svojih pariških letih se je srečeval s Picassom in
Apollinairom, Maxom Jacobom, Jeanom Paulhanom in Jacquesom Rivièrjem. Slišal
je govoriti o Valéryju in do njegovega dela kazal veliko zanimanja in občudovanja, ki
ga je zaslediti v njegovih spisih.

Slika 34: Palača Chigi v Rimu, prvi sedež Mussolinijeve vlade
po prihodu na oblast leta 1922 (Spletni vir: Wikipedia).
34 Giuseppe Ungaretti (1888–1970), italijanski pesnik in pisatelj, ki je prišel v Parizu v stik z umetniškimi inovatorji tistega časa (pesnikom G. Appolinairom in P. Picassom). Pozneje je bil profesor italijanske književnosti na univerzi v Rimu. Njegove pesniške začetke je zaznamovala prva svetovna vojna,
umetniško zrelost je dosegel s knjigo pesmi Sentimento del tempo, 1933. Značilnosti njegove poetike so
skrajna zgoščenost izraza, večpomenske metafore in čarobna zvočnost, ki prihaja do izraza v pesniški
miniaturi z naslovom La mattina (Novak, 1997, 182; Guglielmino, 1971, II/406–421).
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Na večerji pri Ungarettiju je Valéry izvedel, da ga bo Mussolini sprejel v palači
Chigi naslednjega dne, 16. aprila, ob 10.45 dopoldne. Z Ducejem sta se pogovarjala
v italijanščini, o samem obisku pa je znanega razmeroma malo, saj o tem obisku
Valéry svoji ženi ali komu od svojih prijateljev ni poročal. Po izjavah, ki jih je dal
nekaj mesecev kasneje nekemu novinarju, je nanj napravila določen vtis predvsem
ogromna dvorana, ki jo je moral prehoditi, preden se je približal Ducejevi veliki
pisalni mizi ob oknu na koncu dvorane. O politiki sta le malo govorila, saj je Valéry
njegovo pozornost usmeril na literaturo in Duce mu je ob tej priložnosti obljubil, da
bo literate podprl »z močjo države« (colla potenza dello Stato). Dejansko si Valéry o
italijanskem diktatorju ni delal utvar in sredi naslednjega leta je v svoje Cahiers zapisal: »Lenin – Mussolini: ecce aevum« (voilà l‘epoque – taka je epoha). Še mnogo kasneje
se je spominjal, da se mu je zdel Duce na trenutke »povprečen in vulgaren« (médiocre
et vulgaire) (Jarrety, 2008, 568).35
Predavanje o Baudelariju je imel v Circolo di Roma, sicer pa je v italijanski prestolnici preživel teden dni. Bil je prijetno presenečen nad sprejemom, ki sta mu
ga priredila zakonca Ungaretti in mladi pisatelj Emilio Cecchi ter nad pozornostjo
zbranih gostov. Ker je bil prvikrat v Rimu, je izkoristil prosti čas za obisk Vatikanskih
muzejev ter 19. aprila – na velikonočno soboto – prisostvoval maši v baziliki sv.
Petra, naslednjega dne pa fašističnemu defileju in lutkovni predstavi v Teatrino di
Pulcinella. V torek, 22. aprila, je znova obiskal Circolo di Roma, kjer je imel v prisotnosti kraljeve sestre predavanje o Leonardu Da Vinciju ter večerjal s Françoisom
Charlesom-Rouxom, svetnikom na francoski ambasadi v Rimu.
Ob povratku se je 25. aprila ustavil le v Genovi ter v svoje Cahiers napisal:
»Medtem ko se Firence čislajo, Rim sanjari, in ko se Benetke razkazujejo, se Genova ob
navlja in izboljšuje« [orig. Tandis que Florence se regarde et que Rome rêve, et que Ve
nise se fait voir – Gênes se fait et se refait], Jeannie pa je v pismu zaupal, da je ganjen
in zadovoljen, saj je znova obiskal svojo staro Genovo in da jo ima raje od vseh Rimov, kjer je preveč starin in duhovščine in kjer ni dovolj čistoče, poslov in parnikov
[orig. Je préfère ceci à toutes les Rome – où il y a trop d‘antiques et de curés, pas assez
de netteté, d‘affaires et de vapeurs] (Jarrety, 2008, 569). Dne 26. aprila se je končno
ustavil v Venceau, od koder pa je odpotoval šele 2. maja v Toulon, kjer je imel še
zadnje predavanje na temo »Italijanska renesansa in Da Vinci« (La Renaissance
italienne et Vinci), kjer ga je prijetno presenetila prisotnost Ide Godebski in njene
hčerke Mimi. Potem, ko je v Montepellieru prespal pri bratu Julesu, je odpotoval
35 Eden najzanimivejših piscev tega obdobja Georges Sorel, ki je sovražil in obsojal strahopetnost
meščanskega parlamentarizma, je manevriral med revolucionarnim sindikalizmom in Francosko
akcijo (L‘Action française), ki je bila antisemitska, in je občudoval hkrati Lenina in Mussolinija.
Njegovi spisi, ki jih je verjetno bral tudi Valéry, omogočajo presojo, kolikšen je bil odmik med
teorijo in prakso, oziroma med intelektualci in resnično zgodovino. Sorel kot zagovornik splošne
stavke, je občudoval Lenina in Mussolinija kot dva »čudodelnika volje«, ki sta stopila na čelo svojih
narodov, da bi ju popeljala po poti ustvarjanja novega človeka (Furet, 1998, 225).
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na zadnjo etapo svoje dolge turneje po Španiji. Tu mu je odlična prijateljica Adrienne Monnier, prevajalka Mathilde Pomès, organizirala bivanje v Madridu. V
španski prestolnici je Valéry najprej obiskal Escorial, kasneje tudi Prado, zatem pa
imel v študentskem domu predavanje o Baudelairu. Ogledal si je tudi Toledo in
Aranjuez. Na potovanju po Španiji je spoznal vojvodo Albo, ki je predsedoval So
ciedad de Cursos y Conferencias in h kateremu je bil povabljen z Ortego y Gassetom
in pesnikom Jorgeom Guillenom, ki bo kasneje prevajal njegove pesmi. Francoski
ambasador, vicomte de Fontenay je vztrajal, da Valéry obišče še Barcelono, kjer
naj bi imel 24. maja za »Prijatelje poezije« (Amis de la Poésie) novo predavanje, a
ker se ni utegnil več pripraviti, jim je prebral odlomek iz pesnitve Cimitière marin
(Morsko pokopališče) ter predsedoval banketu katalonskega PEN-kluba. Izkoristil
je prosto nedeljo in se podal do samostana Monserrat ter po zadnjem predavanju
zapustil Barcelono. Znova se je ob povratku za nekaj dni ustavil pri bratu Julesu v
Montpellieru in se 31. maja 1924 vrnil v Pariz (Jarrety, 2008, 571).
Ponovno se mu je medtem izmuznila iz rok zaposlitev na univerzi v Ženevi, kjer
naj bi prevzel mesto lektorja francoskega jezika. Namesto njega je bil sprejet Albert
Thibaudet, hkrati pa si je Valéry le težko predstavljal, da bi se moral vsak teden
voziti med Parizom in Ženevo. Postopno pa se je odprla druga možnost. Že jeseni
1923 je namreč princesi de Bassiano predlagal, da bi izdajali revijo z naslovom
Commerce, ki bi jo urejali Léon-Paul Fargue, Valery Larbaud in on sam, medtem
ko bi Adrienne Monnier in princesa skrbeli za njeno organizacijsko in finančno
plat. Odločitev naj bi padla decembra 1923 ob neki priložnosti, ko so se na kosilu
zbrali James Joyce, Valery Larbaud, Paul Valéry, Léon-Paul Fargue, Alexis Leger,
Adrienne Monnier, Lucien Fabre in André Dunoyer de Segonzac. Revija literarnega značaja naj bi izšla 4. julija 1924 s finančno podporo princese Marguerite
Roffredo de Bassiano in pod uredništvom Paula Valéryja, Valeryja Larbauda in
Léona-Paula Farguesa, vendar se je njen izid zavlekel do začetka septembra 1924.
Kasneje je revija nudila možnost objave številnim tujim avtorjem: Virginiji Woolf,
Borisu Pasternaku, Ossipu Mandelstamu in številnim drugim (Jarrety, 2008, 579).
V začetku leta 1925 je v Pariz znova za nekaj mesecev pripotoval Rainer Maria
Rilke, ki ga je Valéry obiskal na rue de Tournon ter ga predstavil princesi de Bassiano in sta njegove pesmi objavila v 2. številki revije, Valéry pa je ob tem spoznal
tudi Karla Jacoba Burckhardta, nemško-švicarskega diplomata, ki je kasneje postal
ugledni umetnostni zgodovinar. V tem času je spoznal tudi Clauda Avelina, ki je še
zelo mlad odprl manjšo založbo za izdajanje filozofskih del in Jeana Prévosta,36 ki
je obiskoval knjigarno Adrienne Monnier in v tem času pričel pisateljevati. Obenem je obiskoval salon Mme Jeanne Pouquet na aveniji Hoche, kamor so zahajali
36 Jean Prévost (1901–1944), francoski pisatelj, esejist in pesnik. Znani so njegovi romani Les Frères
Bouquinquant, Rachel in Le Sel sur la plaie. Zlasti je izstopal s svojimi eseji, kot npr. la Création chez
Stendhal in Les Épicuriens français. V času nemške okupacije se je pridružil odporniškemu gibanju
(Enciklopedija leksikografskog zavoda, 5, 1969, 281).
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Anna de Noailles, Raymond Poincaré, Maxime Weygand, Paul Souday in André
Maurois.37
Končno se je tudi Valéryju odprla nova priložnost, ki bo odslej zaznamovala njegovo življenjsko pot in ga kot intelektualca umestila na zemljevid Evrope: nekdanji
kolega Henry de Jouvenel, ki ga je srečal že pred desetimi leti pri Jacquesu Porelu,
mu je predlagal, da bi sodeloval pri kulturni dejavnosti Društva narodov (Société des
Nations).38

37 André Maurois (1885–1967), francoski pisatelj s pravim imenom Emile Herzog. Njegova potovanja in bivanje v Angliji, so mu prinesli veliko popularnost med Angleži, bil pa je tudi na splošno znan
v tujini. Po letu 1938 je bil član Francoske akademije. V filozofskih esejih je vulgaliziral ideje svojega
učitelja Alaina (Chartiera), največji uspeh pa je dosegel kot pisec romansiranih biografij (Disraeli,
Byron, Voltaire, Chateaubriand, Turgenjev itd.) (Lagarde, Michard, 1962, 532; Encikolpedija leksikografskog zavoda, 4, 1968, 276–277).
38 Društvo narodov s sedežem v Ženevi, se je po prvi svetovni vojni osnovalo na pobudo ameriškega
predsednika W. Wilsona. Njegov namen je bil, da se s tem zagotovita mir in krepi mednarodno sodelovanje. Pri tem niso upoštevali francoskih predlogov, da bi z Društvom narodov dosegli
predvsem sistem kolektivne varnosti na podlagi skupne vojske v njegovem okviru. Ob generalni
skupščini in svetu, so bili organi Društva narodov tudi različni odbori in organizacije ter Mednarodno sodišče kot posvetovalni organ. Nemčija je v Društvo narodov pristopila leta 1926, Sovjetska
zveza pa leta 1934, niso pa vanjo vstipile ZDA. Društvo narodov je bilo uspešno predvsem v začetnem obdobju, kmalu pa je postalo sredstvo politike velikih sil in žrtev njihovih nasprotij (Enciklopedija leksikografskog zavoda, 4, 1968, 83).
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Program Društva narodov sicer ni predvidel ustanovitve kakega posebnega kulturnega telesa, a je bila leta 1922 – seveda ne brez težav – ustanovljena Mednarodna komisija za intelektualno sodelovanje (Commission Internationale de Coopéra
tion Intellectuelle). Francija je namreč kazala določeno zadržanost zaradi bojazni,
da bi frankofonske dežele v tako velikem združenju ostajale nekako v ozadju, toda
leta 1921 je takratni ministrski predsednik Aristid Briand vendarle spoznal, da
bi bilo za državo koristno, če bi sodelovala pri mednarodni intelektualni politiki.
Izkazalo se je, da so bili francoski strahovi neutemeljeni, saj je v prvi vrsti šlo za
vzpodbujanje izmenjave med znanstveniki, umetniki in pisatelji. Dvanajst držav je
h komisiji takoj pristopilo, med njimi Indija, Francija, Norveška, Poljska, Belgija,
Švica, Italija, Španija in Anglija. Toda v njej ni bilo ne Kitajske, ne Sovjetske zveze.
Kljub temu, da ZDA, Nemčija in Brazilija niso pristopile k Društvu narodov, niso
ovirale vstopa v Mednarodno komisijo za intelektualno sodelovanje posameznikom, ki so bili tja delegirani zaradi osebnih zaslug in ugleda. Vanjo so predlagali
Marie Curie, torej Francozinjo poljskega rodu, Henrija Bergsona, Belgijca Julesa
Destréeja in Alberta Einsteina, ki so ga v komisijo predlagali zaradi njegovega pacifizma (Jarrety, 2008, 591).
V okviru Mednarodne komisije so se dokaj hitro formirali nacionalni odbori;
francoskemu nacionalnemu odboru (Comité National Français) je predsedoval Henry de Jouvenel, ki je, kot rečeno, vanj povabil tudi Paula Valéryja. Poslanstvo tega
organizma je slonelo na vzpostavitvi stalnih stikov z oblastnimi organi, kakor tudi
med samimi francoskimi intelektualci in Mednarodno komisijo v Ženevi (Com
mission Internationale de Genève). Sprejemali in koordinirali naj bi pobude, ki bi
lahko omogočile vključevanje francoskih kandidatov v mednarodne organizacije
in oblikovati mednarodne projekte. Ob koncu leta 1923 so uradno izbrali Henrija
Bergsona, da sestavi prvi odbor, ki je vključeval področja književnosti, prava, znanosti in umetnosti, vendar Valéry vanj še ni bil vključen. Dokončno je bil odbor
formiran 30. septembra 1924 in v njem je Valéry poleg Bergsona srečal imena kot
npr. Émile Borel, kipar Antoine Bourdelle, akademika Andrée Chaumeix in René
Doumic, ki sta kmalu izstopila, Gabriel Hanotaux in Pierre Lecomte, Paul Souday
in Albert Thibaudet. V odboru se je Valéry seznanil tudi z Marie Curie, sociologom Célestinom Bougléjem in drugimi. Da so v odbor predlagali Valéryja, ni bilo
zgolj slučajno. Njegov sestavek »Kriza duha« (La crise de l‘esprit) je vzbudil splošno
pozornost že leta 1919 in njegov literarni prodor z objavami v revijah Atheneum in
La Nouvelle Revue française ni ostal neopažen. Seveda je bilo ob tem pomembno
tudi dejstvo, da sta ga podprla Jouvenel in Hanotaux, ki sta bila med prvimi francoskimi delegati v Društvu narodov, morda pa tudi Bergson (Jarrety, 2008, 592).
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Ob povratku v Pariz, 20. aprila 1925, se je Valéry sestal s svojimi kolegi s francoskega odbora (Comité National Français), da bi jim razložil in predstavil svoj projekt o založništvu. Jouvenel je bil nad njim navdušen in je predlagal Valéryju, da bi
ga predstavil še pred Nacionalnim odborom, vendar je v njem naletel na določena
nasprotja založnikov in nezainteresiranost avtorjev. A njegov predlog je vseeno obveljal. Ob številnih obveznostih, ki si jih je nakopal, je potrebno prišteti še obiske
pri akademikih. Ob maršalu Fochu, s katerim sta se že srečala, se je 14. maja 1925
srečal še z maršalom Josephom Joffrom. Na tem srečanju na 2, place Palais-Bourbon
je bilo še kakih 30 oseb, med njimi kardinal Louis Dubois, pariški nadškof mgr.
Ceretti, grofica Adhéaume de Chevigné in drugi. Teden kasneje se je udeležil svečanega banketa ob otvoritvi III. kongresa Mednarodnega PEN-kluba, ki se je odvijal
v Parizu. Pisateljsko društvo, ki je dokaj hitro dobilo mednarodne razsežnosti, naj
bi vkljućevalo kar največje število dežel oziroma klubov. Angleški pisatelj John Galsworthy, ki je predsedoval častnemu omizju, je Valéryja posadil na svojo desno, Georgesa Duhamela pa na levo stran. Ostalim sedmim omizjem so predsedovali James
Joyce, Miguel de Unamuno, Luigi Pirandello, Heinrich Mann, Alexandre Kouprine
in Mehičan Alfonso Reyes. Ob koncu kosila je prvi prevzel besedo predsedujoči John
Galsworthy in se poklonil spominu na umrlega Anatola Francea, prvega predsednika
francoskega PEN-kluba, ki si je nadel ime Cercle littéraire international. Krajši nagovor je imel tudi Valéry, ki je leto kasneje, se pravi maja 1926, nasledil Anatola Francea
na mestu predsednika kluba in ob koncu istega leta postal še častni član angleškega
PEN-kluba. Valéry je v vsem tem videl priložnost za obrambo in afirmacijo novega
evropskega duha, ki ga je minula vojna v tolikšni meri prizadela, a napori, ki so jih
konstantno vlagali v tem času, so imeli med drugim namen, ki je bil zelo blizu PEN
kluba: odpreti vprašanje francosko-nemškega približevanja, saj prvi kongres, ki se je
odvijal v Londonu maja 1923, še ni sprejel nemške delegacije – kar je med drugim
izzvalo proteste častnega gosta Romaina Rollanda – a je sedaj v Parizu na kongresu
sodelovalo že 23 nemških pisateljev.39
Ko je Valéry postal predsednik francoskega PEN-kluba, si je za obrambo knjižnih del vneto prizadeval, da bi vzpodbudil sodelovanje med različnimi kulturnimi
ustanovami oziroma kroženje in izmenjavo literature, bodisi z materialno podporo
pri prevajanju oziroma izdajanju dvojezičnih edicij. Pri tem je kazal svojo strastno
privrženost do francoske kulture in tradicije, ki je postajala že skoraj šovinistična,
morda ravno zato ker je bil sin Korzičana in iredentistično navdahnjene Italijanke,
39 V daljšem sestavku z naslovom »Iz zgodovine PEN-klubov«, P. Karlin v Ljubljanskem zvonu razgrinja
nastanek, razvoj in zasedanja PEN-klubov v letih 1923–1927. Pri tem naglaša, da je šele pariški
kongres leta 1925 definitivno potrdil obstoj PEN-klubov in usmeril njihov nadaljnji razvoj. V
Parizu se je tudi formirala »Svetovna liga pisateljev« (Ligue des écrivains du monde) in iz svoje sredine
izvolila Centralni odbor, v katerem je bil po eden zastopnik vsakega PEN-kluba. Kongres je razpravljal tudi o vprašanju prevajanja in osnoval lastno glasilo »Bulletin de la Fédération«, ki je prinašal vesti o sestankih posameznih klubov, sezname knjig, ki naj bi jih prevajali v druge jezike ter tolmačenje
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ter bo zato vedno čutil potrebo po izražanju lastne privrženosti in zvestobe domovini,
ki pravzaprav ni bila domovina njegovih staršev. Nacionalna identiteta in kozmopolitska vizija sta se kot tema že pojavili v srži njegovega govora v PEN-klubu leta 1925:
»Nobeno področje ne more biti manj internacionalno od literature,« je poudaril, »kjer pa
jezik ločuje en narod od drugega«. Toda po drugi strani so medsebojno prežete literature iskale druga drugo in se povezovale, zato je bila Valéryjeva vizija usmerjena v medsebojno prepoznavanje znotraj PEN-kluba, kakor tudi oblikovanje enotne kulturne
povezanosti Evrope, ki si jo je zamislil že Victor Hugo dve generaciji pred njim in
sanjal celo o Društvu narodov. V tem kontekstu si je Valéry prizadeval okrepiti zvezo
z Nemčijo po travmah prve svetovne vojne, vendar so leta nacizma, ki so nastopila
nekaj let pozneje, izničila njegova prizadevanja.
Kar zadeva njegove eseje o aktualnih zadevah, lahko s presenečenjem ugotovimo,
da je po letu 1924 avtor, ki se je zaobljubil čisti poeziji [orig. voué à la poésie pure],
svoj odnos razširil na številne literarne eseje s politično vsebino: v letu 1925, ko je bil
izvoljen v Francosko akademijo, je objavil le dva literarna prispevka in pet s politično
vsebino. V naslednjih letih so teksti z aktualnimi političnimi vsebinami le še naraščali. Vendar, če pomislimo na ta valéryjanski aktivizem, lahko po drugi strani naletimo
na očitke tistih, ki so opozarjali na njegovo apolitičnost in njegove lastne kritike na
račun angažirane literature in propagandnih tekstov. Valéryjanska opredelitev za literaturo, ki je zavračala aktualiziranje, po drugi strani opozarja na številne razlike med
Valéryjem in pisatelji, ki razen ideoloških opredelitev kažejo tudi na njihova stališča
glede družbeno-politične vloge literature. Kritika, ki jo je Henri Ghéon s katoliškega
vidika naslovil na Valéryja, ni bila edina in je nastala z določenimi političnimi konotacijami izpod peresa Julesa Romainsa, Andréja Mauroisa in Jeana Guéhenna. Prvi
je oživel polemiko z Valéryjem ob pogovorih v okviru Društva narodov v Madridu
in Parizu, zatem ob predsedovanju PEN-kluba, kjer ga je nasledil z zavzemanjem v
korist neposrednega političnega angažiranja pisateljev oziroma njihovih del, medtem
ko je André Maurois v nekem javnem pismu izpostavil valéryjansko vero v »moč
duha« (puissance de l‘esprit) in njegovo zavrnitev aktivne zgodovine in politike, ter
končno še Jean Guéhenno s svojo znamenito obtožnico, ki jo je naperil proti članom Odbora za intelektualno sodelovanje in Valéryju med drugim očital, da so
se pretirano spuščali v razprave, ki niso v ničemer pripomogle k reševanju številnih
problemov. To je izzvalo Valéryjev odgovor, ćeš, da se uvršča ob bok »graditeljev«, ne
pa »gasilcev«. Če so kritike letele zlasti na njegovo apolitičnost, ki naj bi označevala
njegove evropske pobude, pa mu je najhujšo kritiko izrekel Julien Benda glede njegove koncepcije o literaturi oziroma njeni vlogi in funkciji.
Kako torej ob vseh teh kritikah oceniti Valéryjevo literarno produkcijo, ki na
nesporen način priča o njegovi družbeno-politični angažiranosti? Glede na njeno
mednarodnega avtorskega prava. Karlin našteva tudi različne udeležence pariškega kongresa, med
drugim P. Valéryja, Galsworthyja, H. Manna, Pirandella, Unamuna, Joyeca, Kuprina, Boyerja in
mnogih drugih (Karlin, 1927, 639–640).
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razsežnost je vsekakor ne moremo označiti za obrobno oziroma marginalno. Valéryjevo razmišljanje in sama dejanja nam skozi daljšo dobo kažejo, da je zavračal vse,
kar bi bilo političnega ali povezanega z diplomacijo, celo zavračanje Društva narodov
v korist Društva razumnikov (Société des Esprits). Morda bi bilo potrebno pri njem
razlikovati angažiranega književnika, ki je bil preobtežen s civilizacijsko misijo pesnika in ki bi moral ostati čist, nedolžen in izoliran od vsakdanje realnosti in problemov.
A tudi to obdobje velikega Valéryjevega angažiranja ni minevalo brez osebnih
travm in težkih trenutkov pa tudi sprostitve in burnih dogodivščin. Dne 13. julija
1925 je umrl njegov mladostni in dolgoletni prijatelj Pierre Louÿs. Od njega so se
poslovili na pokopališču Montparnasse. Kmalu zatem pa ga je Émile Borel, ki je postal minister mornarice, povabil na križarko La Provence, ki naj bi odplula na manevre
v Sredozemlje in se v Neaplju srečala z italijansko mornarico. Ta znak povezanosti
med Francijo in Italijo je Valéryju ugajal in v sestavku »Vtisi nekega popotnika« (Im
pressions d‘un voyageur) je to francosko-italijansko prijateljstvo predstavil z besedami:
Današnje praznovanje, ki v enem najlepših mest na svetu združuje dve slavni morna
rici, dopušča dvema mediteranskima tradicijama, da se ponovno povežeta in pokažeta
druga drugi v obdobju miru tista čustva, ki so ju povezala že med vojno [orig. Les fêtes
d‘aujourd‘hui qui assemblent dans une des plus belles villes du monde, deux Marines
illustres, permettent à deux traditions méditerranéennes de se nouer une fois de plus, et
de montrer l‘une à l‘autre au milieu de la paix les sentiments qui les ont allieés pendant
la guerre] (Jarrety, 2008, 605).
V Neaplju so Valéryja predstavili italijanskemu generalu Albericu Albricciju, nekdanjemu vojnemu ministru, in ob mizi na krovu La Provence se je dalj časa v italijanščini pogovarjal z neapeljskim kardinalom msgr. Alessijem Ascalessijem. Izkoristil
je tudi proste dneve za obisk Pompejev in otoka Caprija, 18. junija 1925 pa so se že
približali afriški obali. Sprehod po Alžiru je v pismu podrobneje opisal Jeannie, sicer
pa je med celotnim križarjenjem svoje vsakodnevno življenje delil z moštvom oziroma admiralom Duboisom, ki mu je pripovedoval svoje spomine iz časa minule vojne.
Šele 2. julija so se izkrcali v Brestu in Valéry se je z vlakom vrnil v Pariz. Septembra
tega leta so Valéryja že čakale nove obveznosti, saj mu je Jules Destrée kot član Mednarodne komisije za kulturno sodelovanje (Commission Internationale de Coopération
Culturelle) sporočil, da ga je predlagal za člana Podkomisije za umetnost in književnost (Soucommission des Lettres et Arts). V tej novi sredini, ki so jo sestavljali pisatelji,
univerzitetni profesorji in umetniki, je znova srečal znane obraze – predvsem Julesa
Destréeja, kakor tudi Henrija Focillona ter Hélène Vacaresco, Romunko, ki je svojo
deželo zastopala v Društvu narodov. Pri svojih šestdesetih letih je postala eno najvidnejših imen Pariza in bila velika prijateljica Madeleine Brisson, direktorice Založbe
Annales, ki je urejala tudi revijo Conferencia in v njej objavljala tekste s predavanj, ki
jih je organizirala v dvorani Gaveau (Jarrety, 2008, 584).
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Slika 35: Sedež Mednarodnega inštituta za kulturno sodelovanje
v Parizu (1926) (Spletni vir: Wikipedia).
Že leta 1924 je Francija predlagala, da bi osnovala in financirala Mednarodni inštitut za kulturno sodelovanje (Institut International de Coopération Culturelle), ki bi
imel sedež v Parizu in bi bil dostopen kar najširšemu krogu narodov in držav. Da bi
preprečili možnost vzpostavitve lastne nadvlade, je bila Francija proti temu, da bi bil
novi Mednarodni inštitut odvisen od Odbora v Ženevi, ki je posebej imenoval svoj
Upravni odbor (Comité de direction) in ta novi načrt so sprejeli na skupščini Društva
narodov 23. septembra 1924. Institut je dobil svoj sedež v stari palači Richelieu, 2,
rue Montpensier in bil svečano odprt 16. januarja 1926. Njegov direktor je postal
Julien Luchaire, ki je že pred prvo svetovno vojno osnoval Francoski inštitut v Firencah in je sedaj služil kot model pri oblikovanju drugih inštitutov. Tako kot Valéry
je bil tudi Luchaire član Francoskega nacionalnega kooperacijskega odbora (Comité
National Français de Coopération) in prisostvoval sejam Podkomisije za umetnost in
književnost (Jarrety, 2008, 613). V okviru Mednarodnega inštituta je začela v Parizu
izhajati tudi revija za mednarodno kulturno sodelovanje Nova Evropa (L‘Europe no
uvelle), in čeprav so imele dejavnosti v okviru Društva narodov univerzalni značaj, je
bilo evropsko sodelovanje v ospredju (Toplak, 2003, 99).
Podkomisija je kmalu sestavila svoj program aktivnosti. Valéry je sedel poleg avstrijskega kolega glasbenika Felixa Weingartnerja, ki ga je že pred vojno videl kot
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dirigenta ob izvedbi Wagnerjevega Parsifala. To, kar ga je med tridnevnim zasedanjem podkomisije še posebej zanimalo, je bilo vprašanje prevajanja in ga je skozi
vsa ta leta nenehno vzpodbujal. Tega leta pa je francoski PEN-klub v svojem prvem
statutu potrdil njegovo željo, »da bi olajšali in vzpodbudili medsebojno prežemanje
in izmenjavo tujih literatur s francosko« [orig. faciliter la pénétration réciproque des
littératures étrangères et française]; vprašanje prevodov pa se je ravno tako pojavilo na
dnevnem redu mednarodnega kongresa v maju leta 1925 in široko sodelovanje se
je odslej dalje prepletalo med PEN-klubi in novim pariškim Inštitutom. Valéry je
uporabil ves svoj prestiž in ugled, da bi se prevajanje močneje razširilo in uveljavilo,
ravno tako pa tudi, da bi zbrana denarna sredstva omogočala ponatis del, ki so pošla
oziroma jih ni bilo več na zalogi. Obenem so ob tej priložnosti razpravljali o Focillonovem predlogu, da bi ustanovili Mednarodni urad za muzeje (Office international
des musées), nato pa ponovno prešli k vprašanju prevodov, ki ga je sprožil Valéry in
dal nekaj konkretnih predlogov: Inštitut naj bi objavil dela s področja literarne zgodovine in bibliografije, ki bi zajemale različne tuje literature; v šolah naj bi razširili
učenje živih tujih jezikov, zato da bi lažje izpopolnili študij pomembnejših tujih
književnosti. Po začetnih sestankih v Parizu so se posamezne sekcije začele sestajati le
še v Švici (Jarrety, 2008, 613).
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PRIDOBITEV ČLANSTVA V FRANCOSKI AKADEMIJI
Tedanje francosko časopisje je razmeroma veliko pisalo o Valéryju v času njegove
kampanje za pridobitev članstva v Francoski akademiji, vendar so bile njegove možnosti relativno skromne. Valéry bi lahko računal bolj ali manj na izpraznjeni sedež
Anatola Francea, proti sebi pa je imel Léona Bérarda, nekdanjega ministra za vzgojo
in izobraževanje in njegovega soimenjaka, senatorja Victorja Bérarda, ki mu sicer ni
bil tako nevaren tekmec, a je v vladi vztrajno zagovarjal klasične študije in mu je zato
politična desnica dajala veliko podporo ter izrekala priznanje. Razen tega je bil tudi
minister, kar je pripomoglo k njegovemu ugledu in slovesu. Njegova goreča privrženca sta bila kardinal Alfred Baudrillart in Paul Bourget, zanj pa naj bi glasoval tudi
nekdanji ministrski predsednik Raymonde Poincaré, saj je bil ob koncu 19. stoletja
Léon Bérard njegov sekretar. Valéry je zato raje podporo iskal pri Henriju Bergsonu,
upanje pa mu je dajal tudi maršal Ferdinand Foch, ki mu je zagotovil, da se bo v
Akademiji prebil med obema Bérardoma (Jarrety, 2008, 619).
Položaj je bil dejansko negotov. Valéry je že nekaj časa zaznaval, da so se pesniške vrste razklale med levico in desnico, ne da bi se spoprijemali med seboj
na odprt način in sprejemali v svoje vrste le svoje somišljenike. Na levici so bili
predvsem: Marcel Prévost, ki je bil neke vrste njihov vodja, dramaturg Eugène
Brieux, zgodovinar Henri-Robert, René Boylesve, Louis Barthou, Robert de Flers,
Henri de Régnier in še nekaj drugih, bolj ali manj vsi Valéryjevi prijatelji. Toda,
ali bi starega antidreyfusarda, za kakršnega je veljal Valéry, podprla levica? Njegova
preveč nacionalistična nagnjenja v preteklosti so seveda imela določene posledice,
tudi njegova poznanstva in stališča o nemško-francoski spravi po koncu vojne so
ga zbližala z oblastnimi strukturami tedanje Tretje republike, v katerih je našel
vedno več prijateljev različnih vrst. Delovanje parlamentarne demokracije ga ni
preveč navduševalo in njegova stara želja, da bi na oblasti videl močnega moža,
ki naj bi vladal Franciji, ga ni zapustila. Toda predstava, ki si jo je ustvaril o takih
državnikih, kot je bil Benito Mussolini, ni imela nič skupnega z njimi. Po svoje mu
je prijalo srečanje z Ungarettijem oziroma celo z D‘Annunzijem, ki sta bila pisatelja
in sta v njem vzbujala določeno zanimanje, zato ni dajal nobene posebne važnosti
njunim političnim opredelitvam.
V prvem krogu glasovanja, 19. novembra 1925, je prišel Léon Bérard na čelo ter
imel veliko prednost pred Valéryjem, v drugem krogu pa je Valéry z 9 poskočil na
14 glasov, v tretjem krogu je pridobil še glasova izpadlega Victorja Bérarda, tako da
mu je manjkal le še en glas, ki mu ga je prinesel maršal Foch v četrtem krogu, ko
je zmagal s 17 proti 14 glasovom. Pomembno vlogo pri njegovi zmagi je imel tudi
Marcel Prévost. Ob drugih čestitkah za izvolitev v Francosko akademijo, je 27. novembra 1925 prejel tudi čestitko Mestnega sveta v njegovem rojstnem Sètu, za kar se
jim je zahvalil z besedami: »Čustva moža, ki se mu ob teh svečanih okoliščinah prikažejo
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spomini iz otroštva« [orig. L‘émotion d‘un homme auquel, dans une circonstance so
lennelle, apparissent les souvenirs de son enfance] (Jarrety, 2008, 623).
Tudi leta 1926 je Valéry nadaljeval svoje intenzivno delo v okviru Inštituta za
sodelovanje in ob vprašanju muzejev ponovno načel vprašanje prevodov. Pri tem je
razmišljal o ustanovitvi posebne Mednarodne komisije (Commission spécial internati
onale), ki naj bi enkrat letno izdelala poseben seznam del, ki bi jih članice priporočile
za prevajanje. To bi bila nekakšna »Borza prednostnih literarnih del« (Bourse des va
leurs littéraires transmissibles).
Inštitut je bil dejansko svečano odprt 16. januarja 1926 in še istega dne mu je
tednik L‘Europe nouvelle posvetil celotno številko. Direktorica Louise Weiss je pritegnila kakih 20 osebnosti, kot npr. Alberta Einsteina, britanskega helenista Gilberta
Murraya in več politikov, npr. Monzieja, Daladierja, Destréeja, kakor tudi Valéryja.
Einstein je izrazil prepričanje, da bi moral Inštitut voditi kakšen Francoz in se zavzemati za mir in kulturno neodvisnost narodov, medtem ko je Valéry v svojem članku
napisal: »Treba je ustvariti borzo prednostnih literarnih del« [orig. Il faut créer une
bourse des valeurs littéraires] ter se zadovoljil s tem, da je ponovil svoje predloge,
ki jih je nekaj dni kasneje predložil pred Podkomisijo za umetnost in književnost.
Njegova razmišljanja so bila blizu Einsteinovim, toda bolj občutljivo je bilo stališče
Romaina Rollanda, ki je že pred koncem vojne kljub vsem razočaranjem nad svetom
sestavil svoj »Manifest svobode duha« (Déclaration d‘indipendance de l‘esprit), ki ga
je list L‘Humanité objavil 26. junija 1919 in so ga podprli številni izobraženci kot
Émile Chartier Alain, Édouard Dujardin, Franz Hellens, Pierre Jean Jouve, Heinrich
Mann, Jules Romains, Bertrand Russel in seveda Albert Einstein. Sestavil ga je sam,
s svojimi imeni pa so ga podprli prijatelji iz različnih dežel. Z mogočnim zamahom
je Rolland še enkrat povzel preteklost in jo v svarilo pokazal prihodnosti. Glasno in
jasno je zato v uvodu zapisal:
Delavci duha, tovariši, raztreseni po vsem svetu, ki so nas pet let ločevale armade, cen
zure in sovraštvo vojujočih se narodov, v tej uri, ko padajo ovire in se znova odpirajo
meje, se obračamo na vas s tem pozivom, da bi obnovili in preobrazili našo bratsko
zvezo, ki pa naj bi bila nova in trdnejša kot nekdanja. Vojna je v naše vrste prinesla
zmedo. Večina intelektualcev je predala svojo znanost, svojo umetnost, svoj razum v služ
bo vlad. Nikogar nočem obsojati, nobenih očitkov nočem razglašati. Poznamo šibkost
posameznih duš in elementarno moč velikih kolektivnih tokov, ki so v trenutku pometli
posameznika, zakaj nič ni bilo predvidenega, kar bi se jim lahko upiralo. Naj nam ta
izkušnja koristi vsaj za prihodnost (Zweig, 1975, 217).
Julija 1926 se je Valéryju znova ponudila priložnost, da se je srečal z Ungarettijem, ko je prispel v Ženevo. Tokrat ni šlo za predavanje, temveč za sodelovanje na
letnem srečanju Podkomisije za umetnost in književnost, ki naj bi se sestala v Palais
Wilson oziroma nekdanjem Hôtel National, najbolj prestižnem hotelu v Ženevi, ki
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ga je Društvo narodov pridobilo ob nabrežju Léman in v katerem bo imel Valéry kar
nekaj let svoj sedež. Bivanje v Ženevi je izkoristil za ponovno srečanje z Burckardtom
in mu pripovedoval o svojem srečanju z Rilkejem, D‘Annunzijem in Keyserlingom.
Valéryjeva kariera je začenjala dobivati drugačne oblike. Mednarodne oziroma v širšem smislu politične zadeve so ga začele bolj privlačiti od literarnih in 10. septembra
1926 je bil znova v Ženevi, kjer je potekala VII. generalna skupščina Društva narodov, ko je vanjo vstopila tudi Nemčija. Le s težavo sta Valéry in Monod na francoskem zunanjem ministrstvu dobila vstopnici za to ceremonijo; za Aristida Brianda
in njegovega nemškega kolego Gustava Stressmanna je bila to potrditev politike, ki
jima je prinesla Nobelovo nagrado za mir.40 Vdova predsednika Wilsona, ki je prišla
iz ZDA, je bila tudi med prisotnimi na ceremoniji, ki je potekala v Salle de la Ré
formation, kjer so simbolično pustili prazno prvo vrsto sedežev, namenjenih nemški
delegaciji in so jih člani delegacije zasedli, ko jih je v dvorano svečano povabil predsedujoči generalne skupščine Momčilo Ninčić.41
O tem dogodku je Valéry pisal bratu Julesu in ga obvestil, da je v Ženevi prisostvoval vstopu Nemčije v Društvo narodov. Francoskemu predsedniku Briandu, ki
naj bi imel enega svojih najboljših govorov, je dejal: »Gospod predsednik, ko ste stopali
na govorniško tribuno sem si mislil, da ne bi hotel biti v vaši koži«. »Ta moja opazka ga je
presenetila,« je pripomnil Valéry, »prav gotovo pa so mu še dolgo zvenele v ušesih ovacije,
ko je zapuščal tribuno«. Briand je v svojem govoru med drugim dejal:
Sedaj je konec dolge vrste bolečin in žgočih razpravljanj, ki mažejo strani naše zgodo
vine. Konec je vojne med nami, konec dolgih žalnih tančic. Nobenih vojn, nobenih
brutalnih nasilnih reševanj ne bo več od zdaj naprej. Vam pa, gospodje predstavniki
Nemčije, bi rad rekel samo eno: kar zadeva junaštvo in moč, ni treba več, da bi si ju
naša naroda še dokazovala. Na bojiščih zgodovine sta oba pospravila bogato in slavno
žetev. Zdaj si lahko prizadevata za druge uspehe na drugih področjih.
40 R. Rolland, ki naj bi na prošnjo nekega velikega berlinskega dnevnika podprl Stressmannovo kandidaturo za Nobelovo nagrado za mir, češ da bi tako priznali tudi mladi Nemški republiki njeno
vztrajno prizadevanje za svetovni mir, je to željo odklonil in naglasil: »Kakršne koli so že zasluge g.
Stressmanna, Nobelova nagrada za mir ne sme biti še eno izmed odlikovanj, ki si jih navešajo politiki
[…] Če hoče mlada Nemška republika spomniti Odbor za Nobelove nagrade na svoje resnično slavne lju
di, naj zahteva Nobelovo nagrado za mir v spomin svojih umorjenih junakov, svojih mučencev: genial
nega Rathenaua, visoke misli G. Landhauerja! Odkar je bil umorjen J. Jaurès, ga ni ljudstva, ki bi bilo
žrtvovalo večje ljudi« (Zweig, 1975, 233).
41 Momčilo Ninčić (1876–1949), srbski profesor prava in ekonomije ter predsednik Društva narodov
v letih 1926/27. Pravne študije je zaključil na pariški Sorboni in bil univerzitetni profesor ter minister različnih resorjev v času Kraljevine SHS. Zelo aktiven je bil v Društvu narodov, kjer je bil najprej
predsednik Komisije za finančne zadeve, zatem pa je bil na VII. zasedanju izvoljen za predsednika
Društva narodov v letih 1926/27. Bil je pobudnik za formiranje evropske zveze oziroma Paneurope
in Male antante ter avtor številnih del s področja ekonomskih ved (https://en.wikipedia.org/wiki/
Momčilo_Ninčić).
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Valéry je tega dne v Ženevi srečal znane obraze: Louise Weiss, Henrija de Jouvenela, Josepha Paula-Boncourja in še nekaj drugih. Ponovno se je srečal tudi z Rilkejem, ki se je nastanil v bližini Lausanne ter prevajal njegovo pesnitev La Jeune Parque.
Hkrati je bilo to njuno zadnje srečanje, saj je Rilke že nekaj časa bolehal za levkemijo
in 29. decembra 1926 umrl.
Ni bil Valéry tisti, ki je naslednje vrstice namenil Rilkeju v slovo, pač pa Stefan Zweig:
Če zapišem drago ime Rainerja Marie Rilkeja na list pariških dni, čeprav je bil nemški
pesnik, je to zato, ker sem se v Parizu največkrat in najraje družil z njim in ker njegov
lik vidim kot na starih slikah, kako se dviga iz ozadja tega mesta, ki ga je ljubil kot
noben drug kraj na svetu. Če se danes spominjam njegovih, kot v zlato vkovanih besed
in besed drugih mojstrov, če se spominjam njihovih slavnih imen, ki so kot nedosegljiva
ozvezdja svetila v moji mladosti, se mi neustavljivo vsiljuje bridko vprašanje: ali bodo še
kdaj mogoči takšni čisti, le liričnim stvaritvam služeči pesniki v današnjem času vihar
jev in splošne zmedenosti?
Ne, te besede je napisal Stefan Zweig in dodal:
Plahi in zadržani Rilke je bil v Parizu, tem širokosrčnem mestu, mnogo bolj sproščen,
morda tudi zato, ker tu še niso poznali njegovega imena in dela, tako da se je kot ano
nimnež lahko čutil svobodnejšega in srečnejšega […] Najlepše je bilo, če si se lahko z
Rilkejem sprehajal po Parizu, kajti to je pomenilo, da si tudi najneznatnejše stvari videl
v njihovem polnem pomenu, kot da bi jih gledal z razsvetljenimi očmi; opazil je vsako
malenkost in celo imena napisov je rad glasno izgovarjal, če so se mu zdeli dovolj rit
mični. Spoznati edinstveno mesto, Pariz, do zadnjih kotičkov in globin, je bila njegova
strast, skoraj edina, ki sem jo opazil pri njem […] Najina pota so se še večkrat križala,
toda kadarkoli pomislim na Rilkeja, ga vedno vidim v Parizu; a prihranjeno mu je bilo,
da bi doživel njegovo najbridkejšo uro (Zweig, 2008, 159 – 160).
Jeseni 1926, po vrnitvi v Pariz, je Valéry s francoskim ambasadorjem v Berlinu,
Pierrom de Margeriejem, načrtoval svoje bodoče potovanje v Nemčijo. Valéry se je
moral torej pripravljati na turnejo, ki ga bo vodila po Srednji Evropi (Dunaj – Praga
– Berlin), vendar brez poznavanja nemškega jezika in z odporom do mraza in hladnega podnebja, a mu je to potovanje podkrepilo njegovo željo in interes za evropsko
spravo (Jarrety, 2008, 650).
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SPOZNAVANJE EVROPSKEGA DUHA IN VALÉRYJEV
EVROCENTRIZEM V LETIH 1926–1932
V avstrijski prestolnici, za katero Stefan Zweig pravi, da se je v njegovem mestnem
središču v prvih povojnih letih slišalo govoriti več v italijanskem, francoskem, turškem in romunskem jeziku kot pa v nemškem, je bil Valéry najprej gost Charlesa
de Rohana, ki je nosil ime velike francoske aristokracije, a je bil avstrijskega rodu.42
Na Dunaju je leta 1922 ustanovil Kulturbund, ki se je kmalu razširil v Mednarodno
federacijo zveze intelektualcev (Fédération Internationale des Unions Intellectuelles),
kjer je prevzel mesto generalnega sekretarja. Med člani francoske intelektualne zveze
(Union intellectuelle française) so bili ljudje, ki jih je Valéry dobro poznal, kot npr.
Paul Painlevé, Arthur Fontaine, André Maurois, Edmond Jaloux, Charles Du Bose
in drugi. Predsednik je bil zaenkrat Arthur Fontaine, od leta 1932 pa André Maurois.
V mednarodno federacijo so bili poleg Valéryja sprejeti še Paul Painlevé, Hugo von
Hofmannsthal, Le Courbusier, Thomas Mann in nekaj drugih. Osebnosti, ki jih je
zbral okoli sebe Charles de Rohan (Karl Anton von Rohan), so bile dokaj ugledne
in različnih političnih prepričanj. Njegov namen in cilj je bil intelektualno zbliževanje med evropskimi narodi v povsem valéryjanskem duhu. Tako ni naključje, da
je povabil Valéryja na III. generalno skupščino zveze, ki se je odvijala od 17. do 20.
oktobra 1926. Ob tej priložnosti se je Valéry odločil, da bo spregovoril o »vlogi inte
lektualca v evropski ureditvi« [orig. rôle de l‘intellectuel dans l‘organisation de l‘Europe]
poleg Karla Schmitta, Alfonsa Reyesa in Luigija Vallija, italijanskega strokovnjaka za
Danteja. »Če je lahko kako ime predstavljeno kot simbol, naj bo to ime Paula Valéryja,
ime pesnika-misleca, katerega refleksije in monologi o problemih in možnostih našega in
telektualnega življenja dosegajo lepoto, sestavljeno včasih iz ostrine, kakor tudi iz miline
in s katerim ne bi mogla v pisnem izražanju tekmovati nobena manifestacija sodobne
misli« [orig. Si un doit être proposé en manière de symbole, que ce soit celui de Paul
Valéry, le nom du poète-penseur dont les réflexions et les monologues sur les problèmes et
sur les solutions de notre vie intellectuelle atteignent une beauté faite de rigueur à la fois
et de grâce, et avec laquelle ne saurait rivaliser la manifestation écrite, d‘aucune pensée
contemporaine], je kasneje zapisal Herbert Steiner v revijo La Muse française (Jarrety,
2008, op. 3, 1260). V svojem nagovoru je Valéry naglasil, da »ne gre nič manj kot za
to, da bi skušali spremeniti določene stvari na področju evropskega duha«. »Evropa,« je
nadaljeval, »se ni oblikovala brez gotovega duha, ki ji je dopuščal, da se je dvignila na
42 Charles de Rohan (Karl Anton von Rohan) (1889–1975), avstrijski politični pisatelj, ki je leta 1924
osnoval »Kulturno zvezo« (Kulturbund) ter v letih 1925–1936 izdajal Evropsko revijo (Europäische
Revue). Zastopal je elitistično-konzervativni koncept zahodnih dežel in se jim postavljal po robu s
krščansko-demokratskimi idejami Paneurope. Na mednarodnih zasedanjih njegovih Kulturnih zvez
so sodelovali tudi Hugo von Hofmannsthal, Paul Valéry, Max Beckmann in Karl Schmitt (https://
de.wikipedia.org/wiki/Karl_Anton_Rohan).
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stopnjo civilizacije brez primere« [orig. L‘Europe ne s‘est pas faite sans un certain esprit
qui lui a permis de s‘élever à un degré de civilisation sans example]. V času, ki je poln
dvomov, nestabilnosti in politične razdrobljenosti, se mu je zdelo, da je potrebno
vložiti določen napor, da bi ta duh lahko živel naprej. »Gre za nekatere med nami,« je
nadaljeval, »za tiste, ki jih bom imenoval osebnosti duha, ki naj bi medsebojno komuni
cirali in služili Evropi z zavestjo, da je potrebno najti rešitev za gotove stvari, nadaljevati
s prizadevanji in priti do najvišje možne stopnje moči in bistroumnosti« [orig. Il s‘agit
pour quelques-uns d‘entre nous, pour ceux que j‘appellerai les hommes de l‘esprit, de com
muniquer et servir l‘Europe, la conscience qu‘il y a quelque chose à sauver, à prolonger, à
porter à son plus haut point de pouissance et de lucidité]. Zatem je še natančneje razložil, da človek duha, kakršnega pričakuje, ni intelektualec – izraz, ki ni povsem jasen
– temveč človek, četudi preprost, ki za tega duha živi. Pojem, ki ga je Valéry tistega
dne obrazložil – duh Evrope oziroma evropski duh (l‘esprit européen) – se je že večkrat
pojavil v dokaj bežni obliki v njegovem delu La crise de l‘esprit (Kriza duha), zatem
pa na konferenci v Zürichu leta 1922, vendar je bila njegova vloga takrat drugačna.
Med nacionalizmom njegovih mladostnih let, ki ga je sedaj zavračal, in internacionalizmom, h kateremu se je nagibal, je bilo pri njem zaznati novo dimenzijo: tisto
o nadvladi Evrope in njene civilizacije nad ostalimi civilizacijami in kontinenti. Do
določene mere se je torej stari Valéryjev nacionalizem umaknil, da bi se razširil nad
celotno Evropo in njegovo nezanimanje za ostale kontinente je postajalo čedalje bolj
očitno ter se kazalo tudi v okviru Društva narodov (Jarrety, 2008, 655).
Naslednjega dne je bil povabljen na kosilo k Rilkejevi mecenki in prijateljici, kneginji Mariji Thurn und Taxis-Hohelohe, zatem pa je večerjal v družbi politologa Arnolda
Bergstraesserja, profesorja na heilderberški univerzi. Ker je ostal nekaj dni na Dunaju,
je obiskal Schönbrunn in Kunsthistorisches Museum, kjer je občudoval dela Pietra Breughela in Tiziana, Rembrandta, Holbeina in Rubensa. Njegovo predavanje je sledilo
20. oktobra, dva dni kasneje je na predavanju, ki ga je posvetil literarni zgodovini, v
prepolni dvorani doživel velik uspeh. Valéry se je želel ob tej priložnosti srečati tudi s
Sigmundom Freudom, še bolj pa s Stefanom Zweigom, ki je v tem času živel v Salzburgu. Četudi je bil Zweig tudi sam Evropejec, je s svoje strani odklonil povabilo, ki so
mu ga poslali, da bi prisostvoval na skupščini princa Rohana. Nekako se je izogibal
vsem takim angažmajem in je raje čakal, da bo potrebna volja po zvezi med narodi
dozorela počasi in se je v pismu prijatelju Romainu Rollandu, katerega biografijo je
pripravljal, nekoliko ponorčeval iz svojih stanovskih kolegov: »To je nalezljiva bolezen,
ta nova obsedenost s potovanji in misijami širom po Evropi; Thomas Mann in Paul Valéry
postajata konkurenta filmskim zvezdam!« (Jarrety, 2008, 656). V nedeljo, 24. oktobra je
Valéry prisostvoval še izvedbi Wagnerjeve opere »Somrak bogov«, naslednjega dne pa
je zapustil Dunaj.
Naslednja etapa njegove turneje je bila namenjena Češkoslovaški. Vzhičen je bil nad
lepoto in razsežnostjo Prage in njenimi starožitnostmi. »Mislim, da ni bolj slikovitega mes
ta na tako veliki površini,« je v pismu z dne 26. oktobra 1926 napisal Jeannie [orig. Je
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crois qu‘il n‘y a pas de ville plus pittoresque sur une étendue si grande]. Pod visokim pokroviteljstvom francoskega ministra Françoisa Charlesa-Rouxa, ki ga je spoznal že v Rimu
pred dvema letoma, je oddržal dvoje predavanj; prvo 27. oktobra v veliki predavalnici
Filozofske fakultete, dva dni kasneje pa je spregovoril še o Baudelairu in njegovi moderni poetiki na sedežu Francoskega inštituta, ki so ga osnovali leta 1920 in kjer je tudi
stanoval. Tudi Praga, tako kot prej Dunaj, mu je nudila priložnost za nova srečanja in
poznanstva. Spoznal je Alberta Pauphileta, medievalista, učenca Josepha Bédiera, s katerim sta pogosto krenila na sprehode po Pragi in prisostvovala banketu, ki ga je PEN-klub
organiziral Valéryju v čast.43 Nenavadno je, da v tem krogu ni omenjen František Xaver
Šalda, literarni kritik in esejist evropskega formata ter mojster češkega esejističnega sloga.
Žal pa Valéryjevega obiska na Češkem ni bil več deležen urednik revije »Moderni revue«
Arnošt Procházka, preko katerega se je češko duhovno obzorje na široko odprlo v latinski
svet, predvsem pa si je pridobilo dokaj natančen vpogled v tedanje francosko duhovno in
literarno življenje, saj je že leto poprej umrl (Borko, 1930, 97).

Slika 36: Praga s Karlovim mostom v času Valéryjevega obiska,
oktobra 1926 (Pahor, 1996, 73).
43 Glede na to, da je bila tedanja Češkoslovaška prva slovanska dežela, ki jo je Valéry obiskal in glede
na dobre francosko-češke odnose že pred prvo svetovno vojno, bi od Valéryja pričakovali obširnejše
in vsebinsko tehtnejše komentarje, ki pa jih žal ni zaslediti. Čehi so s svoje strani nove struje v
francoski književnosti spoznali zlasti v zbirki esejev Františka Götza »Tvář stoleti« (Obraz stoletja,
Praga 1929), kjer je avtor podal prerez skozi evropsko duhovno podobo oziroma duhovno življenje
tedanjega časa. Ob Duhamelu, Mauriacu, Proustu, Montherlantu in drugih, je spregovoril tudi
o Valéryju, o katerem pravi, da je »največja osebnost sodobne Francije, zagovornik individualizma,
nasprotnik polovičarstva, bednosti in bolezni novega življenja ter nove umetnosti«. Valéry je po njegovem možat, pozitiven, jasen in pronicljiv duh. Zbirko zaključuje esej o Georgesu Bernanosu kot
predstavniku nove poti k »absolutnemu« (Borko, 1930, 97–99).
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Končno je v soboto, 30. oktobra 1926 pripotoval še v Berlin. Nastanil se je na
francoski ambasadi na Pariser Platz, dolgi zgradbi med Brandenburškimi vrati in
avenijo Unter den Linden. V salonu svojega luksuznega apartmaja je sprejemal nekatere ugledne Berlinčane, hkrati pa je želel francoski ambasador dati Valéryjevemu
obisku kar največji pomen. Veliko število Berlinčanov je tako prisostvovalo njegovemu predavanju, ki se je odvijalo 3. novembra. Prisotni so bili številni diplomati,
kot npr. italijanski ambasador, grof Luigi Marescotti Aldrovandi, pa mnogi funkcionarji, parlamentarci in umetniki, kot npr. slikar Max Liebermann, arhitekt Georg
Kolbe, direktor Deutsches Theater Max Reinhardt, ki je skupaj s Hofmannsthalom
osnoval salzburški festival. Med književniki so bili povabljeni André Germain in
Tristan Bernard, veliki cerkveni zgodovinar Adolf von Harnack, Emil Ludwig,
Ludwig Fulda, predsednik berlinskega PEN-kluba, pa tudi kakšna ugledna dama,
kot npr. Mme. Käthe Kleefeld Stressmann oziroma novinarji, kot npr. slavni Maximilian Harden, ki je osnoval in že vrsto let vodil prestižni politično-kulturni tednik
Die Zukunft. V dvorani je bilo zbranih kakih 300 gostov. Valéry si je že prejšnji
večer pripravil krajšo beležko s povzetkom svojega predavanja, kjer naj bi izpostavil
vprašanje koncepcije Evrope oziroma Evrope, ki naj bi temeljila na globlji in jasnejši
zavesti, po kateri naj bi se razlikovala od drugih predelov sveta [orig. une conception
de l‘Europe, ou plutôt d‘une Europe possible, fondée sur une conscience plus précise et plus
profonde de ce qui a distangué l‘Europe de toutes les autres régions du globe] (Jarrety,
2008, 658). V nagovoru, ki ga je imel v Berlinu, je torej povzel predloge, ki jih je
že predstavil na Dunaju in v katerih se najprej sprašuje, kako bo evropski duh kot
resnični stvarnik velikih sprememb tega sveta, duh, katerega vrline so kontradiktorne, vendar dokaj dobro porazdeljene in v katerem so kritične misli, zaupanje in
skepticizem nenavadno povezani, lahko vsaj hipotetično rešil Evropo, potem ko je
le-ta že dosegla svojo moderno veličino [orig. Mon objet actuel est de me demander
comment l‘esprit européen, créateur véritable du grand changement du monde, esprit
dont les qualités sont presque contradictoires, mais très heuresement dosées, et dans lequel
le sens critique, l‘imagination, la confiance et le scepticisme sont curieusement alliés,
pourrait hypothétiquement essayer de sauver cette Europe dont il a fait la grandeur
moderne] (Jarrety, 2008, 658). Potem je nadaljeval z mislijo, zakaj evropski duh, ki
je uspel ustvariti tako velika dela, zahvaljujoč sodelovanju različnih narodov, ni znal
tega uresničiti v politiki. Zakaj so državniki, javno mnenje, pa tudi znanstveniki in
misleci, namesto da bi apelirali na razum, sledili obujanju spomina in primitivnim
čustvom? [orig. Pourquoi l‘esprit européen qui a réalisé de si grandes œuvres grâce â la
collaboration de nations diverses fait-il faillite en politique? Pourquoi les hommes d‘État,
les opinions publiques, mais également des savants et penseur, au lie de faire appel à
la raison, obéissent-ils à des souvenirs et des sentiments primitifs?]. Želel si je, da bi
ljudje duha (les hommes de l‘esprit) prispevali k razrešitvi teh vprašanj glede na pomembnost svojih poklicev in postali temelj resničnega kritičnega duha, brez strasti
in vnaprej opredeljenih idej.
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Če pustimo ob strani praktično politiko, politiko v ožjem smislu, se mi dozdeva – morda
je to le utopija – da bi se lahko progresivne spremembe pokazale le v splošni miselnosti
celo pri poklicnih politikih, čeprav so bila njihova prizadevanja povsem špekulativne
narave, ali pa so si vzeli pravico do tega, da so svoj pogled usmerili proti stvarem, ki so
neposredno interesirale človeštvo. Postopno se je tako oblikovalo mnenje elite, ki je bilo
bolj dovzetno za pozitivne vplive in to je namen novega Instituta za sodelovanje, ki se
odpira v Parizu.
A, Valéry je šel še korak dlje in dal svojemu sporočilu politično konotacijo, potem
ko je v opombi v svojih Cahiers zapisal: V Nemčiji sem dejal: »Če lahko Nemčija fran
coskemu ljudstvu nudi občutek, da nima nikakršnih slabih namenov, se bo podoba sveta
nemudoma spremenila« [orig. Si l‘Alemagne peut donner au peuple français le sentiment
qu‘elle n‘a point de mauvaises intentions, aussitôt la face du monde aura changé].
Valéryjevo predavanje je imelo velikanski uspeh in odmev, kar je potrdilo mnogo
člankov v tedanjem časopisju. Naslednjega dne zvečer je znova množici povabljencev
v veliki dvorani Künstlerhaus na povabilo PEN-kluba, tako kot v Pragi, govoril o literarni zgodovini, nakar je igralka Elisabeth Bergner prebrala tri pesmi iz njegove pesnitve Charmes (Čari) v Rilkejevem prevodu. Njegovemu predavanju so sledili mnogi
pisatelji: Heinrich Mann, Arnold Zweig, Hans Kyser, Emil Ludwig in Wilhelm von
Scholz, Rilkejev mladostni prijatelj, kakor tudi arhitekta Hans Poelzig ter skladatelj
Franz Schreker (Jarrety, 2008, 658). Toda zanimivo, niti francoski veleposlanik v svojem poročilu Aristidu Briandu, niti nemški časopisi niso omenjali prisotnost človeka, ki
se je Valéryja najbolj dotaknil: Alberta Einsteina. Ugledni znanstvenik je sicer že sredi
leta 1922 izstopil iz Mednarodne komisije v Ženevi in sicer takoj po uboju nemškega
ministra za zunanje zadeve Walterja Rathenaua oziroma, ko so francoske enote vstopile
v Porurje. Razočaran, da Društvo narodov ni preprečilo uporabe sile, se je zaradi svoje
pacifistične naravnanosti odločil, da se bo umaknil iz njegovih vrst. Ko pa je pri nemških nacionalistih zaradi svoje odločitve zaznal veselje in zadovoljstvo, je naslednje leto
znova vstopil v Mednarodno komisijo. Toda Valéryjeve misli in ideje, ki jim je sledil
na njegovem predavanju, je sprejel brez zadržka, saj je bil kot znanstvenik prepričan,
da znanost po tradiciji krepi kulturno delovanje in odpira duha mnogo razumnejšim
pogledom ter ima zaradi svojih univerzalnih stališč več uspeha pri odvračanju človeštva
od kratkovidnega in nesmiselnega nacionalizma. In dodal:
Ne boste sposobni odpraviti nacionalizma, če ne boste postavili nekaterih stvari na svoje
mesto. In ravno znanost nudi to možnost, ki bi se jo človeštvo lahko oklenilo [orig. Vous ne
pouvez pas abolir le nationalisme, si vous ne mettez quelque chose à sa place. Et la science
offre cette grande chose à quoi les hommes pourraient se raccrocher] (Jarrety, 2008, 659).
To je bilo prvo srečanje med obema uglednima izobražencema, saj Valéryja ni
bilo v Parizu, ko so Einsteina pomladi 1922 povabili v francosko prestolnico, da bi
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imel najprej predavanje na Collège de France, potem pa še na sedežu Francoskega filozofskega društva (Societé française de philosophie). Sedaj sta se njuni vlogi zamenjali
in Einstein je izrazil veliko zadovoljstvo, ko je videl Valéryjevo prizadevanje za francosko-nemško približevanje. Sicer pa je bilo njuno srečanje v Berlinu bolj bežno, sta
se pa kasneje večkrat videvala v Parizu. Preden je 6. novembra 1926 zapustil Berlin,
si je Valéry še na hitro ogledal mesto in njegove muzeje, zahvaljujoč ugledni dami
Heleni von Nositz, nečakinji maršala Paula von Hindenburga, predsednika Republike Nemčije. Bila je poročena z nekdanjim diplomatom in ministrom Alfredom von
Nositzem, ki je vodil nemško sekcijo Francosko-nemškega odbora za informiranje
in dokumentacijo. S svojim možem je vodila nemško sekcijo Kulturbunda Charlesa
de Rohana in je Francijo dobro poznala. Prijateljevala je z Augustom Rodinom, ki je
leta 1907 izklesal njen kip, poleg tega pa še s Hofmannsthalom, Rilkejem in drugimi.
Zadnja etapa Valéryjeve turneje se je odvijala v Švici, kjer je imel predavanja v
Zürichu, Bernu in končno v Lausanni. V Pariz se je vrnil 19. novembra 1926. Zlasti
njegovo bivanje v Nemčiji ni ostalo brez odmeva, saj je bilo v nemških časopisih objavljenih kar 20 člankov, v Parizu pa so članki izšli v listih Le Temps in Les Nouvelles
littéraires ter podčrtali njegovo uspešno turnejo. Toda, če se je njegovega uspeha veselila levica, se ga ni desnica, saj se mu 25. novembra, ko je bil v Coupole na sprejemu
Louisa Bertranda, René Doumic ni pomišljal izreči svoje kritike: »Povzročili ste mi
hude stiske,« mu je dejal in pojasnil razlog za svoje bolečine. »Govorili ste v Berlinu!«.
Za Doumica je reka Ren (Rhein) pač predstavljala neprehodno mejo med civilizacijo
in barbarstvom. Valéryja je sprejel tudi ministrski predsednik Aristide Briand in mu
obrazložil svojo politično strategijo, ki je slonela na duhu Locarna,44 v njem pa je
videl predvsem uradnega ambasadorja Francoske republike, ki je s svojimi predavanji
in sodelovanjem v kulturnih odborih Društva narodov postajal Briandu koristnejši,
kot pa če bi le vzdrževal prijateljske stike s številnimi intelektualci in politiki tako z
levice kot desnice. Valéryjev kritični odnos do francoskega parlamentarnega sistema
pa je še vedno ostajal: preziral je stranke, njihove kompromise, popuščanje klientelizmu in intrigantstvo. Obžaloval je, da so elite zaradi demokracije slabele, a je sam zase
44 Locarnski sporazumi oziroma konvencije, sklenjene leta 1925 v duhu načel Društva narodov med
Nemčijo in Francijo oziroma Nemčijo in Belgijo, Češkoslovaško in Poljsko z namenom, da se odpravi nevarnost nove vojne v Evropi in da se spori rešujejo na miren način. Najpomembnejši je bil
tkzv. Renski sporazum (Pact de Garantie Rhénan), s katerim so Nemčija, Francija in Belgija vzajemno garantirale nedotakljivost meja, Nemčija pa je priznala tudi demilitarizacijo Porenja. Sredi 20-ih
let 20. stoletja, ko je francoska politika postala spravljivejša, se je Nemčija ponovno uveljavljala kot
pomembna sila. Leta 1925 so v Locarnu potrdili mir v zahodni Evropi, vprašanje nemške vzhodne
meje pa je ostalo izrazito odprto; duh Locarna je kazal bolj na oživitev diplomacije velikih sil, kakor
pa na Ženevo oziroma Društvo narodov, s pomočjo katerega so med letoma 1928 in 1930 dosegla
stabilnost zadnja francoska prizadevanja. Najprej je bila to nesmiselna deklaracija o »nezakonitosti
vojne«, znana kot pakt Briand-Kellogg, čeprav so ga podpisale tudi številne države, sledil pa je še
Briandov predlog o enotnosti Evrope (M. Mazower, Temna celina. Dvajseto stoletje v Evropi, Založba
Mladinska knjiga, Ljubljana 2002, 74).
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ohranjal aristokratske vrednote in vrline ter v tej republikanski sredini manevriral
sem in tja (Jarrety, 2008, 664).
Z letom 1926 se je Valéry vedno bolj pomikal v politiko, na kar kažejo tudi njegovi članki, ki so bili čedalje bolj politično intonirani. Tako je že marca 1926 v La
Revue des vivants objavil članek »Pripombe o veličini in dekadenci Evrope« (Notes sur
la grandeur et la décadence de l‘Europe), kjer je med vrsticami razmišljal zlasti o versajski mirovni pogodbi in ovirah, ki so zaradi njenih klavzul preprečevale povezovanje
in formiranje močne Evrope. Strategija moči, ki jo je še pred kratkim zagovarjal v
zvezi s svojo domovino oziroma njeno zmago, še ni izginila s strani njegovih člankov
in ga tudi glede Evrope vodila v prepričanje, da se ji ni treba nikomur podrejati, pač
pa lahko svojo moč uveljavi nad ostalim svetom. Hkrati se sprašuje, ali je ta nadvlada
Evrope odslej še mogoča. V to je vedno bolj verjel, po drugi strani pa vedno bolj
zagovarjal enotnost evropskega kontinenta, in ko je 14. decembra 1926 pri Arthurju
Fontainu srečal Louisa Barthouja, je brez zadržkov izbruhnil: »Ali napravimo Evropo,
ali pa bo Francija izgubljena!« [orig. Ou l‘on fait l‘Europe, ou France foutue]. Toda,
kakšno politiko naj vodi ta Evropa, ki je pač še vedno nima in jo mora zato šele oblikovati (Jarrety, 2008, 665)?
Valéryjeva slava in ugled sta se v začetku leta 1927 nedvomno v polni meri izrazila, ko je na županstvu VI. okraja predsedoval veliki slovestnosti s plesom, na katerem
se je zbralo tudi kakih tisoč Korzičanov, ki so se slovesnosti udeležili v njegovo čast.
V svojem zahvalnem nagovoru je Valéry le enkrat samkrat – saj ni mogel drugače –
izpričal svojo zvestobo in privrženost Korziki. »Rojen očetu Korzičanu,« je naglasil,
»sem pogosto v sebi začutil duha tega otoka, ki ga sicer nisem črpal neposredno, vendar
sem ga prejemal preko tradicije in vzgoje svojega očeta«. Ali je šlo za naključne in vljudnostne besede? Zelo verjetno, saj je Valéry le enkrat samkrat ob svojih nedvoumnih
nagnjenjih do Italije izrazil svojo zvestobo in privrženost temu otoku, ki ga je komajda poznal in na koncu celo dodal, kako sanjari o tem, da se bo nekoč umaknil na
Korziko in tam zaživel v miru in lepoti okolja, ki naj bi ga tako pogrešal v vročičnem
in razburkanem življenju Pariza.
Drugo pomembno srečanje je sledilo ob koncu februarja 1927 pri Louisu Barthouju, ko sta se ponovno videla z maršalom Philippom Pétainom. Maršal, s katerim sta se
srečala že v začetku decembra 1924, je podprl njegovo članstvo v Francoski akademiji.
Pri svojih 71-ih letih je stari maršal užival velikansko slavo, saj ga je država postavila
na čelo najpomembnješih vojaških ustanov: po letu 1920 je bil podpredsednik Vrhovnega vojaškega sveta (Conseil supérieur de la Guerre), leta 1922 pa je postal generalni
inšpektor francoske armade. Sedaj ko se je Foch umaknil, Joffre pa je opravljal le še
častne funkcije, je postal maršal Pétain prvi človek armade, osebnost, ki ga je Francoska
akademija leta 1929 izvolila in začela razmišljati o njegovem članstvu.
V začetku aprila 1927, ko se je Valéry mudil v Montpellieru, je obiskal svojo ostarelo in zelo bolno mater. Fanny Grassi je bila že lep čas nekako odrezana od sveta,
skoraj povsem slepa in gluha. Dne 18. maja je prejel telegram, da je umrla. V svoj
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Cahier je zapisal tri letnice, 1831 – 1871 – 1927, in dodal v italijanščini: »Per essa
toccavo al settecento venezian« [slov. zaradi nje sem se dotaknil beneškega settecenta] in
»Benedetta sia che così serenamente ci lasciai« [slov. bodi blagoslovljena sedaj, ko si nas
tako mirno zapustila]. Verjetno se v teh besedah kaže nekaj njegove velike navezanosti na svojo mater in tako kot Andréju Gideu je tudi Martine de Béhague napisal:
»Zaradi globoke podobnosti med njo in menoj se sedaj, ko je odšla, počutim popolnoma
osamljenega« [orig. À cause d›ncertaine ressemblance très profonde qui était entre elle et
moi, elle partie, je me sens d‘une solitude intime absolue] (Jarrety, 2008, 671). Celotna
družina se je zbrala v Montpellieru in 20. maja 1927 je skupaj z bratom Julesom,
Germaine in njunim sinom Jeanom po maši v katedrali Saint-Pierre pospremil svojo
mater do pokopališča v Sètu. To je bilo prvikrat, da so po štiridesetih letih, odkar je
umrl Barthélemy Valery, znova odprli družinsko grobnico in Fanny Grassi položili
ob svojega moža in očeta (Jarrety, 2008, 670).
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VALÉRYJEVI STIKI Z EVROPSKIMI INTELEKTUALCI,
NADALJNJE DELO V ODBORIH DRUŠTVA NARODOV
IN KRITIČEN POGLED NA EVROPSKEGA
DUHA TISTEGA ČASA
Že leta 1927 se je začel krepiti krog Valéryjevih nasprotnikov, ki niso mogli sprejeti
njegovega rastočega ugleda doma in v tujini. Dne 23. decembra 1927 je prisostvoval banketu Društva francoskih pesnikov (Societé des poètes français), ki je praznovalo
25-letnico ustanovitve. Prvikrat je bil postavljen tudi pred preizkušnjo, ko bi moral
intervenirati pri Mussoliniju zaradi svojega mlajšega bratranca Gaetana Cabella iz
Genove, ki ga je njegov antifašizem privedel najprej v zapor, po prestani kazni pa bi
moral v izganstvo. Teta Vittoria iz Genove ga je v pismu prosila, da bi interveniral pri
Mussoliniju, kar se mu je sicer upiralo, a je vseeno uslišal njeno prošnjo. Na Mussolinija je v francoščini naslovil prošnjo, kjer se je skliceval na svoj obisk Rima leta 1924
in na svoje italijanske korenine ter se Duceju opravičil, da si je dovolil nasloviti nanj
svojo prošnjo. »Toda pesniki so,« je dodal, »ustvarjeni za to, da prosijo za milost, in veliki
državniki za to, da ublažijo človeško trpljenje« [orig. Les poètes sont faits pour demander
les grâces et les grands Chefs des nations pour adourcir les souffrances humaines]. Svoje priporočeno pismo je naslovil na italijanskega ambasadorja v Franciji, grofa Manzonija,
ki je prošnjo poslal naprej v Rim.
Februarja 1928 je Émile Borel ponovno povabil Valéryja na Sorbono, da bi predaval v dvorani Richelieu, saj je že leto pred tem nekdanji minister za pomorstvo ustanovil Francoski odbor za evropsko sodelovanje (Comité Français de Coopération Eu
ropéenne) z namenom, da bi razvil sodelovanje evropskih narodov v okviru Društva
narodov. V tem kontekstu je zbral v svoji sredini, ki je bila pretežno levo usmerjena,
poleg vidnejših proevropskih francoskih politikov, intelektualce in gospodarstvenike,
ki so se oprijeli istih načel, kakršne je Valéry predstavil v svojem predavanju v Berlinu, namreč, da bi vplivali in pritisnili na uradno politiko. V direkciji omenjenega
Odbora za evropsko sodelovanje so bili tako npr. zgodovinar Alphonse Aulard, matematik Paul Appell, Arthur Fontaine in Albert Thomas, kakor tudi Louis Loucheur, Louis Madelin, zgodovinar in akademik Pierre Renaudel, Joseph Barthélemy in
Joseph Paul-Boncour. Francoski odbor naj bi se povezal z drugimi podobnimi odbori, zlasti nemškim. Okoli dvajset drugih odborov se je formiralo, preden so se 24.
novembra 1928 povezali v Federalni odbor za evropsko sodelovanje (Comité Fédéral
de Coopération Européenne), ki mu je predsedoval Émile Borel in v katerem je Paul
Valéry sprejel predsedniško mesto v Sekciji za intelektualne probleme (Section des
problèmes intellectuels). Valéry je sodeloval v razpravi, ki jo je vodil obrambni minister
Paul Painlevé in poročal o svojem predavanju v Berlinu ter požel velik aplavz. Ob tej
priložnosti je ponovil, da je »težko oporekati temu, da ne bi priznali nerazložljivega in
skorajda sramotnega nasprotja med evropskimi duhovi, ki se nanašajo na raziskovanje
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naravnega prava in velikih uspehov, ki so jih na tem področju dosegli, po drugi strani
pa je pomilovanja vredno stanje evropskega duha na političnem področju« [orig. l‘état
misérable de ce même esprit européen en ce qui concerne les idées et les choses politiques].

Slika 37: Pariška Sorbona med obema vojnama (Spletni vir: Sorbonne.fr).
Ob koncu leta 1928 je bil Valéry zavzet tudi z urejanjem uvodnika za Fabrovo
knjigo, saj je že ob koncu junija prejel pismo nekega mladega Italijana, Lea Ferrera, ki
je izhajal iz ugledne družine slavnega zgodovinarja Guglielma Ferrera,45 ki ga je Borel
spoznal v Rimu že ob koncu 19. stoletja. Mnogo njegovih knjig je bilo prevedenih v
francoščino in leta 1906 ga je Collège de France povabil, da bi imel ciklus predavanj
o rimskem cesarju Avgustu. Mladi Leo Ferrero, dramaturg in sodelavec revije Sola
ria, je Valéryja spoznal leta 1926 v salonu Mme Marthe de Fels in njun prvi kratki
razgovor je objavil v sestavku z naslovom Voyage à Paris (Potovanje v Pariz) ter mu
ga poslal na njegov dom. Njegovo mladostno delo »Leonardo ali o umetnosti« (Leo
nardo o dell‘arte), ki ga je napisal pri komaj 24-ih letih, je Valéry ocenil za »eno tistih
45 Guglielmo Ferrero (1871‒1943), italijanski sociolog in zgodovinar, ki je študiral na univerzah v Torinu in Bologni ter se izpopolnjeval v Franciji (na Collège de France). Bil je tudi častni doktor kolumbijske in strasbourške univerze. Veliko je potoval in se zanimal za družbeno ureditev različnih držav.
Kot antifašist je leta 1930 emigriral v Švico. Na ženevski univerzi je predaval zgodovino sodobne Evrope. Pisal je v italijanskem in francoskem jeziku in objavljal v mnogih svetovnih revijah in časopisih.
Njegova dela so med obema vojnama prevajali v mnoge tuje jezike in o njih veliko razpravljali. Je avtor
znanega dela L‘Europa giovane (1897), kasneje pa zlasti Grandezza ed decadenza di Roma (1927). V
času prve svetovne vojne se je zavzemal za italijansko intervencijo na strani antantnih sil, a za pravičen
teritorijalni sporazum s Kraljevino SHS. Bil je odločen nasprotnik fašizma in je svoje nazore izpričal v
emigraciji (Ženeva) v številnih delih in periodičnem tisku. Podrobneje o njem Čas, 1999, 535−545.
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študij, s katerim filozofi zaključijo svoje življenje« (Giuglielmino, 1971, II/318). Leo
Ferrero se je v bistvu leta 1928 naselil v Franciji zato, da bi se izognil Mussolinijevemu fašističnemu režimu, medtem ko je njegov oče, ki je tudi odklonil sodelovanje z
Mussolinijem, zapustil Firence in se nastanil v Ženevi. Valéry se je nekako navezal na
plemenito osebnost mladega Italijana, ki je izbral francoski jezik in se odrekel svojemu materinemu jeziku, da ga ne bi zasužnjil fašizem in da bi v Parizu bolje spoznal
tudi samega Valéryja (Jarrety, 2008, 728).
Sedaj, ko je Evropa začela spreminjati svoj značaj, je Valéry, morda še bolj kot
ostali, začel zaznavati spremembe in bil vesel, da se je lahko v Parizu srečeval z nekaterimi uglednimi tujci, ki so se zatekli v Francijo ali pa bili zgolj na poti preko Francije
v druge dežele. Med njimi so bili npr. Avstrijec Robert Bárány, Nobelov nagrajenec
s področja medicine iz leta 1914, zlasti pa je spoznaval številne italijanske antifašiste,
npr. že omenjenega Lea Ferrera oziroma Vita Volterra, svetovno znanega matematika, ki ga je spoznal pri Mme Révelin. Z Valéryjem sta se srečala pri Panthéonu in
prav gotovo govorila o položaju v Italiji. Volterra je izrazil svoj odločen odpor do
fašističnega režima in spregovoril tudi o enem svojih nekdanjih asistentov, uglednem
matematiku in filozofu Giovanniju Vailattiju, ki je umrl že na začetku 20. stoletja.
Sredi poletja 1929 je Volterra na rue de Villejust v spomin na njun razgovor Valéryju
poslal antologijo Vailattijevih del.
Dne 20. marca 1929 je umrl maršal Ferdinand Foch, svečani pogreb pet dni
kasneje pa je hkrati nudil priložnost za zadnjo skupno manifestacijo zaveznikov iz
prve svetovne vojne. Z njegovo smrtjo se je izpraznil tudi njegov sedež na Francoski
akademiji. Zastavilo se je vprašanje, kdo ga bo nadomestil. Ali naj bi bil to maršal
Philippe Pétain, saj je bil njegov prestiž ogromen? Podporo je užival predvsem na
desnici, vendar je bil 20. junija 1929 enoglasno izvoljen. Svečani nagovor naj bi imel
ob njegovi inavguraciji Paul Valéry. Čeprav je znotraj Akademije Valéry veljal za človeka levice, so bili njegovi odnosi z desnico za to priložnost dovolj sprejemljivi, saj je
obiskoval tudi pisatelje, ki so bili člani Action française.46
V poletnem času leta 1929 ga je Martine de Béhague prepričala, da se je na njeni
jahti »Tenax« udeležil križarjenja po Sredozemlju. Obkrožili so Korziko, kjer so 25.
avgusta v Ajacciu obiskali Napoleonovo rojstno hišo, v Bastii pa je Valéry obudil tudi
spomin na svoje prednike. V starem pristanišču je stopil v cerkev, kjer je bil krščen
njegov oče, obiskal tudi bratranca in sestrično Josepha in Adeline Casanova, ki sta ga
46 Action française, francoska politična organizacija, ki je nastala v času Dreyfussove afere in je prevzela ime
po istoimenskem časopisu, osnovanem leta 1899 in okrog katerega so se združevali njeni pristaši in ideologi: Charles Maurras, Jacques Bainville in Léon Daudet. Postopno je postala žarišče najbolj reakcionarnih elementov in je s svojimi skrajno nacionalističnimi, antidemokratičnimi in antisemitskimi stališči
prevzemala ideologijo fašizma. Ker se ni uspela zasidrati v širših slojih francoske družbe, se je skušala uveljaviti z nasilnimi akcijami svojih borbenih skupin (Camelots du roi), ki so napadala zborovanja levičarjev
pa tudi tiskarne in druge ustanove demokratičnih organizacij. Vlada narodne enotnosti je organizacijo
razpustila leta 1936 (Enciklopedija leksikografskog zavoda, 1, 1966, 12).
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povabila na kosilo in sprehod po mestu. V njegovih Cahiers je Barhélemy za trenutek
znova postal »papa« in skrbno shranil njegova pisma, ki mu jih je podarila Adeline.
Potem so krenili proti Italiji in se izkrcali v mestu Civitavecchia, kjer so obudili spomin na Henrija Beyla (Stendhala).47 Z vlakom so se napotili do kraja Corneto-Tarquinia, kjer so obiskali etruščanski muzej, potem pa do Rima. Tako kot leta 1924 si
je Valéry tudi tokrat vzel čas, da je obiskal nekatere znamenitosti, npr. Karakalove
terme in palačo Farnese, kjer jih je 2. septembra 1929 francoski ambasador Maurice
de Beaumarchais povabil na kosilo. Zatem so si ogledali še Villo Borghese, baziliko
sv. Petra in Vatikanske muzeje, vendar so ga vse te lepote in znamenitosti nekoliko
dolgočasile. Naslednjega dne se je v Vatikanski knjižnici zadržal mnogo dlje kot v
Sixtinski kapeli, ki ga je vedno pustila razočaranega (toujours déçu) in celo pogled
na Rim z vzpetin Pincia in Ville Medici se mu je zdel manj lep od tistega, ki ga je
opisoval Peyrou na Notre-Dame de la garde ali pa pogled z Montmartra na Pariz. Po
obisku Sardinije, Neaplja, Ischie in Caprija so se 22. septembra znova vrnili v Rim,
potem pa je sedel na vlak za Firence in se v spremstvu princese Françoise de Poix, 23.
septembra 1929 vrnil v Pariz.
Jesenski meseci leta 1929 in ostali v prvi polovici leta 1930 so bili zelo razgibani. V
začetku novembra 1929 je Valéry srečal Alberta Einsteina, ki so mu na Sorboni podelili naziv častnega doktorja (docteur honoris causa); srečanje je bilo zelo prisrčno, saj se
nista videla že vse od Berlina. Valéryjevo občudovanje tega izjemnega znanstvenika ni
pojenjalo, sicer pa je znanstvenike mnogo bolj cenil in spoštoval kot literate. Einsteina
je tudi poslej mnogokrat srečeval med njegovim bivanjem in predavanji v Parizu, vendar je ostal zvest tudi Henriju Bergsonu, ki je bil v bolnišnici na okrevanju. Stike pa
je ohranjal tudi z Leom Ferrerom. Verjetno je na njegovo pobudo 24. januarja 1930
pariški PEN-klub v njegovo čast priredil kosilo in 1. marca je Valéry mlademu Italijanu
organiziral predavanje, kamor so povabili člane kluba Mme de Staël, ki ga je osnovala
grofica Jean de Pange, rojena Pauline de Broglie (Jarrety, 2008, 747).
Čeprav je bila Valéryju ves čas pri srcu Mednarodna komisija za intelektualno
sodelovanje, oziroma leta 1926 ustanovljeni Mednarodni inštitut s sedežem v Parizu,
leta 1928 ni sodeloval na kongresu o Ljudski umetnosti v Pragi, kjer bi moral predstaviti dejavnost podkomisije in se izgovoril na slabo zdravstveno stanje svoje soproge.
Ravno tako ni sodeloval pri delu podkomisije v Rimu na zborovanju Mednarodnega
47 Stendhal (Marie Henri Beyle)(1783−1842), francoski pisatelj, ki je svoja prva dela napisal v Italiji, kamor se je umaknil leta 1814 po Napoleonovem padcu. Leta, ki jih je preživel v Milanu
(1814−1821), je imel za najsrečnejša v svojem življenju. Osebi pečat nosi njegov potopis Rome, Na
ples, Florence. V pariškem obdobju po letu 1821 je napisal svoje poglavitno delo Le Rouge e le Noir
(Rdeče in črno; kronika in kritika francoske družbe v času restavracije). Po julijski revoluciji 1830
je bil imenovan za francoskega konzula v Trstu, nekoliko zatem pa v Civitavecchi (1831−1841),
kjer je koncipiral mnoga svoja dela, ki pa jih zaradi prezgodnje smrti ni uspel realiziratri. Izčrpneje
o njegovem življenju in delu A. Vinogradov, Tri barve časa, Slovenski knjižni zavod v Ljubljani, I,
1946 (Enciklopedija leksikografskog zavoda, 6, 1969, 146).

116

VA L É RY J E V I S T I K I Z E V R O P S K I M I I N T E L E K T U A L C I

inštituta vzgojnega filma (Institut International du cinéma éducatif) in je zavrnil povabilo na II. kongres panevropske zveze (Union paneuropéenne) v Berlinu, ki se je pričel
17. maja 1930. Tega je sicer že oktobra 1923 osnoval Richard Coudenhove-Kalergi.
Ambicije tega mladega Avstrijca so namreč bile, da bi dejansko prišlo do Združenih
držav Evrope (États – Unis d'Europe), ki pa ne bi vključevala ne Velike Britanije ne
Sovjetske zveze. Mejo Evrope na vzhodu je postavil »tako daleč na vzhod, kot sega de
mokratični sistem« in evropsko kulturo opredelil kot »zahodno«. Označevali naj bi jo
krščanstvo, individualizem in racionalizem, ruski boljševizem pa je štel za dokaz, da v
Rusiji evropska civilizacija ni bila razširjena. Rusija torej ni mogla biti del Paneurope,
enako pa je po njem veljalo tudi za Veliko Britanijo, ki pa je »s številnimi interesnimi,
kulturnimi in zgodovinskimi vezmi povezana tako z Evropo kot z Ameriko« in »poklica
na, da postane posrednik med tema dvema kontinentoma, ne da bi politično pripadala
enemu ali drugemu« (Toplak, 2003, 101). Namreč že osnutek oziroma kasnejši memorandum Paneurope, ki ga je zasnoval tedanji francoski zunanji minister Aristid Briand, je predvideval oblikovanje bloka evropskih držav zoper Sovjetsko zvezo. Briand
je tako 17. maja 1930 poslal 26-im evropskim državam predlog o »organizaciji reži
ma evropske federativne zveze«. V njem je poudarjal skupen rasni izvor, civilizacijo in
geografsko bližino evropskih držav. Absolutno prednost je dajal političnemu približevanju pred ekonomskim sodelovanjem; najprej naj bi podpisali splošni sporazum o
»moralni uniji« in solidarnosti sodelujočih držav. Evropske vlade naj bi se nato začele
redno sestajati v okviru »evropske konference«, med njenimi sejami pa naj bi deloval
»politični odbor«. Sodelovanje naj bi se formaliziralo na carinskem, sanitarnem, akademskem in političnem področju. Unija naj bi bila podrejena Društvu narodov in
članstvo v njem naj bi bilo pogoj za članstvo v Uniji. Le-ta pa po njegovem predlogu
ne bi imela nobenih pristojnosti; suverenost federiranih držav naj bi ostala absolutna.
Briand je vztrajal na članstvu Velike Britanije, ki je bila porok za trdnost sicer krhke
zveze med Francijo in Nemčijo. Pacifistični evropski krogi so načrt Paneurope kljub
težnji po prevladi francoskega vpliva in protisovjetski noti z naklonjenostjo sprejeli,
saj je napovedoval mir med Francijo in Nemčijo, splošno varnost, odpravo carinskih
meja itd. Zoper Briandov načrt niso nastopili niti reakcionarni krogi in Valéryja
je ideja močno pritegnila. Vseeno sta se o predlogu negativno izrekli italijanska in
britanska vlada. Slednja je Briandova prizadevanja obsodila kot ambicijo po novi
francoski politični hegemoniji nad evropsko celino, nemški zunanji minister Julius
Curtius pa je poleti 1930 izjavil, da je »evropska zveza v političnem okviru, ki ga je
izrisal Briand, za Nemčijo nesprejemljiva« (Toplak, 2003, 104). Projekt Paneurope
se ni mogel izogniti kritikam glede na obstoj Društva narodov in bi Valéry zaradi
tega lahko zašel v težave. Richard Coudenhove-Kalergi je namreč dokaj hitro naperil
kritiko proti Društvu narodov in panevropska ideja je zato kmalu zašla v slepo ulico.
Ženeva z Društvom narodov je za Valéryja tako postala stalnica, ki se ji ni hotel več
odreči. Zlasti prijateljsko vzdušje na sejah mu je ugajalo in delo v njegovih organih
se mu je zdelo na moč koristno. Tako je 18. julija 1930 znova srečal svoje kolege iz
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Podkomisije za književnost in umetnost, ki so pripravili razpravo o zaščiti naravnih
znamenitosti in sklenili objaviti razprave in sklepe praškega kongresa.
Sredi poletja 1930 se je znašel v precepu tudi Inštitut za kooperacijo (Institut de
Coopération), ki ga je vodil Julien Luchaire, saj so po začetnem navdušenju nanj začele leteti kritike zaradi prevelike odvisnosti od francoske politike oziroma oddaljevanja od Ženeve. Med zasedanjem Mednarodne komisije (Commission Internationale)
v Ženevi je Paul Painlevé, ki je od samega začetka predsedoval Upravnemu svetu
Inštituta (Conseil d‘administration) dosegel, da so izvedli zgolj nekakšen popravek,
ne pa njegovo radikalno preoblikovanje. Seveda se je pri tem postavilo vprašanje,
kdo naj bi nasledil Juliena Lucaira, ki je ponudil svoj odstop. Novi predsednik naj
bi bil vsekakor intelektualec in med kandidati sta se pojavila André Siegfried, ki pa
je ponudbo zavrnil, ter Henri Bonnet. Izbira pa je padla tudi na Valéryja. Nanj so
pomislili zlasti kolegi Gonzague de Reynold, Hélène Vacaresco in George Opresco.
Po daljšem razmišljanju je Valéry njihovo ponudbo sprejel. Dne 20. julija 1930 mu
je Paul Painlevé po kratkem razgovoru malo neodločno ponudil mesto predsednika,
a je bil nekaj dni zatem izbran Henri Bonnet. Tako kot ostali je tudi Valéry to novico – seveda ne brez grenkega priokusa – izvedel iz dnevnega časopisja. Vsekakor
je Painlevé spoštoval Valéryja in imel z njim prijateljske vezi, vendar je bila njegova
ponudba dejansko dokaj medla, saj se je zavedal odgovornosti, če bi na to mesto
postavili pisatelja brez administrativnih izkušenj, zato se je odločil, da bodo na čelo
Inštituta raje postavili človeka, kakršen je bil Bonnet (Jarrety, 2008, 761).
Valéryjeva prizadetost je seveda izvirala iz povsem realnih razlogov: po letu 1926
so prihodki, ki so mu jih prinašala njegova dela, dokaj upadli. Razen svoji je želel
pomagati tudi Claudovi družini, poleg tega pri svojih šestdesetih letih ni bil več trdnega zdravja. Nič kaj preveč ni bil navdušen nad dejstvom, da bi moral nadaljevati s
svojimi napornimi turnejami oziroma predavanji. Predsedniško mesto na Inštitutu bi
mu bilo v veliko moralno in materialno oporo, zato se je hudoval nad Painlevéjevim
taktiziranjem in dvojno igro. A kljub temu ni opustil zamisli, da bi organiziral sestanke
intelektualcev z namenom, da bi bolje spoznali Inštitut za kooperacijo. Tako je že 18.
julija 1930 kolegom predstavil svoj spis, kasneje objavljen v reviji Europe nouvelle, v
katerem je spregovoril o tem, da bi moral biti osnovni namen Društva narodov osnovanje zveze narodov z vzajemnim razumevanjem in odpravo nasilnih sredstev oziroma
iskanju ustreznih rešitev pri razreševanju medsebojnih političnih odnosov. Društvo narodov bi torej moralo temeljiti na veri in zaupanju v človeka, na njegovi nedvoumni
koncepciji, ki vključuje zaupanje v njegovo inteligenco [orig. La Société des Nations
est donc fondée sur une croyance en l‘homme, sur une certaîne conception de l‘homme qui
implique confiance dans l‘intelligence de l‘homme]. Če je soglašal, da je naraščanje zavesti
in znanja nujen pogoj za izvrševanje ciljev Društva narodov, je bilo sodelovanje vseh
tistih, ki so bili posebej privrženi evropskemu duhu, tembolj pomembno. Med vsemi
tvorci mednarodnega sodelovanja je torej Inštitut za kooperacijo že pokazal določene
izkušnje in uspešno deloval, za dosego najpomembnejših ciljev pa bi morali formirati še
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Društvo razumnikov (Société des Esprits); eden in drugi organ pa bi morala imeti enotne
oziroma identične nazore, ki bi morali stremeti k splošnemu blagostanju in koristi za
vse narode. Valéry je zaključil z mislijo, da »če intelekt najvišjega ranga ne bo prevladal in
ne bo usmerjal dejavnost Intelektualne kooperacije [Coopération intellectuelle], le-ta ne
bo nikoli dosegla namena, za katerega je bila oblikovana in ne bo imela niti najmanjšega
vpliva na znanost, vzgojo in izobraževanje, proizvodnjo in javno mnenje oziroma na ideje
modernega človeka« (Jarrety, 2008, 762).
Seveda ne preseneča, da je Valéry izrazil svoj poklon Inštitutu za kooperacijo v
trenutku, ko je še upal, da bo prevzel njegovo vodenje, kakor tudi iz spoštovanja
do Juliena Luchaira. Le-ta je v svojih spominih izrazil vso plemenitost in prodornost Valéryjeve osebnosti. Da bi po izpodletelem poskusu vodenja Inštituta Valéry
vendarle vsaj nekoliko vnovčil svoj naziv člana Francoske akademije, je moral še
naprej obiskovati salone in pogosto igrati žalostno komedijo, ki bi jo lahko označili
z besedami – svetovljan proti svoji volji (le Mondain malgré lui). V bistvu ni bil niti
romanopisec, niti dramaturg, niti ni bil posebej družbeno angažiran. Bil je pesnik, ki
se ni zabaval tako kot mnogi drugi; razdajal je samega sebe, ne da bi iskal tolažbo v
banalnih rečeh, ali se povsem zapustil. A njegove bolečine so se stopnjevale, ko se je
njegov »duh žrtvoval Duhu« (l‘esprit consacré à l‘Esprit) in razmišljal, do katere točke
se je še možno povzpeti, da bi dosegel tisto, kar je najbolj čistega in plemenitega v
človeku. Ko se je po eni strani čutil pozvanega, da uresničuje svoje zamisli in ideje,
mu je duha pogosto zmanjkalo in da bi preživel, se je moral največkrat zateči vase. V
Ženevo je prav gotovo prišel z določenim namenom in upanjem, da bo tu našel ravnovesje in spravo med Duhom in Dejanjem (entre l‘Esprit et l‘Action). Njegova razmišljanja so podobna Rollandovim, ki je že v svojem »Manifestu svobode duha« zapisal:
Duh ni nikogaršnji sluga. Mi smo pomočniki Duha. Nimamo drugega mojstra. Ustvar
jeni smo zato, da nosimo in branimo njegovo luč, da zbiramo okrog nje vse ljudi, ki so
zablodili. Naša vloga, naša dolžnost je, da ohranimo trdno orientacijsko točko, da sredi
vrtinca strasti v noči kažemo zvezdo Severnico. Med temi strastmi ošabnosti in vzaje
mnega uničevanja nimamo kaj izbirati, vse jih zametujmo. Zavežimo se, da ne bomo
nikoli služili drugemu kot Resnici, brez meja, brez omejitev, brez predsodkov o rasah in
kastah. Prav gotovo nismo brezbrižni do Človeštva. Zanj delamo, zanj v celoti. Ne poz
namo ljudstev, poznamo samo Ljudstvo, edinstveno in univerzalno, ki trpi in se bojuje,
ki pada in se ponovno dviga, ki nenehno napreduje po trnovi poti, napojeni z njegovim
znojem in krvjo. Ljudstvo vseh ljudi, ki so vsi naši bratje. In zato, da bi se tako kot
mi zavedali tega bratstva, dvigamo nad njihove slepe boje Skrinjo zaveze, svobodnega
Duha, enega in mnogoterega, večnega (Zweig, 1975, 218).
To je bilo torej tisto, kar je Valéry poskušal doseči julija 1930, najpomembnejše pa
je morda dejstvo, da je za razliko od drugih ostal zvest Aristidu Briandu. Želel je namreč, da duh Ženeve oziroma Društva narodov ne bi umrl in da bi ga morali okrepiti,
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raje kot kritizirati (renforcée plutôt que critiquée). Predsedujoči zasedanja, Švicar Gonzague de Reynold, ki ga je imel Valéry zelo rad, je naglasil, da bo njegovo predavanje
ostalo eden temeljnih tekstov, na katerega se bo lahko naslonilo delo Podkomisije za
književnost in umetnost in da bodo njegovo poročilo prebrali pred plenarno komisijo.
Valéryjev tekst seveda ni bil povsem nov: deloma ga je povzel po svojem predavanju v
Berlinu, res pa je prvikrat – sicer v še nekoliko nejasni obliki – oblikoval svojo idejo o
Društvu razumnikov (Société des Esprits). V vsakem primeru je na plenarno komisijo
(Commission plénaire) napravil močan vtis, kakor tudi na Louise Weiss, ki je izvlečke
poročila, kot omenjeno, 20. septembra 1930 objavila v reviji L‘Europe nouvelle, medtem ko je 13. oktobra časnik Le Temps na prvi strani objavil njegove predloge.
Med julijskim zasedanjem leta 1930 je Komisija za kooperacijo odločila, da bo z
naslednjim letom podkomisije nadomestila s stalnimi odbori (Comités permanents) in
da bo imela Komisija za književnost in umetnost nalogo, da bo preučevala tehnična
vprašanja, ki se nanašajo na mednarodno literaturo in umetniško kooperacijo ter v
skladu s tem tudi nekoliko spremenila svoje ime v »Coopération littéraire et artistique
internationale« (Mednarodno kooperacijo za književnost in umetnost). V Ženevi je
Valéry ponovno srečal Hélène Vacaresco in Henrija Focillona, kakor tudi Julesa Destréeja in Juliena Luchaira, ki je bil znova predviden za člana Stalnega odbora, ne
glede na to, da je padel v nemilost in celo prejel naziv zaslužnega ravnatelja pariškega
Instituta (l‘Institut de Paris). Spoznal pa je tudi nove kolege: madžarskega skladatelja
Bélo Bartoka, italijanskega pisatelja Uga Ojettija, Angleža Johna Mansfielda, zlasti pa
nemškega pisatelja Thomasa Manna, čigar delo iz leta 1929 je bilo kronano z Nobelovo nagrado.48 V krog novih kolegov sta prišla tudi angleški helenist Gilbert Murray
in Georges Opresco, ki je na univerzi v Bukarešti poučeval umetnostno zgodovino in
prevzel vodenje muzeja Tona Steliana.49
Ob svojem povratku v Pariz, ob koncu julija 1930, se je Valéry nekajkrat srečal z
maršalom Philippejem Pétainom, ki mu je govoril o svojih minulih sporih z maršalom Fochem. Ob zadnjem obisku, 27. julija, ko sicer niso bile v ospredju politične
teme, je svojim gostom zaupal, da ima Francija raje za soseda nekoliko prenapetega
Mussolinija kakor pa boljševike [orig. préfère avoir pour voisin un Mussolini agité –
plutôt que les Bolcheviks] (Jarrety, 2008, 767). Valéry je sicer ob koncu novembra
1930 prejel povabilo »Studio franco-russe« z željo, da bi se udeležil sestanka med
48 Thomas Mann (1875–1955), nemški pisatelj in akademik, eden največjih pripovednikov 20. stoletja.
Leta 1929 je prejel Nobelovo nagrado za književnost za roman Buddenbeooks, Verfall einer Familie
(Buddenbrookovi, propad neke družine), ki ga kritika vzporeja z najboljšimi deli klasične nemške
epike. Pisatelj je skušal uskladiti svoje umetniško prepričanje s pozitivnimi tradicijami meščanskega
humanističnega »evropejstva«; z eseji je skušal pojasniti tisto, kar je po njegovem mnenju v romanih
ostalo nedorečeno. Ob prihodu Hitlerja na oblast (1933) je emigriral za krajši čas v Francijo, nato pa
v Švico, kasneje pa v ZDA. S svojim delom je obeležil celo obdobje nemške književnosti, hkrati pa v
veliki meri vplival tudi na evropsko književnost (Enciklopedija leksikografskog zavoda, 4, 1968, 222).
49 Ton Stelian (1860–1925), romunski liberalni politik, jurist, pravosodni minister in velik zbiratelj umetnin, ki so krasile njegovo palačo v Bukarešti, leta 1931 preurejeno v umetnostno-zgodovinski muzej.
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francoskimi in ruskimi intelektualci, ki so bili pregnani iz Rusije po vzpostavitvi boljševističnega režima. Tistega večera sta nastopila René Lalou in Rus Wladimir Weidle,
toda bolj kot njuna nagovora se je Valéryja dotaknila razprava mladega, komaj 26-letnega Aleksandra Markovitcha Lipianskyja, pobudnika Mounierjevega personalizma
in gorečega pristaša evropske federalne zveze (L‘Union fédérale de l‘Europe), ki je pod
psevdonimom Alexandre Marc zasnoval filozofski krožek »Ordre nouveau« (Novi red)
in sodeloval pri oblikovanju revije Esprit.50 Toda, ko so Valéryja povabili k besedi,
se ni mogel opredeliti za nobeno stran in odgovoril, da bi komentatorji v njegovih
stališčih zaznali privrženost sistemu, ki pa mu ni hotel izraziti svojega spoštovanja.
Tja do konca leta 1930 se je Valéry še vedno sukal v uradnih krogih in 5. decembra kosil na Quai d‘Orsayu pri Aristidu Briandu, takrat zunanjem ministru v
Lavalovi vladi, ki ga je Louise Weiss označila za »konjskega mešetarja in pesnika« [orig.
le mamaquignon et le poète] in je bila to njegova poslednja javna funkcija. Ko je pred
letom dni umrl njegov nemški kolega Gustav Stresemann, se je na septembrskih
volitvah 1930 število nacističnih poslancev povečalo od 12 na 107. Nad Evropo se
je začel dvigati zlovešč veter in Briand je začel doživljati grenka spoznanja in poraze.
Toda kljub nekaterim ekscesom in znamenjem večina razumnikov, kakršen je bil npr.
Romain Rolland, naraščajočega nacizma še ni jemala resno. Še februarja 1931 je v
nekem članku zapisal, resda predvsem v zvezi z morebitno nevarnostjo za Francijo,
da »vreščanje hitlerjancev ni usmerjeno toliko v akcijo kolikor v zastraševanje«. Vsa ta gibanja političnih strank so »danes samo cirkuške parade,« je zapisal (Zweig, 1975, 235).
Ob koncu leta 1930 je sledilo še nekaj srečanj z maršalom Pétainom, zadnjikrat
27. decembra v Domu invalidov (Dôme des Invalides). Dne 22. januarja 1931 je sledila svečanost v stari kapeli Francoske akademije, kjer je prebral svoj nagovor, ki ga
je sestavil za maršala Pétaina in v njem zlasti izpostavil dogajanje in njegove zasluge v
zadnji vojni. Spretno se je izognil žgočim diskusijam in rivalstvu z njegovim predhodnikom, maršalom Fochem, kakor tudi spornosti premirja. List Journal des débats je
50 Aleksander Markovič Lipiansky (1904–2000) s psevdonimom Alexandre Marc, je bil francoski pisatelj in filozof, teoretik evropskega federalizma. Rusijo je zapustil v času oktobrske revolucije 1917
in se v Parizu sredi dvajsetih let 20. stoletja najprej šolal na liceju Saint-Louis, kasneje pa diplomiral
na École libre des sciences politiques. Leta 1929 je v sodelovanju z Denisom de Rougemontom
formiral Club du Moulin Vert, ki je leta 1930 privedel do gibanja z imenom L‘Ordre nouveau. Na
njegovo pobudo se jim je pridružil Arnaud Dandieu, s katerim sta v letih 1930–1933 osnovala
temeljno teoretično smer »personalizma« in »antikonformizma«, leta 1932 pa je sodeloval pri nastanku revije Esprit, kjer je objavljal članke o temeljnih tezah gibanja Ordre nouveau. Po Dandieujevi
smrti, oktobra 1933, je začel pisati v revijo La vie intellectuelle, potem pa leta 1935 postal sekretar
katoliškega tednika Sept. Ta je leta 1937 pa tja do druge svetovne vojne prerasel v tednik Temps
présent oziroma v letih 1940/41 v Temps Nouveaux, sam pa je sodeloval pri tiskanju ilegalnega
glasila Cahiers du Témoignage chrétien, po osvoboditvi pa se je v celoti posvetil vprašanju evropskega
federalizma. Sodeloval je pri formiranju skupine z imenom »La Fédération« in postal leta 1946
generalni sekretar »Evropske fedaralistične unije« (Union européenne des fédéralistes) in utemeljitelj
revije L‘Europe en formation (https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Marc).
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24. januarja 1931 Valéryju diskretno očital, da ni znal izenačiti skromnosti njegovega
stanovskega kolega s tem, da bi vidneje podčrtal Pétainov delež v siceršnjih Fochevih
uspehih na bojišču (Jarrety, 2008, 776).

Slika 38: Francoska maršala Ferdinand Foch (levo) in Philippe
Pétain (desno), junaka prve svetovne vojne (Spletni vir: Wikipedia).
Valéryjev tekst, v katerem se je izogibal lahkotnim učinkom, je bil med najboljšimi spisi, kar jih je napisal dotlej. Uspel se je dvigniti na nivo same zgodovinske vede,
ki mu je bila zelo blizu in kjer je znal izpostaviti na primeru bitke za Verdun simbolno prispodobo francoskega naroda v minuli vojni. V bistvu je bila to meditacija
na njegove junaške podvige, ki pa niso bili starejši kot dve desetletji [orig. quelque
chose comme l‘image sublimé d‘événements qui, pourtant, ne sont pas vieux de vingt ans].
Sklicujoč se na začetku svojega govora na Frankfurtski sporazum, ki je napravil konec
francosko-pruski vojni iz leta 1870, je zatrdil, da »je bil ta sporazum model za vse, ki
niso odstranili možnosti za izbruh nove vojne. Francijo je potisnil v latentno stanje ogro
ženosti oziroma izbiro med nenehno, komaj prikrito vazalnostjo in brezupno borbo za
ohranitev samostojnosti«. Ob zaključku svojega nagovora je poudaril dvom,
da bi lahko novo vojno vodili kaj bolje in s tem ublažili trpljenje človeškega rodu. Iz
gleda, da izkušnje niso bile dovolj in da nekateri znova stremijo po ponovnem klanju.
Nekaterim ni bilo dovolj človeških stisk, razočaranj, ruševin in solza, ni bilo dovolj
invalidov, pohabljencev, slepcev, vdov in sirot. Zdi se, kot da bi težave, ki se porajajo v
miru, vodile v strahote nove vojne.
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Ali je Valéry pri tem mislil na zadnje nemške volitve, kjer je naraščala moč nacionalsocialistične stranke, ali pa na veliki Briandov govor, ki ga je poslušal septembra
1926 v Ženevi? Tega natančno ne vemo. Preden je zaključil, se je boječe vprašal: »Ali
ne bo obveljalo, da je človeštvo, jasnovidno in razumno, kakršno je, nesposobno svoje
nagibe žrtvovati za nova spoznanja in svoje medsebojno sovraštvo za nove bolečine, saj se
obnaša kot roj nerazumnih insektov, ki ga neustavljivo privlačijo ognjeni zublji?«.
Bil je presenečen nad priznanji, ki so deževala po prebranem govoru, vkjučno s
priznanjem vdove maršala Focha. Naslednjega dne mu je maršal Pétain napisal:
Moji oficirji so pohiteli na uredništvo Le Tempsa, da bi si nabavali vsak svoj izvod
časopisa, takoj ko je izšel, in da bi si shranili vaš govor, ki se jim je zdel čudovit. Kar se
mene tiče, sem ponosen, da sem bil navdih za vaše mojstrsko delo, ki bo veliko prispevalo
k povečanju vašega ugleda [orig. Pour ma part, je suis fier d‘avoir inspiré cette œuvre
magistrale qui ne fera qu‘ accroître votre réputation].
Na rue de Villejust je tudi v naslednjih dneh, pa še v mesecu februarju, prihajalo
veliko sporočil s čestitkami, med katerimi je bila tudi čestitka prijatelja A. Gidea, ki
je med drugim v svoj Journal napisal: »Izreden Valéryjev govor z občudovanja vredno
tehtnostjo, širino in svečanostjo, brez napihnjenosti, v izbranem, plemenitem in lepem
jeziku. Povzpenja se daleč nad vse, kar je Valéry napisal do danes«. Enako mnenje so
izrazili tudi vsi ostali, ki so mu poslali svoje čestitke, med politiki: Herriot, Reynaud,
Barthou, Joseph Caillaux, med literati in razumniki Bergson, Cambon, Hanotaux,
Mauriac, Duhamel, opata Bremont in Mugnier oziroma Adrienne Monnier, ki je
tako kot mnogo drugih njegov govor poslušala po radiu. Potem je sledilo še pismo –
kar je med drugim omenil tudi bratu Julesu – maršalice Julie Foch. Glede na rivalstvo
med njenim pokojnim možem in maršalom Pétainom je izrazila svoje veselje, da v
svojem govoru ni ničesar izpustil in v skoraj družinskem tonu zaključila: »Dovolite
mi, da vam dragi gospod Valéry, izrečem svoje zadovoljstvo, ko ste govorili o maršalu in
tako dobro razumeli in dojeli njegov značaj in njegov vojaški genij. Zaradi tega sem
globoko počaščena […]« (Jarrety, 2008, 777). Tudi v francoskem tisku so bile pohvale
domala enoglasne, celo med tistim delom, ki je Valéryja pogosto grajal. Med drugim
je Léon Blum, bodoči predsednik vlade, do Valéryja pokazal veliko mero naklonjenosti v svojem članku v listu Le Populaire z dne 25. januarja 1931, kjer je napisal:
Njegovo ime, ki je po tolikih letih še vedno drago pisateljem moje starosti, je z Marcelom
Proustom na čelu tiste generacije, ki jo je v teh letih občudovala vrsta književnikov in
mislecev širom po svetu. Njegovo popularno ime ne bo sicer nikoli uspelo med ljudmi
razširiti njegove literarne umetnosti, katere osnovna značilnost in kvaliteta sta med dru
gim eleganca in občutek, ki ga lažje razumejo matematiki, se pravi, dar za kar najbolj
čist in izbrušen jezik, ki je odraz njegovega duha. V njegovem govoru je zlasti zaključni
del tisti, kjer lahko ugotavljamo, kako je sicer kot človek, ki je tuj našemu političnemu
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delovanju in ki živi v drugačnem miselnem svetu, sposoben uporabljati podobne vzorce
in motive ter prihaja do podobnih zaključkov kot mi in da čista igra njegovega duha
dohiteva naše strasti in skorajda govori z našim jezikom [orig. N‘est-il pas satisfaisant de
constater qu‘un homme étranger à notre action, vivant dans une autre sphère et presque
dans un autre monde, dès qu‘il s‘applique aux mêmes sujets, est conduit aux mêmes con
clusions que nous, que le jeu entièrement libre et serain de son esprit rejoint notre passion,
et qu‘il en vient presque à parler notre langue] (Jarrety, 2008, 778).
Spomladi leta 1931 je Valéry, potem ko je aprila na kratko obiskal rojstni Sète,
kjer je položil šopek na očetov in materin grob ter obiskal brata v Montpellieru,
krenil na turnejo po severni Evropi. Pariz je zapustil 1. maja in se preko Hamburga
napotil na Dansko, nato pa naprej na Švedsko, v Göteborg, kamor so ga povabili
člani Alliance française. Nato je odpotoval na Norveško, kjer je imel predavanje v
Oslu, ob vrnitvi pa se je znova ustavil na Švedskem, kjer ga je v Stockholmu sprejel
kralj Gustav V. Govorila sta sicer o Azurni obali, golfu in tenisu in Valéry mu je pripovedoval o svojem križarjenju z jahto Martine de Béhaque. Z vlakom se je podal na
novo turnejo do Danske oziroma Kopenhagna, kjer je imel zadnje predavanje, nato
pa se je preko Hamburga 19. maja 1931 vrnil v Pariz.

Slika 39: Sète v času Valéryjevega otroštva (Spletni vir: Wikipedia).
Po vrnitvi se je znova znašel v vrtincu političnega dogajanja in razprav o družbenem in političnem značaju Francije. V tem obdobju je namreč prišlo do politične
menjave na vrhu. Predsednika Gastona Doumerqua je nasledil Paul Doumer, vendar
je po kongresu v Versaillesu znova prišel na površje Aristide Briand. Valéry je prišel
v stik tudi z ministrom Paulom Reynaudom, ki ga je 22. maja 1931 povabil v Musée
des Colonies ob veliki razstavi kolonializma (grande Exposition coloniale). Reynaud je
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že leto poprej pričel s svojo politično kariero; najprej je vodil finančno ministrstvo
v Lavalovi vladi, potem pa postopno prevzel funkcijo ministrskega predsednika. Pri
tem se mu je izjalovil načrt, da bi postal tudi vodja svoje stranke Demokratske zveze
(Alliance démocratique).
Dne 11. julija 1931 je znova obiskal Inštitut za intelektualno kooperacijo in v njem
deloval skupaj s Paulom Painllevéjem in Paulom Langevinom, kakor tudi z Gastonom
Rageotom, predsednikom Društva književnikov (Société des gens de lettres) pa tudi dvema
diplomatoma, s katerima je dokaj hitro vzpostavil prijateljske stike: Nicolasom Politisom,
nekdanjim grškim ministrom za zunanje zadeve, ki je postal grški ambasador v Franciji, in
Stefanom Osuskym, češkoslovaškim ministrom, ki je svojo domovino predstavljal v Komisiji za reparacije (Commission des réparations) v okviru Društva narodov. Vse skupaj je
povabila Mme Boas de Jouvenel, generalna sekretarka združenja »La bienvenue française«,
ki je vzpodbujalo izmenjavo intelektualcev in pripravljalo ustanovitev »Stalnega biroja«
(Bureau permanent), ki naj bi prispeval k napredku in izboljšanju njihovega materialnega
položaja. Naslednjega dne po kosilu je Valéry predsedoval Odboru PEN-kluba, zatem
pa skupščini, ki je sledila na sedežu Mednarodnega literarnega krožka (Cercle littéraire
internatinal) na 4, rue de Chevreuse. Toda sestanki francoskih pisateljev so Valéryja manj
zanimali kot oni, s katerimi so vzpostavljali mostove sodelovanja z drugimi državami in
tako je 14. junija sprejel povabilo belgijskih kolegov ter se podal v Mariemont, kamor je
Kraljeva akademija za jezikoslovje in literaturo (Académie royale de langue et de littérature)
povabila svoje francoske kolege na praznovanje desetletnice svojega delovanja. Ustanovitelji akademije seveda niso mogli mimo Valéryja, ki so ga spremljali Henri de Régnier,
Gabriel Hanotaux in Maurice Paléologue (Jarrety, 2008, 788).
Že 23. junija 1931 pa je znova odpotoval v Anglijo, tokrat zaradi tega, ker naj bi
mu podedlili častni doktorat univerze v Oxfordu (docteur honoris causa). Ob Valéryju
naj bi ga podelili tudi Johnu Galsworthyju, Josephu Fleuriau in Johnu Livingstonu.
Svečanost se je odvijala v Sheldonian Theatre, vendar se je Valéry tokrat po svečanosti
takoj vrnil v Pariz, ne da bi obiskal svoje sorodstvo v Londonu.
Nadaljevalo se je tudi njegovo delo v okviru Društva narodov. Po preustroju
Inštituta za sodelovanje so obnovili Francoski nacionalni odbor, ki se je 21. aprila
1931 preimenoval v Francosko nacionalno komisijo za intelektualno sodelovanje
(Commission Nationale Française de Coopération Intellectuelle), v kateri je Henry de
Jouvenel po plenarnem zasedanju postal predsednik, Valéry pa ob Marie Curie in
Célestinu Bougléju eden od podpredsednikov. Dne 11. maja so oblikovali tudi delovni program in se odločili za formiranje petih podkomisij; Valéry ni sodeloval v
nobeni od njih. V Ženevo se je ponovno podal 5. julija, ko je sodeloval na seji Stalnega odbora (Comité permanent). Sicer pa je ob prenovi Komisije za intelektualno
sodelovanje mnogokrat sodeloval v razpravah, saj je hotel nadaljevati ideje in zamisli,
ki jih je predstavil že v Berlinu: komisijo je dejansko videl kot najpomembnejši organ
Društva narodov, katere cilj naj bi bil nič manj kot sprememba stanja evropskega
duha, zato naj bi po njegovem razširili pristojnosti in poslanstvo novega Stalnega
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odbora (Comité permanente), da bi prepričali intelektualce celotnega sveta, da obstoji
telo oziroma organ, ki se zavzema zanje in ki se zaveda njihove vloge ter prizadevanj,
da iz človeškega bitja ustvarijo kaj več kot zgolj nagonsko bitje, ki je bližje živali kot
razumnemu bitju. Društvo narodov naj torej postane Društvo razumnikov (Société
des Esprits). Združiti bi moral vse tiste, ki poglabljajo človeškega duha in ustvarjajo
ideje ter izumljajo oblike in kombinacije misli, ki jih bodo odkrivali in interpretirali
na podlagi dejanskega stanja [orig. Elle doit unir ceux qui accroissent la vie de l‘esprit,
en créant des ideés, en inventant des formes et des combinaisons de pensées, en découvrant
et en interprétant des faits] (Jarrety, 2008, 795).
Da bi zagotovili delovanje in obstoj Društva razumnikov (Société des Esprits), je
Stalni odbor (Comité permanent) priporočil Komisiji za intelektualno sodelovanje
(Commission de Coopération Intellectuelle) in pariškemu Inštitutu za kooperacijo, dve
posebno pomembni akciji: vzpostavitev sodelovanja in korespondenco med kvalificiranimi predstavniki intelektualne elite ter organizacijo pogovorov med razumniki
podobnih znanstvenih disciplin, kjer bi npr. razpravljali o odnosih med humanistično in tehnično inteligenco, o posebnih raziskavah s teh področij, vzgojnih smotrih in
podobno. Skratka, o vsem tistem, kar bi pripomoglo k definicijam človeškega bitja in
človeške civilizacije na splošno, Inštitut za kooperacijo pa bi poskrbel za objavo teh
pogovorov. Prvi med njimi naj bi se odvijal v Frankfurtu leta 1932 in bil posvečen
Goetheju. Po Valéryjevem posredovanju je Louise Weiss, tako kot leto poprej, poskrbela za široko publiciteto in odmev in ponudila izvlečke v reviji L‘Europe nouvelle z
dne 26. septembra 1931 (Jarrety, 2008, 795).
Prvo zasedanje Komisije za intelektualno sodelovanje je Valéryju omogočilo, da se je
srečal z italijanskim pisateljem Ugom Ojettijem,51 utemeljiteljem pomembne umetnostne revije Dedalo in članom Italijanske akademije, ki ga je spoznal že ob svojem prvem
potovanju po Italiji leta 1924 ter si je z njim izmenjal nekaj pisem. Spoznal je tudi nekaj
51 Ugo Ojetti (1871–1946), italijanski pisatelj, umetnostni kritik in žurnalist, ki je že leta 1894 stopil v
krog nacionalističnega dnevnika La Tribuna. Leto kasneje je postal znan s svojim prvencem Alla sco
perta dei letterati (Milano, 1894), v katerem je predstavil portrete slavnih italijanskih pisateljev v obliki
intervjujev. Njegovo predavanje v Benetkah na temo »Prihodnost italijanske književnosti« (L‘avvenire
della letteratura in Italia), je vzbudilo številne komentarje. Svoje članke oziroma umetnostne kritike je
objavljal v številnih časopisih in 1898 pričel sodelovati z listom Corriere della Sera. V letih 1901/2 se je
mudil v Parizu kot dopisnik lista Giornale d‘Italia, leta 1905 pa se je ustalil v Firencah oziroma tik pred
prvo svetovno vojno v bližnjih Fiesolah. Po vojni oziroma leta 1920, je osnoval svojo revijo Dedalo
(Milano, 1920–1933), ki je dokaj hitro postala stičišče številnih kritikov, intelektualcev in umetnikov,
kot so bili Berenson, Marangoni, Jahier, Marini, Toesca in drugi. V letih 1929–1933 je v Firencah
izdajal literarno revijo Pegaso, v letih 1925/26 pa je sodeloval tudi pri reviji La Fiera Letteraria, končno
pa je v letih 1926/27 postal direktor časopisa Corriere della Sera. Bil je med podpisniki Manifesta
fašističnih intelektualcev leta 1925 in bil leta 1930 imenovan za člana Italijanske akademije, tri leta
kasneje pa še za člana Upravnega odbora Italijanske enciklopedije. Ob osvoboditvi Rima leta 1944 je
bil izbrisan iz novinarskih vrst in zadnja leta do smrti (1946), preživel v svoji vili v Fiesolah (https://
it.wikipedia.org/wiki/Ugo_Ojetti).
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drugih novih članov: angleškega pesnika Johna Mansfielda, zlasti pa Thomasa Manna.
Oba sta imela zelo dobri in zanimivi predavanji in ob tem prvem srečanju jima je Valéry ponudil svoje delo Regards sur le monde actuel (Pogledi na aktualni svet) ter izjavil, da
je bilo morda to srečanje največja korist tokratnega potovanja v Ženevo.
Valéry se je leta 1931 ob vsem ostalem posvetil tudi tistemu delu, ki ga je opustil že
leta 1928 in v katerem naj bi zbral vse svoje politične spise iz preteklih let. Zbornik naj ne
bi vseboval novih študij, pač pa bi dotedanje zbral pod naslovom Notes sur la grandeur et
la décadence de l‘Europe (Beležke o veličini in dekadenci Evrope), objavljene v Jouvenelovi
Revue des vivants. Člankom naj bi dodal v uvodu fragment iz najnovejšega govora, ki ga
je imel ob inauguraciji maršala Pétaina na Francoski akademiji. V teh prispevkih je Valéry
razgrnil svoj pogled na zgodovinopisje oziroma zgodovinsko stroko. Prvikrat je javno
izrazil kritiko na njen račun in zato prešel na stran njenih nasprotnikov in strogost njegovih predlogov mu je v bodoče zagotovila naklonjenost Bérarda, Monzieja in mnogih
drugih. Po njegovem mnenju so zgodovinska dela v prvi vrsti literarne fikcije, ki pa včasih
predstavljajo »neizpodbitno resnico« [orig. vérité irrésistible]. Nič v njihovem trenutnem
učinku na bralca glede avtentičnosti ne dopušča dvoma glede podob, ki nam jih rišejo
Tacit, Michelet, Shakespeare, Saint-Simon ali Balzac. Rade volje jih označujemo kot »iz
umitelje« [orig. inventeurs], ali pa tudi kot »poročevalce« [orig. reporteurs]. To prepričanje,
do katerega je prišel le polagoma in ga tudi jasno izrazil, so podpirali prijatelji, kot npr.
André Lebey, toda Valéry je v zgodovinski preteklosti težje zaznal in spoznal vzroke za
aktualni položaj. Preprosto ni mogel pripoznati, da se lahko zgodovina ponavlja, oziroma
bi se lahko ponovila kot tragedija ali celo kot farsa, saj v vseh primerih »zgodovina napaja
samo sebe« [orig. l‘histoire aliment l‘histoire] in Valéry je z veliko mero prepričanja zapisal:
»Povsem možno je, da Ludvik XVI. ni umrl pod giljotino brez predhodnega primera Karla I.
in da se Napoleon Bonaparte, če ne bi razmišljal o preureditvi Rimske republike v cesarstvo, ki
je temeljilo na vojaški moči, ne bi oklical za cesarja« (Jarrety, 2008, 792).
A Valéryja je zanimal zlasti sodobni čas, zato je prešel na geopolitično področje
tja od konca 19. stoletja dalje, ko je Japonska napadla Kitajsko in ZDA Španijo. Da
bi lahko na določen način definiral tedanji svet, je zapisal: »Ves obljudeni del sveta je
bil do današnjih dni že raziskan, opisan in razdeljen med posamezne narode. Obdobje
nenaseljenih predelov, predelov brez gospodarjev oziroma krajev, ki ne bi pripadali niko
mur, je zaključeno«. Hkrati je bila to priložnost, da je preoblikoval svojo staro idejo,
ki jo je pod vplivom Estournelles de Constanta zagovarjal še leta 1897, in sicer glede
razlik med bolj oziroma manj civiliziranimi narodi. V zvezi s tem je napisal: »Ume
tno ustvarjena neenakost moči, na podlagi katere se je po treh stoletjih ustvarila evrop
ska nadvlada, se nagiba k svojemu koncu«. V doslej močno proevropsko usmerjenem
Valéryju to spoznanje ni prisotno brez določene zagrenjenosti in obžalovanja, kar
začutimo tudi v njegovih besedah:
Nič ni bolj neumnega v celotni zgodovini kot je evropsko tekmovanje in konkurenca na po
litičnem in ekonomskem področju, ki ji ni primerjave z evropsko enotnostjo in povezanostjo
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na znanstvenem področju. Medtem ko so napori najumnejših glav v Evropi ustvarjali
ogromen kapital v koristne namene, je tradicija politične zgodovine pohlepnosti in nazad
njaštva ta duh uničevala. Borba za koncesije in posojila, za uvedbo strojne proizvodnje, v
dilemi, ali bi uvedli šole oziroma arzenale, borba, ki ni nič drugega kot dolgoročni prenos
konfliktov, predstavlja usodni preokret oziroma vrnitev Evrope na drugorazredni nivo in
ji s tem določa njene meje.
Zaključil je z mislijo: »Evropa ne bo sledila politiki svojega duha in misli« [orig.
L‘Europe n‘aura pas eu la politique de sa pensée] (Jarrety, 2008, 792).
Ta moder in lep stavek se je na žalost v prihodnosti uresničil, a obenem se zastavlja vprašanje, kakšno mesto je v tem kontekstu v Valéryjevem imaginariju tedanjega
sveta predstavljala Amerika. Za Ameriko, predvsem pa ZDA, kamor se Valéry za
razliko od Henrika Bergsona, Émila Borela, Henrija de Focillona, Paula Hazarda,
Georgesa Duhamela in mnogih drugih ni nikoli podal, je nekoliko prezirljivo dejal,
da »v tej deželi velikanskega razvoja, kjer se vse dogaja, ni zgodovinske preteklosti, zato
je lahko tu ta koncepcija razumljiva«. Nekoliko improvizirana in groba izjava je dejanski odraz njegovih razmišljanj, saj je predstava, ki jo je imel o ZDA, dokaj blizu
predstavi neodraslih ljudi. Ta veliki oddaljeni kontinent je v njegovih očeh še leta
1938, ko je napisal prispevek L‘Amerique projection de l‘esprit européen (Amerika,
projekcija evropskega duha), torej v trenutku, ko so številni nemški znanstveniki in
razumniki – med njimi v prvi vrsti Albert Einstein – zbežali pred nacizmom in so s
tem v ZDA pomnožili vrste inteligence, veljal zgolj za obetavno hčer Evrope, ne pa
za državo z lastnim razvojem in suverenostjo [orig. que l‘Amerique n‘est pour lui que la
fille prometteuse de l‘Europe, et non point avec sa possible suveraine].
Kljub temu je njegovo delo »Regards sur le monde actuel« (Pogledi na sodobni svet)
doseglo takojšen uspeh in v pičlih petnajstih dneh so prodali kar 10.000 izvodov. Zaradi kritičnosti in zadržanosti do zgodovinske vede ga je prijatelj Gabriel Hanotaux
novembra 1931, ko je na Sorboni potekala otvoritvena slovesnost »Fondation pour le
progrès des sciences historiques« (Fondacije za razvoj zgodovinskih znanosti), povabil k
besedi. Valéry je ponovil in znova naglasil večji del svojih argumentov, in sicer, »da
naša generacija, ki je vedno bolj navajena na znanstvene metode, ne razume, da se to lah
ko preveri in ponovi« [orig. que notre génération, de plus en plus habituée aux méthodes
scientifiques, ne comprend que ce qui peut se vérifier et se répeter] (Jarrety, 2008, 808).
Še ob koncu tistega leta, in sicer 9. decembra 1931, je imel na povabilo Dobrodelnega društva za vzgojo in izobraževanje (Société charentaise d‘instruction et d‘éduca
tion) v Angoulêmu, predavanje na temo »Pogledi na preteklost in aspekti današnjega
sveta« (Regards sur la passé et aspects du monde actuel), kjer je povzel nekaj misli iz
svojega dela »Pogledi na sodobni svet«, sledila so še predavanja v Bordeauxu, Arthez
d‘Assonu in Biarritzu na isto temo kot v Angoulêmu, v slavnostni dvorani hotela
Miramar, kamor je prišlo najmanj 1.000 ljudi (Jarrety, 2008, 810).

128

DINAMIČNI IN PRELOMNI LETI 1932/1933 IN VALÉRYJEVA
VLOGA V FORMIRANJU MEDITERANSKEGA
UNIVERZITETNEGA SREDIŠČA V NICI
Leto 1932 je ob 100-letnici smrti Johanna Wolfganga Goetheja potekalo v znamenju enega največjih pesnikov svetovne književnosti. Slavili so ga s tolikšnimi
častmi, kot bi želeli okoli te univerzalne osebnosti združiti celotno Evropo. Prvi je
bil k tej obeležitvi seveda poklican Paul Valéry, ki je v tem času že veljal za enega največjih francoskih razumnikov in pesnikov. Pristal je na to, da bo skupaj z Anatolom
de Monziejem prevzel funkcijo podpredsednika Organizacijskega komiteja (Comité
d‘organisation) za proslavitev 100-letnice pod predsedstvom Paula Painlevéja. Dne
30. aprila 1932 je moral v veliki dvorani Sorbone prebrati spominski nagovor, nato
pa je imel v Frankfurtu, Goethejevem rojstnem kraju, pogovor z glavnim urednikom
revije Europa, Jeanom Guéhennom, ki je tako Valéryju kot Thomasu Mannu predlagal, da bi sodelovala pri posebni številki omenjene revije.
V bistvu pa se je leto 1932 za Valéryja pričelo v znamenju nemškega jezika in literature že ob srečanju s pisateljem Stefanom Zweigom. Pri Julienu Luchairu sta se na
kosilu z avstrijskim pisateljem videla že 4. juanuarja 1932 na 96, rue des Ternes. Ugledni Avstrijec je ravno potoval preko Pariza in v njegovo čast je nekdanji predsednik
Inštituta za sodelovanje (Institut de Coopération) organiziral kosilo, na katerega so
povabili tudi pisatelja Renéja Jougleta, Juliena Caina in nekaj drugih. Stefan Zweig,
ki je prevedel Verlaina in Verhaerna, je dodobra obvladal francoski jezik in novembra
1928 skupaj z Julesom Romainsom v Théatre de l‘Atelier s svojim Volponom doživel
izjemen uspeh. Tega dne sta se na kosilu pri Julienu Luchairu z Valéryjem gotovo
pogovarjala o evropski problematiki, saj je bil Zweig vznemirjen zaradi možnosti
ponovne vojne, vendar Valéryja s svojimi argumenti očitno ni prepričal. Kasneje je
Romainu Rollandu, ki mu je bil zelo blizu, zaupal: »Celo ljudje, kot Valéry, Julien Cain
in drugi, ki sta z obžalovanjem in sočutjem sprejemala moje razmišljanje, nista kazala
kake posebne prizadetosti in pretresenosti.« Med drugim je Zweig ostro grajal tudi Društvo narodov, ki ga je Valéry še vedno branil in po ironičnih mnenjih, ki jih je imel na
račun svojega stanovskega kolega leta 1926, je to pismo Romainu Rollandu služilo
kot potrdilo o dokaj krhkih vezeh med obema pisateljema. Tako sta se tistega dne pri
Julienu Luchairu namesto o aktualnem položaju zadržala v pogovoru o literaturi in o
Odboru za intelektualno sodelovanje (Jarrety, 2008, 814).
Že ob koncu leta 1931 je izšla priloga biltena Komisije za intelektualno sodelovanje (Bulletin de la Coopération Intellectuelle), ki je vsebovala Valéryjeve in Focillonove
predloge in beležke o delovanju Stalnega odbora (Comité permanent). Trije Thibaudetovi članki o delovanju te komisije so bili objavljeni v reviji Les Nouvelles littéraires,
sredi marca 1932 pa je Jean Guéhenno, direktor revije Evropa, objavil oster članek z
naslovom »Intelektualci in razorožitev« (Les intellectuels et le désarmement), namenjen
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članom Stalnega odbora za književnost in umetnost pri Društvu narodov. Tako kot
Albert Thibaudet je verjetno tudi on prebral prilogo biltena in ga pospremil z določenim ironičnim komentarjem na račun krize in brezposelnosti. Članom je očital, da
so po kakih desetih letih, ko so se prvič sestali, da bi zagotovili intelektualno sodelovanje in evropskega duha, ustanavljali komisije, podkomisije, odbore, pododbore,
odpirali urade, pisarne, objavljali poročila in izdajali revije, kar je zahtevalo veliko
dela, truda in stroškov vseh zaposlenih, ostalo pa brez učinka. Potem je citiral, ne da
bi ga poimensko navedel, Valéryjev govor, ki ga je imel v Ženevi, in dodal: »Vse to
se je dogajalo julija 1930 in svet se medtem hitro obrača na slabše, tako da je bila prva
konferenca o razorožitvi v okviru Društva narodov, ki se je pričela v Ženevi 24. febru
arja 1932, kronana z neuspehom«. V trenutku, ko je Jean Guéhenno pripravljal svoj
kritični članek, mu je problem razorožitve omogočil, da je izstrelil še zadnjo puščico:
Gospodje, vi se čudite in razburjate, da svet ne kaže nobenega interesa za vaše razprave.
Obravnavajte vendar enkrat neko vprašanje kot urgentno in prioritetno in javnost vam
bo prisluhnila in vas sprejela! [orig. Traitez une fois une question urgente et vrai: le
monde vous donnera audience. Osez prendre de décisifs engagements: les hommes alors
vous entendront] (Jarrety, 2008, 823).
Guéhenno je povsem upravičeno čutil razliko med inteligenco in realnostjo, toda
po drugi strani se je po krivem norčeval iz Stalnega odbora za književnost in umetnost, saj so njegove seje dejansko potrjevale pozitivne izkušnje in »politiko duha«,
vendar ni mogel preseči pooblastil in poslanstva, ki mu je bilo zaupano. V tem smislu
je Valéry 5. marca 1932 odgovoril Guéhennu, da »pogum, vera in navdušenje niso več
nujno v službi miru, ampak jih najdemo na vseh področjih«. Iz tega izhaja, da tako ostali kot on osebno, premorejo veliko razuma, po drugi strani pa sovražijo vojno, zato
nastopajo proti njej z glasom razuma in ne nameravajo pripravljati nagovorov, deklaracij, mitingaških resolucij, priseg in podobno, saj so to predvsem dejanja nasilja, ki
ne izključujejo duha vojne [orig. l‘âme de guerre]. Vse to se porodi iz politike, ki za
svoje cilje potrebuje lahkovernost množic, iracionalna čustva, slepo sovraštvo in samozavest, ki človeka spremenijo v bojno žival. »Nemogoče je torej razmišljati o odpravi
vojn«, zaključuje Valéry, »če se ne bomo v temeljih zavzemali za odpravo posurovelosti
človeštva«. Iz pisma Guéhennu nedvomno izhajajo poglavitni principi Valéryjevih
stališč tistega časa, ki se niso spremenili niti z vstopom v ustanove Društva narodov,
vsekakor pa kažejo na nadaljnjo podporo Briandovi politiki. Zaradi bolezni je veliki
francoski državnik zapustil Quai d‘Orsay in 7. marca 1932 umrl. Dokaj hitro se je
pokazala vsa iluzornost njegove politike, njegova smrt pa je tudi za Valéryja pomenila
zaključek nekega daljšega obdobja oziroma prepričanja, da je francoska država, utelešena v Briandu kot zagovorniku sprave in pomiritve z Nemčijo, sposobna obdržati
svoj vodilni položaj v Evropi. Valéry nekako ni uvidel, da je Briand ponovil staro napako in se zavzel za Evropsko unijo ob sočasni ohranitvi popolne suverenosti članic,
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britansko nasprotovanje, ekonomska kriza in posledični protekcionizem, vzpon ultranacionalističnih sil v Namčiji, strah birokratskih krogov v Društvu narodov pred
potencialnim tekmecem v Evropski uniji pa so pripomogli k neuspehu Briandove
politike (Toplak, 2003, 105). Z njegovo smrtjo sta možnost in želja po nemško-francoski spravi in splošnem evropskem pacifizmu začela naglo kopneti, to pa je tudi
Valéryja začelo odvračati od politike, saj ga je zanimala čedalje manj. Edino upanje
mu je ostajalo v borbi za uveljavljanje in podporo Društvu razumnikov (Société des
Esprits), v katerega je še naprej vnašal upanje in vso svojo življenjsko energijo (Jarrety,
2008, 825).

Slika 40: Aristide Briand (1862–1932), francoski politik, predsednik vlade, zunanji
minister in prejemnik Nobelove nagrade za mir leta 1926 (Spletni vir: Wikipedia).
Določen predah v napetem in mrzličnem vzdušju teh mesecev je za Valéryja predstavljalo zgolj predavanje, ki ga je imel 8. februarja 1932 na povabilo Katoliške gledališke zveze (Union catholique du théâtre) z naslovom »Pomen zgodovine« (La valeur de
l‘Histoire). Poleg številnega občinstva se je predavanja udeležil tudi pisatelj in kritik
André Malraux, ki je 40 let kasneje zaupal Jeanu Vilarju, da je
prisostvoval resnično velikemu Valéryjevemu predavanju, ki je bilo naperjeno proti zgo
dovinski znanosti kot vrednoti, saj je Valéry med drugim naglasil, da je ‘zgodovinska
stroka najbolj nevaren produkt, ki ga je presnovala intelektualna kemija, ker ustvarja
fantazije, omamlja ljudstva, goji lažne spomine, odpira stare rane, ustvarja zmedo v
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njihovem mirnem življenju in jih vodi v blodnje o lastni veličini ali pa k občutku manj
vrednosti ter s tem vzbuja narodom občutke vzvišenosti in nečimrnosti’.
Malraux pri tem pripominja, da Valéry očitno ni razumel, da se je vrsta stvari na
svetu odvijala kot gola slučajnost in da je bil bolj nasprotnik zgodovinarjev kot pa
same zgodovinske vede, saj sveta, hočeš-nočeš, prav gotovo ne moremo razumeti brez
zgodovinske stroke [orig. que Valéry était l‘ennemi des historiens plus que l‘ennemi de
l‘Histoire parce que, qu‘on le veuille ou non, il nous faut bien concevoir le monde comme
Histoire] (Jarrety, 2008, 825).
Malraux, pripominja v svojem delu Jarrety, ni imel prav, saj sta Valéryja pri njegovih stališčih in razmišljanjih o zgodovinski stroki, vodila dva povsem različna elementa: njegova teoretična kritika, ki je skušala predvsem opozoriti na poenostavljanje in
naivnost nekaterih zgodovinarjev, ki si niso znali zastaviti temeljnih smotrov svojih
raziskav, in po drugi strani njegova temeljna politična kritika, da zgodovina ohranja
»stare rane« [orig. vieilles plaies] in ovira njen novi začetek v smeri resnične enotnosti
njenih stališč. O tem perečem vprašanju sta 21. februarja 1932 razpravljala tudi z A.
Gideom, ki je nameraval zaradi vprašljivega in nevrednega dela politikov, ki je vodilo
v prepad, in ob Einsteinovi deklaraciji, ki je pozivala k razorožitvi, zbrati okoli sebe
različne osebnosti – seveda samega Alberta Einsteina, kakor tudi Thomasa Manna,
Bertranda Russela, Georga Bernarda Shawa, Rogerja Martina du Garda, Jeana Schlumbergerja in Paula Valérja, da bi oblikovali nekakšno fronto proti nacionalistom in
njihovim sebičnim interesom. Toda Valéry ga je prepričal, da združitev v fronto ne
bi bila smotrna zaradi tega, ker tisti, ki protestirajo, tega ne počnejo iz istih oziroma
identičnih razlogov. Ravno tako ni verjel, kot je dejal Guéhennu, v nasilne proteste
in je raje razmišljal o tem, da bi bilo potrebno izpodkopati in zavrniti določene ideje, ki so se pojavljale med zgodovinskim razvojem. To je bila odslej njegova vodilna
misel, ki jo je ponovil še leta 1938: »Zgodovina je nevarna zlasti zato, ker navaja in
poziva k plagiatu, ki se je sedaj osvobodil spon« [orig. L‘histoire est dangereuse, surtout
par l‘invitation au plagiat qui s‘en dégage] (Jarrety, 2008, 826). Pri vsem skupaj pa je
bilo bistveno – kar je omenil tudi Gideu - da mu je imponiral Einsteinov kritičen in
skoraj sovražen odnos do države, saj je država nad ljudmi, ki si jo niso izbrali sami in
zato bi morali ljudje počasi podvzeti kako »protipolitično akcijo« (action anti-poli
tique), Guéhennu pa je dejal: »Ni vredno, da razmišljamo o tem, kako odpraviti vojne,
če se ne bomo zavzemali za to, kako odpraviti živalsko surovost ljudi« [orig. Il ne vaut
pas la peine de songer à abolir les guerres, si l‘on ne s‘occupe en profondeur à éliminer la
bestialité). »Poziv vladam« (Appel à tous les gouvernements), ki so jim ga člani PEN-klubov poslali v podpis, je bil v bistvu protest proti slabemu ravnanju z zaporniki
zaradi političnih ali verskih razlogov. Ker se je ta poziv pojavil v mesecu decembru
1931, je imel kljub nekaterim uglednim podpisnikom, kot so bili Herbert George
Wells, Bernard Shaw in drugih 22 PEN-klubov, le slab odziv. Še nadalje so vzpodujali Valéryja k sodelovanju in André Gide mu je zato 9. julija 1932 poslal manifest, ki
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ga je podpisal skupaj z Rogerjem Martinom du Gardom na pobudo filozofa Féliciena
Challaya, odločnega antikolonialista in člana Mednarodne lige borcev za mir (Ligue
internationale des combattants de la paix) z namenom, da bi se pridružili vsem tistim,
ki so ne glede na svojo nacionalno, strankarsko in versko pripadnost izrazili pripravljenost, da se z vsemi silami uprejo vojni, kjerkoli bi se pojavila. A Valéry manifesta
ni podpisal, saj je ostajal zadržan do pretiranih pacifističnih akcij in proklamacij.
Ob takih in podobnih peticijah je svojo zadržanost utemeljeval tudi s svojim akademskim statusom, v čemer pa ni bil prepričljiv, saj svoje politične dezangažiranosti
ni mogel zamaskirati s politično previdnostjo, ki je bila bolj ali manj plod njegove
intimne želje, da bi morda nekega dne prejel Nobelovo nagrado za mir. Kar pa je še
bolj pomembno, je to, da so se mu vsi protesti zdeli nekakšna nasilna dejanja, ker naj
bi se v njih razkrival, kot je napisal Guéhennu, »bojni duh« [orig. l‘âme de guerre] in
je »vsako kolektivno angažiranje le žrtvovanje svobode v iskanju kompromisa, medtem ko
sam ni bil pripravljen na takšno žrtev!« [orig. que tout engagement collectif est le sacrifice
d‘une liberté dans la recherche d‘un compromis – et il n‘est pas prêt à ce sacrifier]. Valéry
se je torej očitno želel, tako kot že v času Dreyfusove afere, distancirati od radikalnih
opredelitev oziroma privržencev in nasprotnikov, a vendarle njegovo neopredeljevanje tokrat ni ostalo brez posledic. Začel je izgubljati nekatere stare prijatelje, v prvi
vrsti Marcela Schwoba, kar ga je prav gotovo prizadelo. Čustvene in prijateljske vezi,
ki jih je znal splesti v različnih sredinah, ugled, ki si ga je pridobil doma in v tujini,
bodisi na levici kot desnici, so začeli počasi kopneti. Poleg vsega tega leta 1932 ni
zavrnil vključitve v anketo, ki so mu jo poslali iz revije »Educazione fascista« iz Italije
z namenom, da bi – seveda predvsem v literarnem smislu – odgovarjal na vprašanja o
italijanskem kulturnem vplivu na Francijo. Težko je razumeti in opredeljevati, meni
Jarrety v svojem biografskem delu, tolikšno Valéryjevo ustrežljivost ali pa celo samovšečnost, vendar so ga njegovi prijateljski nagibi ravno toliko prevevali, kolikor so ga
po drugi strani odvračali od potrebe, da bi se zapletal v polemike. Bil je tudi prepričan, da je od njegovega uravnovešenega ravnanja in postopanja odvisna tudi njegova
predavateljska kariera. Kljub temu, da je imel priložnost zavzeti jasnejša stališča do
nekaterih konkretnih vprašanj, ni želel, da bi njegova politika razuma (politique de
l‘esprit) prizadela nobene strani, niti nobenega naroda, kot bi želel še nadalje staviti le
na delitev in izmenjavo mnenj (Jarrerty, 2008, 827).
Ob koncu aprila 1932 se je znova lotil teksta o Goetheju, vendar je odpovedal svoj
odhod v Frankfurt, kjer bi se morala od 12. do 14. maja 1932 odvijati Goethejeva
srečanja (Entretiens sur Goethe), ki jih je organiziral Stalni odbor (Comité permanent).
Prispevek »Kako vidim Goetheja« (Comment je vois Goethe) so v njegovi odsotnosti
prebrali drugi, objavljen pa je bil v prvi številki revije Entretiens in je bil v bistvu le daljši
povzetek njegovega nagovora na Sorboni. Sledila so tudi srečanja z uglednimi tujimi
diplomati, npr. češkoslovaškim ministrom Stefanom Osuskym, ki ga je spoznal že leto
poprej pri Philippu Bertholetu; Valéry je bil namreč eden od podpredsednikov društva
»Prijateljev Češkoslovaške« (Amis de la Tchécoslovaquie) in se je s češkim diplomatom
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večkrat videval. Pri Julienu Luchairu je spoznal tudi Benedetta Croceja, ki je postal
Mussolinijev nasprotnik. Ker je njegov prijatelj Giovanni Gentile 21. aprila 1925 izdal
»Manifest fašističnih intelektualcev«, ki so ga podpisali Pirandello, Ojetti, Ungaretti,
Margherita Sarfatti in mnogi drugi, je Croce 1. maja istega leta v reviji La Critica odgovoril z »Manifestom antifašističnih intelektualcev«, ki je pozival izobražence, da se po
stavijo kot moralni razsodniki in zagovorniki svobode govora in se tudi uprl formiranju
Italijanske akademije, ki bi bila naklonjena fašističnemu režimu.52 Ali sta z Valéryjem
ob srečanju govorila o estetiki in mednarodnem položaju? Morda. Četudi se ga je Croce spominjal »kot ljubeznivega in vrlega človeka«, pa je obratno na Valéryja italijanski
filozof napravil dokaj medel vtis »pedantne in povprečne osebnosti« [orig. personnalité
pédante et quel conque], zato do kasnejših srečanj ni več prišlo.
Tudi v tem letu je sledilo še nekaj potovanj. Od 15. do 20. maja 1932 je bil
namreč predviden X. kongres PEN-klubov v Budimpešti. Temu se je Valéry sicer
odpovedal, vendar je izpolnil svojo obljubo, da se bo napotil na Dunaj, kamor ga je
povabil Kulturbund princa Rohana. Po intervjuju v uredništvu časopisa Neue Freie
Presse je obiskal dvorec Belveder in prisostvoval koncertu Schubertovih in Schumanovih samospevov, obiskal pa tudi kneginjo Thurn und Taxis, s katero sta seveda
govorila o Rilkeju. Naslednjega dne, 20. maja 1932, se je srečal tudi z Rilkejevim
prijateljem, filozofom Rudolfom Kassnerjem, kakor tudi Erwinom Riegerjem, Zweigovim biografom in prevajalcem Romaina Rollanda. V dvorani Kulturbunda je imel
v prisotnosti francoskega ambasadorja in njegove žene tudi predavanje s povzetki iz
svojega dela »Pogledi na aktualni svet« (Regards sur le monde actuel). Avgusta 1932 je
glasilo Rohanove kulturne ustanove Europäische Revue sicer na temo antisemitizma
še objavljalo različne članke, vendar se je nacionalsocialistična usmeritev začela v
Avstriji naglo nakazovati. Že meseca novembra 1932 je Charles de Rohan v Rimu
sodeloval na kongresu Akademije Volta, ki je z veliko svečanostjo obeležila spomin
na 10-letnico Mussolinijevega prihoda na oblast. Tudi Valéry sam je začutil razliko,
saj ni bilo več tiste naklonjenosti kot pred leti, ko je prvič obiskal Dunaj in svojemu
prijatelju Edméeju je mračno pripomil: »Bolj ko hodim naokrog, bolj me neumnost re
alne politike zaskrbljuje« [orig. Plus je vais, plus la bêtise de la politique réelle m‘ennuie].
Nato se je 24. maja 1932 odpravil v Švico in v Zürichu ostal kar teden dni ter
imel nekaj predavanj, nakar se je 1. junija vrnil v Pariz. Izvolitev Alberta Lebruna
za novega predsednika republike je bila priložnost, da se je 3. junija 1932 srečal z
nekaterimi uglednimi osebnostmi, med drugim z belgijsko kraljico in Anatolom de
52 Kot odgovor na Manifest G. Gentileja, je Benedetto Croce na pobudo Giovannija Amendole,
pripravil Manifest antifašističnih intelektualcev (Manifesto degli intellettuali antifascisti), ki ga je
objavil 1. maja 1925 v reviji »Il Mondo« pod naslovom »Una risposta di scrittori, professori e publi
cisti italiani, al manifesto degli intellettuali fascisti«, v katerem je zavzel ostro stališče do Gentilejeve
retorike, od njegovega potvarjanja tradicije risorgimenta do pojmovanja kulture v službi države. V
nasprotju s fašizmom kot novo religijo, je postavljal ljubezen in obrambo svobode, kot edine sile in
garancije vsakega napredka (https://it.Wikipedia.org./wiki/Il »Contramanifesto«antifascista).
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Monziejem, ki je postal minister za šolstvo v novem Herriotovem vladnem kabinetu.
Dne 29. junija 1932 je na povabilo »Zveze katoliških tujcev« (Union des étrangers
catholiques) v salonu grofice de Fels na 135, rue Saint-Honoré prišlo do nove razprave
na temo: »Kaj smo dolžni antični Grčiji?« (Ce que nous devons à la Grèce antique).
Povabilo, ki ga je Valéry prejel, je bilo povezano z njegovim velikim zanimanjem za
Grčijo in s stiki, ki jih je imel z grškim ambasadorjem Nicolasom Politisom. Poleg
tega ga je grška skupnost v Parizu že leta 1930 povabila, da bi ob praznovanju stoletnice grške osvobodilne vojne na slavnostnem banketu oddržal priložnostni nagovor,
ki naj bi sledil svečanosti v veliki dvorani Sorbone. Za to priložnost je Valéry izbral
zgoraj navedeno temo, a je opravičil svojo odsotnost, njegov govor pa je prebral
René Paux, objavljen pa je bil v listu Le Messager d‘Athènes. Leto kasneje se je Valéry
odpovedal tudi potovanju v Atene na konferenco Društva narodov, posvečeno ohranjanju zgodovinskih in umetnostnozgodovinskih spomenikov. Prijateljstvo, ki mu ga
je izkazoval Politis, pa je na določen način še nadalje utrjevalo Valéryjeva nagnjenja
do dežele, ki jo je spoznal zgolj z branjem številnih knjižnih del (Jarrety, 2008, 842).
V začetku julija je Valéry na V. generalni skupščini Zveznega odbora za evropsko
sodelovanje (Comité Fédéral de Coopération Européene) na Quai d‘Orsayu v Parizu na
kratko predstavil svoje delo »Pogledi na današnji svet« (Regards sur le monde actuel),
ki je še nadalje izzivalo burne odzive in polemike. Stvar je prišla tako daleč, da je Anatole de Monzie, minister za šolstvo in goreč zagovornik zgodovine, 10. julija 1932
kar preko radijskih valov v svojem govoru opozoril na potrebo »da imamo radi našo
zgodovino, sicer bo zgodovina zašla v težave s Paulom Valéryjem« [orig. d‘aimer notre
histoire, sinon l‘histoire elle-même dans le moment où elle est en difficultés avec M. Paul
Valéry]. Ta subjektivna ministrova interpretacija o zgodovini je vrgla ostro senco na
Valéryja, hkrati pa zaostrila polemiko o sami interpretaciji oziroma vprašanju, kako
pojasnjevati zgodovinsko preteklost z dejstvi, ki jih je postavljala tedanjemu času.
Poklicni zgodovinarji, zlasti Marc Bloch in Lucien Febvre, so ta vprašanja že pred
časom začeli odpirati in obravnavati v reviji Annales.53
Na počitnikovanju v La Polynésie pri grofici Martine de Béhague, v začetku avgusta
1932, se je Valéry kot običajno seznanil z nekterimi njenimi prijatelji. Tako je 6. avgusta na
večerji pri baronu in baronici Berckheim v Massacanu, nedaleč od Saint-Raphaëla, spoznal
grofa Carla Sforzo, nekdanjega italijanskega ministra za zunanje zadeve, ki je ob Mussolinijevem prihodu na oblast leta 1922 odstopil z ambasadorskega položaja v Parizu. Grof Sforza
53 V Franciji je bilo zgodovinopisje že okoli leta 1900 predmet živahne razprave, ki je nato v 20-ih letih
20. stoletja pripeljala do ustanovitve pomembne zgodovinske revije in, lahko bi rekli, kar zgodovinskega gibanja Annales, ki sta jo poosebljala L. Febvre in M. Bloch. Ne le, da sta zagovarjala interdisciplinarnost in s konkretnimi preučevanji tudi na področju regionalnih študij vnesla v zgodovinopisje
metodološke pristope historične geografije, sociologije, historične in religiozne psihologije kot pionirske prispevke k temu, kar danes imenujemo zgodovina »mentalitet«, temveč sta se predvsem zavzemala za t. i. »komparativno zgodovino«, razlikujoč preučevanje družb, ki so si sosedske v prostoru in času,
od preučevanja družb, ki so druga od druge bolj ali manj oddaljene (Darovec, 2008, 19).
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je ob srečanju z Valéryjem na dolgo govoril o svoji deželi in se pokazal precej neprijaznega
in kritičnega do D‘Annunzija, kakor tudi do Mussolinija in ju videl le kot osebnosti iz
»Commedie dell‘arte«, nakar je mračno predvidel, da bo fašistični režim sprožil vojno.
Valéry se je vrnil v Pariz šele 10. oktobra 1932. V Nacionalni biblioteki je prisostvoval otvoritvi razstave o Goetheju, kjer je naletel na Juliena Caina in Paula Painlevéja, ki je predsedoval Odboru za prireditve (Comité des célébrations).
Politični položaj je medtem postajal zaskrbljujoč. V Nemčiji je bil nekdanji maršal
Paul Hindenburg znova izvoljen za predsednika države, število nacionalsocialističnih
poslancev je v Reichstagu stalno naraščalo in se od 110 povzpelo na 230 poslancev.
Čeprav je Léon Blum v listu Le Populaire napovedal, da bo Hitler izrinjen z oblasti,
je nemški pisatelj Emil Ludwig, ki je Valéryja 28. oktobra 1932 obiskal na njegovem
domu, potrdil, da so nekateri Židje že začeli zapuščati Nemčijo. On sam se je umaknil
v Švico, Arthur Einstein pa v ZDA. Glede Italije, mu je zaupal, da se je srečal z Mussolinijem in za razliko od grofa Sforze zatrdil, da Duce ne namerava začeti vojne, ker bi v
njej vse izgubil, poleg tega pa ni bil sovražno razpoložen do Francije. Novembra 1932
je Valéry predaval Združenju protestantskih študentov »O razumu« (De l‘esprit), nato
pa se je podal v Bruxelles, kjer je v Palais des Beuax-Arts predaval na temo »Pogledi na
sodobni svet« (Regards sur le monde actuel). Mnogo je imel tudi srečanj z nekaterimi
znanci, kakor tudi s politiki, med drugim z Julesom Destreéjem, Charlesom Corbinom, francoskim ambasadorjem v Belgiji in grofom Carlom Sforzo, ki ga je že poleti
srečal v južni Franciji. Zvečer je bil v Hôtel Métropole gost flamskega PEN-kluba, 30.
novembra pa je ambasador Charles Corbin priredil kosilo v prisotnosti belgijskega ministrskega predsednika Charlesa de Broquevilla, barona Henryja Cartona de Wiarta,
generala Chardignyja in nekaj drugih uglednih gostov. Zvečer je sledil sprejem v kraljevi palači; Valéryju je pripadalo častno mesto med kraljevo dvojico in pogovor je nanesel
na njegovo delo »Pogledi na sodobni svet«. Naslednjega dne se je povrnil v Pariz, kjer
se je 10. decembra 1932 v dvorani Gaveau udeležil glasbenega večera, na katerem so
izvajali dela Manuela de Falla in Kurta Weilla, za katerega je besedilo napisal Bertold
Brecht. Med uglednimi gosti so bili Coco Chanel, Robert Desnos, Igor Stravinsky,
Pablo Picasso, Jean Cocteau, Alexis Léger, Arthur Honegger, Georges Auric, Francis
Poulenc, Henri Sauguet in Darius Milhaud (Jarrety, 2008, 853).
Sredi decembra 1932 se je zaključilo tudi Goethejevo leto. Valéry je za to priložnost v Zürichu pripravil predavanje na temo »On dit Goethe comme on dit Orphée«
(Goetheju bi lahko rekli Orfej) ob tej priložnosti pa so izvajali tudi Schubertove
in Schumanove skladbe in samospeve, ki jih je pel slavni baritonist Reinhold von
Warlich. Do konca decembra je sledilo še nekaj slavnostnih kosil in večerij, ki se
jih je Valéry udeleževal sam ali pa v spremstvu z Jeannie. Dne 29. decembra se je na
povabilo svojega prijatelja Salvadorja de Madariaga podal na špansko ambasado: ob
koncu zasebnega kosila, kjer je srečal Mauricea Ravela, Jeana Baruzija in uglednega
hispanologa Juana Sarrailha, mu je Madariaga pripel na prsi vse štiri medalje Reda
kraljice Izabele katoliške (Ordre d‘Isabelle la Catholique) in je Valéry s tem postal tudi
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član Odbora francosko-španskega združenja (Comité de l‘Association France-Espagne).
André Lebey, ki je vedel, da se bodo v naslednjem letu srečanja Društva narodov
odvijala v Madridu, je Valéryju čestital, a je bilo prelomno leto 1933 namenjeno
predvsem Nici in Italiji.
Minister za šolstvo, Anatole de Monzie, je že nekaj časa razmišljal, da bi Valéryju
našli kako ugledno in donosno funkcijo. Najprej so mu predlagali direktorsko mesto
v Petit Palaisu, ki so ga zgradili za svetovno razstavo leta 1900, a je ponudbo zavrnil. Monzie, ki se še vedno ni odpovedal svoji nameri, je zato zanj predvidel mesto
predsednika Upravnega sveta Mediteranskega univerzitetnega središča v Nici (Centre
Universitaire Méditerranéen), ki ga je nameraval ustanoviti tamkajšnji župan Jean
Médicin. Novo univerzitetno središče v Nici je bilo seveda predvsem lokalna zadeva.
Po kakih dvanajstih letih prizadevanj posebnega Odbora, ki mu je predsedoval rektor
Akademije v Aix-en-Provence, Henri Padé, so s pomočjo tamkajšnje Trgovske zbornice (Chambre de commerce) zagotovili sredstva za izvajanje visokošolskega študija
in Jean Médicin, ki je leta 1928 prevzel župansko funkcijo, si je prizadeval, da bi
zanjo pridobil čimvečjo javno podporo. Leta 1932 je ustanovil Inštitut za francosko-inozemske študije (Institut d‘études franco-étrangères), kjer naj bi predavanja potekala
na univerzitetnem nivoju. Leto poprej se je povezal tudi z novim ministrom za nacionalno šolstvo Monziejem, ki je predsedoval kongresu »Lige za novo vzgojo« (Li
gue d‘éducation nouvelle), srečanju pa je prisostvoval tudi Maurice Mignon, nekdanji
študijski kolega Julesa Romainsa, kasnejšega francoskega kulturnega atašeja v Rimu.
On je bil tudi tisti, ki je v Nici organiziral višješolski študij in zanj navdušil tudi župana Jeana Médicina. Ko je le-ta svoj projekt razgrnil pred ministrom Monziejem, ki
je v Nici že videl zametek bodoče univerze, se je postavljalo tudi vprašanje njenega
direktorja. Valéry je sprva okleval, ker ni preveč zaupal univerzitetnim ustanovam,
poleg tega pa bi prevzem te funkcije pomenil tudi nova naporna potovanja, ki bi mu
ob popuščanju fizičnih moči predstavljala čedalje hujše breme (Jarrety, 2008, 558).
Univerzitetno središče v Nici je ostalo aktualno tudi pod novo Daladierovo vlado, v
kateri je Monzie ponovno prevzel funkcijo šolskega ministra in 18. februarja 1933 je predsednik Lebrun podpisal izvršilni dekret. Deset dni kasneje, ko je projekt končno stekel,
sta se sestala Valéry in Maurice Mignon, ki naj bi postal direktor novega visokošolskega
središča. Njuni medsebojni odnosi so bili sicer ves čas prisrčni, vendar sta bili njuni koncepciji precej različni. Središče v Nici naj bi bilo odvisno od univerze v Aix-en-Provance,
zato so v ustanovitvenem dekretu določili, da bo v Nici nastal Inštitut univerze v Aix-en-Provence (Institut de l‘Université d‘Aix-en-Provence), ki naj bi se imenoval »Mediteransko
univerzitetno središče« (Centre Universitaire Méditeranéen-CUM). Valéry se je 1. marca
1933 sestal z ministrom Monziejem, preden je odpotoval v Marseilles, kjer bi moral imeti
predavanje o Goetheju, nato pa se je v spremstvu Hélène Vacaresco, ki naj bi tudi imela
predavanje na temo »Dialogue sur la poesie« (Dialog o poeziji), napotil še v San Remo.
Iz časopisja je med potjo izvedel, da je ime njegovega prijatelja A. Gidea v Italiji nezaželjeno. Od decembra 1932 do maja 1933 je v dvorani Casinoja združenje z imenonom
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»Literarni ponedeljki v San Remu«, ki ga je podpiral sam Mussolini, organiziralo različna
predavanja, ki pa se jih je udeleževalo le malo tujcev. Tako je pesnik Francesco Pastonchi
kot organizator ponedeljkovih srečanj prepričal Valéryja, da bi tu oddržal predavanje. Kot
vedno doslej se je Valéry tudi tokrat odločil, da se bo distanciral od politične realnosti in
da bo svoje predavanje izpeljal v okviru kulturnega sodelovanja med Francijo in Italijo.
Toda če sta se Valéry in Hélène Vacaresco v San Remu izogibala preveč neposrednim
političnim vprašanjem, se Italijani niso izognili vznemirjenju ob nastajanju novega univerzitetnega središča v Nici, ki so ga razumeli predvsem kot francosko rivalstvo. Čeprav
je bilo to območje že celo stoletje pod Francijo, so se s prihodom fašizma na oblast začele
kazati stare iredentistične težnje oziroma ozemeljske aspiracije v korist Italije. Ravno v
Nici so številna italijanska iredentistična glasila dokazovala, da je mesto na podlagi zgodovinskih, geografskih in jezikovnih prvin ohranilo italijanski značaj. Za mnoge francoske
intelektualce, ki so pripadali skrajni desnici pod vodstvom Charlesa Maurrasa, je ravno
ta zavest o povezanosti med matičnimi Italijani in njihovimi etničnimi skupnostmi na
francoskih tleh predstavljala grožnjo za tisti latinski značaj (latinité), v katerem so mnogi
videli upanje za ohranjanje povezanosti obeh dežel (MacGalloway, 2017, 67). Valéry jih
je zato skušal pomiriti in je raje govoril o francosko-italijanskem sodelovanju, kar mu je
bilo tudi sicer lažje zagovarjati glede na svoj italijanski izvor. Italijani so ga sicer sprejeli
zelo ljubeznivo, vendar ne brez določenih zadržkov in Valéry je hitro opazil, da so si ga
skušali nekako »prisvojiti«. V naslednjih dneh se je podal še v Cannes, kjer je imel predavanje na temo »Amphion in Semiramida«, vendar se je moral zaradi slabega počutja
odreči srečanju s kneginjo Thurn und Taxis, nekdanjo mecenko Rainerja Marie Rilkeja.
Odpovedati se je moral tudi predavanju v Toulonu in Montpellieru ter se skušal nekoliko
odpočiti pri Blanchenayu, hkrati pa ni bilo še nič urejenega glede univerzitetnega središča
v Nici. Utrujen in negotov se je 2. aprila 1933 vrnil v Pariz, po postopnem okrevanju pa
se je odločil, da bo odpotoval v Madrid, kjer naj bi sodeloval na drugem srečanju Odbora za intelektualno kooperacijo. Srečanje naj bi se odvijalo od 3.–7. maja 1933 in bilo
posvečeno temi o prihodnosti kulture oziroma evropskega duha. Francosko delegacijo so
poleg njega sestavljali Jules Romains, Marie Curie, Hélène Vacaresco in še nekaj drugih.
V Madridu se je Valéry srečal z različnimi udeleženci, tako npr. s portugalskim pisateljem
Júliem Dantasom, Miguelom de Unamunom, italijanskim matematikom Francescom
Saverijem, britanskim biologom Johnom Burdonom Scottom Haldanom, Oprescom,
Madariagom, nemškim umetnostnim zgodovinarjem na münchenski univerzi Wilhelmom Pinderjem in mnogimi drugimi. V dneh zasedanja Odbora za intelektualno kooperacijo se je končno zbližal z Marie Curie, čeprav jo je od časa do časa videval v Parizu na
sejah Francoske komisije za kooperacijo (Commission Française de Coopération). A njuno
prijateljsko zbližanje ni trajalo dolgo, saj je Marie Curie leto kasneje umrla za levkemijo.54
54 Marie Sklodowska-Curie (1867–1934), poljsko-francoska fizičarka in kemičarka, pionirka na področju raziskovanja sevanja, skupaj z možem Pierrom Curiejem kot prva ženska Nobelova nagrajenka za fiziko (1903) in kasneje še za kemijo (1911). Njeno znanstveno-raziskovalno delo z radioaktivnimi snovmi ji je uničilo zdravje, tako da je zbolela za levkemijo in se ob koncu junija 1934
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Slika 41: Marie Sklodowska-Curie (1867–1934), s katero se je Valéry zbližal zlasti pri
delu Odbora za intelektualno kooperacijo Društva narodov (desno) in Albert Einstein
(1879–1955), ki se je po prihodu nacizma na oblast leta 1933 odpovedal nemškemu
državljanstvu in se izselil v ZDA (levo) (Spletni vir: Wikipedia).
Prvi del srečanj (Entretiens) je bil posvečen individualnim pogledom vsakega
udeleženca, zatem pa je Marie Curie, ki je predsedovala splošni razpravi (discussion
générale), predvidela sprejem resolucije, v kateri so poudarili, da bo »prihodnost
civilizacije v vseh svojih pojavnih oblikah v najširšem smislu odvisna od ohranitve
splošnega miru« [orig. l‘avenir prochain de la civilisation sous toutes ses forme est étro
itement subordonné au maintien de la paix générale] in da »se bo razvoj nacionalne
kulture posameznega naroda lahko snoval le v odnosu in vzajemnosti z nacionalnimi
kulturami sosednjih narodov oziroma splošno univerzalno kulturo, ki naj bi zaobjema
la celotno človeštvo, ki popolne kulture ne more doseči drugače kot v svobodni intelek
tualni izmenjavi med ljudmi, narodi in ustanovami« [orig. que la culture nationale
ne saurait se concevoir qu‘en rapport avec les cultures nationales voisines et la culture
universelle qui les comprend toutes et que, par conséquent, l‘homme ne peut atteindre à
la pleine culture que dans la liberté des échanges intellecuels entre hommes, nations et
institutions] (Jarrety, 2008, 868). Po nastopu španskega ministra za šolstvo Fernanda de Los Riosa je Marie Curie zaprosila Valéryja za sklepne misli, v katerih je povzel svoje, sicer že znane argumente: »Tako posamezniki kot narodi oziroma najširša
podala v sanatorij Sancellemoz v Passyju, kjer so jo hospitalizirali, a je že 4. julija istega leta umrla.
Ob Albertu Einsteinu, Paulu Valéryju in drugih članih, se je angažirala v Mednarodni komisiji za
intelektualno sodelovanje (Commission internationale de coopération) (https://sl.wikipedia.org/wiki/
Marie_Sk%C5%82odowska-Curie).
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skupnost (npr. Društvo narodov v Ženevi), se bodo morali zavzemati za to, da bodo
zasnovali politiko duhá in v njenem okviru podrobneje določili in izrazili svoje ideje
in zamisli, ki jih politične strukture ne bi smele prezreti in bi s tem ostale omejene le na
izmenjavo knjižnih del in njihovega medsebojnega vpliva«. Ta deklaracija nikakor ni
bila zadnja, ki jo je Odbor za intelektualno kooperacijo sprejel kot nekakšen »glas
vpijočega v puščavi« in jo lansiral po Evropi, ki pa je ravno tega leta začela drseti v
prepad. Seveda je deklaracija, ki je bila dovolj široka in nevtralna, nakazovala pravo
smer razvoja evropskih držav, a je po drugi strani že prikrivala notranjo neenotnost,
ko je bilo potrebno natančneje definirati značaj in raznolikosti posameznih narodov, kot tudi njihovih nacionalnih kultur oziroma vloge, ki so jo v njihovem okviru odigravali posamezniki. Prvikrat se je namreč odprla alternativa med udeleženci
zasedanja, ali bi dajali razpravam politično dimenzijo in predstavnike diktatorskih
režimov s tem postavili v težak položaj, ko bi ob povratku v svoje države lahko na
lastni koži občutili povračilne ukrepe svojih oblasti, ali pa obratno, da bi si zapirali
oči pred realnostjo in dajali vtis, da Odbor za intelektualno kooperacijo živi in
deluje v nekakšnem imaginarnem svetu, ki nima stika z realnostjo. Te dileme niso
žal nikoli presegli (Jarrety, 2008, 869).
Ob povratku se je Valéry za kratek čas ustavil še v Barceloni, kjer je 7. maja 1933
prisostvoval slovesnosti ob razglasitvi mladih pesnikov, ob obisku tamkajšnje katedrale
pa se je srečal še z znanim literarnim zgodovinarjem Ramónom Menendezom Pidalom.
Ko se je v Montpellieru nekoliko spočil pri bratu Julesu, se je napotil v Italijo, vendar se je še poprej ustavil v Nici, kjer je skušal z županom Jeanom Médicinom razčistiti
še nekaj odprtih vprašanj glede univerzitetnega središča. V nedeljo, 10. maja 1933 je
odpotoval v Genovo, kjer je pričel z dolgo serijo predavanj, tako kot leta 1924. Seveda
je ob tem obujal svoje mladostne spomine in izjavil, da se mu zdi Genova sedaj lepša,
kakršno pa je ohranil v spominu. V ponedeljek, 15. maja se je v spremstvu s francoskim
konzulom Gastonom Brochem sprehodil po njenih starih četrtih, ki so mu ostale pri
srcu, potem pa odšel na tamkašnjo Kraljevo univerzo, kjer so mu priredili svečan sprejem. Nagovor sta imela rektor Mattia Moresco in senator baron Celesia di Vegliasco,
predsednik tamkajšne Alliance française. Še istega večera je prispel v Milano, kjer sta
ga na železniški postaji pričakala francoski generalni konzul René Dollot in zgodovinar Giuseppe Gallavresi. Valéryju je bil Dollot še posebno drag, ker je, kot uvodoma
omenjeno, že leto poprej napisal in izdal brošuro z naslovom: Un précurseur de l‘Unité
italienne. L‘aïeul de Paul Valéry: Giulio Grassi (1793–1874), Paris 1932, ki je navduševala tako Julesa, kakor tudi njega samega, saj je osvetljevala rod njunih prednikov. Tako
je seveda rade volje sprejel povabilo, ki mu ga je konzul posredoval v imenu »Društva
prijateljev francoskega jezika« (Société des Amis de la langue française). Med kosilom mu
je Valéry pripovedoval o pariškem življenju, njegovi izvolitvi v Francosko akademijo, o
pogrebu maršala Focha, pa o izvolitvi Pierra Benoita, o Hugoju, Baudelairu in drugih
rečeh. Pogovor pa je stekel tudi o Valéryjevem starem očetu, Giuliu Grassiju in o trenutnem položaju v Italiji pod Mussolinijevim režimom.
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Srečanje, ki je potekalo naslednjega dne, ni bilo več tako intimno, saj sta bila prisotna Giuseppe Gallavresi in milanski prefekt Bruno Forniciari, ki je ob koncu druge
svetovne vojne za kratek čas prevzel funkcijo notranjega ministra v Badogliejevi vladi. Tokrat so govorili o pokojni pesnici Anni de Noailles, ki je umrla 30. aprila 1933
zaradi možganskega tumorja, Valéry pa je skupaj z Régnierjem predsedoval »Društvu
prijateljev Anne de Noailles« (Amis d‘Anna de Noailles).

Slika 42: Milano, ulica Dante med obema vojnama (Spletni vir: Wikipedia).
V Milanu, kjer je René Dollot kot francoski konzul deloval od leta 1931, je bil
položaj glede razširjenosti francoske kulture in jezika precej drugačen kot v Trstu.
Dollot je ocenil, da je bilo najmanj kakih 3.000 oseb sposobnih, da so lahko pri
gledaliških predstavah spremljale in razumele vse finese in nianse francoskega jezika. »Slišal sem,« pravi Dollot, »navdušeno ploskati občinstvo, ki je napolnilo dvorano
in sledilo Racinovi Fedri, ki jo je sijajno interpretirala Marie-Thérèse Piérat«. Ob
imenih, kot so Gabroche, Sacha Guitry, Xavier de Courville, Cécile Sorel, Gaby
Morlay, posebej omenja Mme Dussanne, ki se je predstavila kot predavateljica v
Istituto di Convegno, kjer je govorila o Molièru na način, da se je človek ni naveličal poslušati. Sala di Convegno, pripominja Dollot, je bila majhna, a zelo slavna
dvorana iz preteklih stoletij, kamor je društvo »Amici della lingua francese«, pod
predsedstvom Giuseppeja Gallavresija vabilo različne predavatelje, profesorje in
literate iz Francije, npr. uglednega zgodovinarja Henrija Pirenna, Mauricea Mureta, Gabriela Faureja in Mauricea Mignona. Poseben ugled je v Milanu uživala
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Francoska akademija; tako je npr. Henry Bordeaux v Filološkem krožku mojstrsko
spregovoril o »Chateaubriandu v Rimu«, Louis Madelin pa je očaral avditorij s
svojim mogočnim glasom v »Circolo del Giardino«, kjer je kasneje Paul Hazard
predaval o Stendhalu. André Maurois je imel čast predavati v slavnostni dvorani
Milanske univerze, medtem ko je Katoliška univerza na nekaj predavanj povabila
Jacquesa Maritaina (Dollot, 1952, 106).
Razumljivo je, da je tudi Paul Valéry očaral tedanjo italijansko intelektualno elito,
ki je bila željna spoznati slavnega francoskega pesnika, ob katerem ni mogla spregledati njegovega italijanskega rodu, zato so se odločili, da ga povabijo medse, Renéja
Dollota pa zaprosili, da osebno posreduje pri njem za gostovanje v Milanu. Zvečer
je bila dvorana Istituto di Convegno premajhna, da bi lahko sprejela tolikšno število
obiskovalcev, ki jim je Valéry spregovoril na temo »Moje misli o melodrami« (Mes
idées sur la mélodrame: Amphion et Sémiramis). Naslednjega dne je obiskal milanske
muzeje in Castello Sforzesco pa tudi Da Vincijevo fresko »Zadnja večerja« v samostanu S. Maria delle Grazie, ki se mu v resnici ni zdela tako učinkovita, kakor se je o njej
širil glas. Sledilo je še nekaj sprejemov pri visokih milanskih osebnostih – nazadnje
pri grofu Gian Giacomu Gallartiju Scottiju, bodočem milanskem podestatu, nato
pa je z vlakom odpotoval v Firence in od tam poslal prijateljsko sporočilo Gabrielu
D‘Annunziju, v katerem naglaša, da se bo večno spominjal prijetnih uric, ki jih je
pred devetimi leti preživel na njegovem domu. To je bilo tudi zadnje pismo, ki mu
ga je poslal, saj je D‘Annunzio umrl že nekaj let kasneje, ne da bi se še kdaj videla.55
V času Valéryjevega bivanja je v Firencah ravno potekal »Maggio musicale«, zato je
na kosilu pri Ugu Ojettiju srečal uglednega dirigenta Vittoria de Sabata, kakor tudi
direktorja gledališča Maxa Reinhardta, ki je bil že prisoten na Valéryjevem predavanju
v Berlinu leta 1926. Ponovno je tu videl tudi umetnostnega zgodovinarja in kritika
Bernarda Berensona, ki mu ga je Miss Barney predstavila v Parizu že leta 1920. Firenški Maggio musicale je potekal pod visokim pokroviteljstvom savojske princese Marie
José,56 ki je prišla posebej zato, da bi se udeležila Valéryjevega predavanja, ki naj bi potekalo v Palazzo Vecchio. Zanj je verjetno slišala pri svojih sorodnikih in sicer belgijski
55 Gabriele D‘Annunzio je umrl 1. marca 1938 v svoji vili zaradi možganske krvavitve, čeprav raziskovalec Attilio Mazza domneva, da je umrl zaradi prekomerne doze zdravil, ki jih je užival po krajšem
obdobju depresije. Pogrebna slovesnost je potekala v cerkvi pred vrati pred vhodom v njegovo
posestvo. Žalni sprevod je vodil sam Mussolini in s tem poskrbel za to, da bi vsaj ob smrti dajal vtis
D‘Annunzijeve zvestobe in predanosti fašističnemu režimu. Krsto s posmrtnimi ostanki so shranili
v mavzoleju v njegovi vili Vittoriale (Hugues-Hallert, 2016, 628).
56 Maria José (1906–2001) z italijanskim imenom Maria Giuseppina di Savoia, rojena kot belgijska princesa,
je bila za kratek čas zadnja italijanska kraljica, kot žena Umberta II., sina Viktorja Emanuela III. in kraljice
Helene črnogorske. Leta 1919 je končala študije v Italiji in se poročila leta 1930. Prva leta je preživela v
Torinu, vendar ni imela nikoli dobrih odnosov s člani kraljeve družine. Tako v Torinu kot kasneje v Rimu,
je sprejemala filozofe, intelektualce in pisatelje. V prvem obdobju je sicer sprejemala fašistični režim, zavračati pa ga je začela po letu 1935 po abesinski vojni oziroma po njegovem približevanju nacizmu. Bila
je demokratičnih nazorov in gojila stike z mnogimi izobraženci tedanjega časa, ki jih je fašistični režim
preganjal (https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_José del_Belgio).
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Slika 43: Osrednji trg v Firencah v času Valéryjevega
obiska maja 1933 (Spletni vir: Wikipedia).
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kraljevi dvojici. Princesa ni skrivala svojega odpora in prezira do fašističnega režima v
Italiji. Po predavanju mu je prišla čestitat, potem pa sta se zapletla v daljši razgovor, ki
sta ga morala prekiniti zaradi večerje, ki jo je Valéryju v čast priredil firenški župan,
grof Giuseppe della Gherardessa. Princesa se je Valéryju zdela »prijetnega videza, precej
zaskrbljena, a zelo prijazna« [orig. fraîche, l‘air assez soucieux, très gentile], njenega moža,
savojskega princa, pa je obratno presodil kot dokaj prostaškega in nezanimivega. Po
predavanju je bilo Valéryjevo bivanje namenjeno predvsem razvedrilu in priložnostnim
srečanjem ter koncertom v Politeama Fiorentino v družbi z Albertom Passiglijem, ustanoviteljem orkestra Politeame in firenškega združenja »Amici della musica«. Naslednjega
dne je v samostanu Santa Croce prisostvoval velikemu glasbenemu in plesnemu projektu, ki ga je zasnoval Jacques Copeau z naslovom »Le Mystère de Santa Uliva«, potem pa
je po obisku Uffizijev srečal dva pisatelja, ki sta bila blizu Marinettijevemu futurizmu
in sta že leta 1913 v Firencah osnovala revijo Lacerba: Ardenga Sofficija in Giovannija
Papinija.57 Tako kot Marinetti, Ojetti in Pirandello, sta bila tudi Soffici in Papini člana
Italijanske akademije (Accademia Italiana), ki je bila blizu fašističnemu režimu, vendar
se je Valéryjev pogovor z njima tudi tokrat sukal zgolj okoli literature. Valéry se je zlasti
dolgo zadržal v razgovoru s Papinijem, ki mu je poklonil neko pesniško zbirko in v
zameno zaprosil za dvoje ali troje posvetil, vprašanje pa je, ali sta se pogovarjala tudi
o A. Gideu, ki se, kot rečeno, ni smel več pojavljati v italijanskem tisku. Verjetno ne,
saj je Papini, ki je že poprej prevedel njegovo delo Prométhée mal enchaîné, sedaj postal
njegov strasten nasprotnik. Valéry se je zatem podal na sedež »Intelektualne zveze«
(Unione intellettuale), ki jo je vodila markiza Maria Bianca Viviani della Robbia, kjer
je moral odgovarjati na številna vprašanja in je uspel le na kratko poklepetati s Francescom Pastonchijem. A kar je bilo ob vseh teh srečanjih najpomembnejše, je bilo prav
gotovo to, da je Valéry končno spremenil svoje mnenje o Firencah. Medtem ko je v
preteklosti Firence zavračal, jih je sedaj označil kot »kraj, ki je naklonjen duhovnosti«
[orig. lieu favorable à l‘esprit].
Istega večera je bil že v Rimu, kjer ga je njegov prijatelj Henry de Jouvenel, tokrat
v funkciji francoskega veleposlanika v Italiji, sprejel v palači Farnese, katere dekoracija
57 V vrsti florentinskih revij z začetka 20. stoletja, izstopa revija Lacerba, ki sta jo od leta 1913 pa
do prve svetovne vojne urejala Giovanni Papini in Ardengo Soffici. Z revijo sta nastopala proti malomeščanskemu filistrstvu in zastopala teze nacionalističnega intervencionizma. Papini, ki je
zapustil uredništvo revije La Voce se je v tem času – četudi ne brez polemičnih tonov – navduševal
nad futurizmom, vendar z željo, da bi se razlikoval od Marinettija in njegovega milanskega kroga
futuristov. V urejanju revije Lacerba, ki je postala uradno glasilo futuristov, je sodeloval predvsem
s Sofficijem, Palazzeschijem, Carràrom in drugimi. Pomembno je njegovo in Papinijevo bivanje v
Parizu in stiki, ki sta jih vzpostavila z nekaterimi vidnejšimi pesniki, pisatelji in umetniki, kot so
bili npr. G. Apollinaire, P. Picasso, M. Jacob, P. Cézanne oziroma s krogom okoli listov La plume
in L‘Europe. Po prvi svetovni vojni sta leta 1919 osnovala revijo »La vraie Italie«, s katero sta hotela
omogočiti intelektualno sodelovanje med Italijo in drugimi evropskimi deželami, vendar je usahnila
že po 12. številki. Bila sta med podpisniki Manifesta fašističnih intelektualcev iz leta 1925 in ostala
zvesta fašističnemu režimu do njegovega konca (Guglielmino, 1971, I/114).

144

DINAMIČNI IN PRELOMNI LETI 1932/1933

Valéryja ni preveč navduševala. A po vsem tem, ko je po tolikih letih postal nekako
domač po francoskih ambasadah, je bil tokrat nekoliko presenečen nad gosposko ljubeznivostjo, s kakršno je Jouvenel sprejemal visoko rimsko družbo in je kasneje, misleč
morda na Chateaubrianda, naglasil, da je z njim Francija »obnovila tradicijo nekdanjih
veličastnih ambasad« [orig. revenir à la tradition de ses grandes ambassades d‘autrefois].
Valéry je nastopil 24. maja zvečer s temo o melodrami v Circolo di Roma in v Convegno,
ki je imel svoj sedež v palači Torlogna. Med obiskovalci je bila tudi Ducejeva prijateljica
Margherita Sarfatti, ki jo je spoznal že leta 1924 v Milanu. Sarfattijeva je že leto kasneje
Duceju posvetila prvo veliko biografijo z naslovom Dux, a je sedaj začela izgubljati
dominantno pozicijo, kasnejša protijudovska zakonodaja, sprejeta v Italiji, pa jo je celo
prisilila v emigracijo. Ob koncu popoldneva ga je Dino Alfieri, bodoči minister za nacionalno kulturo, povabil na razstavo z naslovom »Mostra fascista«. Sprehod po tej veliki,
nenavadni razstavi je Valéry zabeležil v svoj notes: »Velikanska razstava tako po obsegu
kot vloženih sredstvih, ki je učinkovala na ljudi, ki so jo obiskovali. Ko smo stopili v prostor,
so se obiskovalci ob našem prihodu spoštljivo umaknili. Ubogali so na vsak mig s prstom in
izgledali povsem vojaško organizirani« (Jarrety, 2008, 874).
Končno je 26. maja 1933 prejel obvestilo, da ga Mussolini pričakuje proti večeru
ob 18. 45. Ob tem drugem obisku pri duceju, ki ga je nedvomno pripravil ambasador
Henry de Jouvenel, Valéry v svojem ekumenizmu pravzaprav ni zavračal nikogar in je
v tem videl eno od oblik svoje popolne svobode [orig. il n‘ostracise personne et tient à cet
œcuménisme qui est une des formes de sa liberté]. Za razliko od svoje prijateljice Hélène
Vacaresco, pa tudi mnogih drugih, ni zavrnil srečanja z italijanskim diktatorjem, kar
je pomenilo, da ni precenjeval svojega lastnega prestiža, s katerim bi lahko vplival na
tok dogajanj v tistem času. Po obdobju svoje mladosti v Montpellieru je ohranil svoje
povsem individualne nagibe, ki so se zdeli včasih politično vprašljivi, a ga niso kaj dosti
vznemirljali. Ravno tako ne smemo zanemariti dejstva, da je do njegovega obiska pri
Mussoliniju prišlo v trenutku, ko si je francoska levičarska vlada s Paulom Bonacourjem na čelu, ki je za kratek čas nasledil Édouarda Daladierja, prizadevala razpršiti sence
in vzpostaviti dobre odnose z Italijo. Francoski veleposlanik je bil dejansko ravno v
tistem času v intenzivni fazi pogajanj med Italijo, Francijo, Anglijo in Nemčijo z namenom, da bi vzpostavil pakt štirih in medsebojno sodelovanje v okviru Društva narodov.
Dogovor naj bi bil sklenjen in parafiran 7. junija 1933, vendar ga Francija ni nikoli
ratificirala, zato je Mussolini 31. decembra istega leta izjavil: »Zaradi neizvedbe revizije
pakta četverice, bo spregovorilo orožje!«.58
58 Duceju so se nemška stremljenja v podonavskem prostoru zdela nevarna za Italijo, zato je poskušal
zavreti nemško ekspanzijo s tem, da bi jo spravil pod nadzor štirih glavnih evropskih sil. To pa je bil
tudi namen sporazuma štirih, podpisanega junija 1933, s katerim so se Francija, Velika Britanija,
Italija in Nemčija zavezale, da bodo sodelovale v naporih za ohranitev miru. Sporazum ni imel velikega pomena, saj je v prvi vrsti izražal občutek negotovosti, ki se je polastil evropskih državnikov ob
Hitlerjevem vzponu, poleg tega pa sta ga ratificirali le Italija in Nemčija, ne pa tudi Francija in Velika
Britanija (Pirjevec, 1995, 79).
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Slika 44: Duce na balkonu palače Venezia (1940) (Spletni vir: Wikipedia).
Valéry se je torej v Beneški palači (Palazzo Venezia) z Ducejem, ki se je vanjo iz palače Chigi preselil že pred štirimi leti, srečal v času pogajanj s Francijo. Ceremonial je
bil enak kot leta 1924: potem ko je izstopil iz vozila francoske ambasade, so ga sprejeli
s fašističnim pozdravom. Ko je stopil iz dvigala, je moral prehoditi dolg hodnik, veliko
dvorano z grbi in salon ter se končno znašel v veliki Ducejevi pisarni, kjer je v kotu stala
velika pisalna miza. Kot ob prvem obisku sta tudi sedaj najprej govorila o vlogi in položaju intelektualcev, potem pa je Valéry ponovil tisto, o čemer je že govoril v Madridu in
poudaril željo, da bi se oblikovala politika duha in človeškega razuma. Predlog je seveda
pri Mussoliniju izzval kaj malo interesa, zato je le-ta raje naglasil svojo teorijo o vlogi
individuuma v skupnosti. Valéry je skušal prepričati Duceja, da bo ravnal pametno, če
bo znal in uspel uskladiti težnje individuuma z državo ter bi moral bedeti nad tem, da
v Italiji ne bi jemali poguma in zanemarjali posameznikov v korist države. Seveda je
šlo bolj ali manj za prazno besedičenje oziroma ljubezniv dialog med dvema gluhima
v stilu znanega Ducejevega gesla: »Credere, obbedire, combattere!« [slov. Verjeti, ubogati,
bojevati se!].59
59 Organizacija in mobilizacija kulture, ki je ob širokogrudnem mecenstvu države uresničevala
pobude, kot npr. veliki založniški podvig Italijanske enciklopedije, ustanovitev Italijanske akademije in od fašistične stranke odvisnega Inštituta za fašistično kulturo, sta postali sestavni del totalitarne
politike, s katero si je režim lahko zagotovil sodelovanje velikega števila intelektualcev in umetnikov.
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Naslednjega dne, torej 27. maja 1933, je Valéry z Jeannie, ki ga je tokrat spremljala na turneji po Italiji, prispel v Neapelj, kjer pa so ga zaprosili, da bi namesto
o melodrami govoril o glasbi in poeziji (Musique et Poésie), nato pa se je dan kasneje
znova vrnil v Rim. Tu je popoldne istega dne po zaslugi francoskega ambasadorja pri
Svetem sedežu, Françoisa Charlesa-Rouxa, prisostvoval beatifikaciji sestre Catherine
Labouré. Prav gotovo je bila to bolj kot njegova Jeanniejina ideja. Tako sta odšla v
baziliko sv. Petra, ceremonija pa je bila zanj bolj ali manj priložnost, da je opazoval
cerkveni ceremonial, ki ga je do določene mere prevzel že v Montpellieru, in da si je
lahko pozorno ogledal pomembne osebnosti. Nameščen v prvo vrsto med diplomatski zbor, je bil le dva koraka od nekdanjega španskega kralja Alfonza XIII., ki je bil
ta čas v izgnanstvu v Rimu in ga je spremljala ena od hčera. V bližini je stal tudi Fra‘
Ludovico Chigi Albami della Rovere, veliki mojster malteškega reda ves v rdečem,
nato pa opazoval, kako je papež Pij XI. vstopil v baziliko in sedel na prednji sedež, s
tem pa se je ceremonija lahko pričela.
Naslednjega dne je z Jeannie posvetil ogledom rimskih znamenitosti: sprehodila sta se po forumu, obiskala cerkev San Luigi dei Francesi, nato pa sta se podala
do Hadrijanove vile v Tivoliju, obiskala Villo d‘Este in se končno v torek, 30. maja
1933 odpravila v Genovo, od koder se je Jeannie odpravila proti Torinu, Valéry pa
proti Nici zaradi še vedno nerazčiščenih zadev glede Mediteranskega univerzitetnega
središča. Njegova vodilna funkcija v njem je namreč zahtevala, da je sestavil njen
delovni program in koncept delovanja. Njegov mandat naj bi trajal tri leta in bi se
lahko podaljšal za še eno mandatno obdobje. Odlok je podpisal minister Anatole de
Monzie, funkcijo pa naj bi nastopil 1. decembra 1933. Njegova plača naj bi znašala
5.000 frankov mesečno, kar je predstavljalo višino plače univerzitetnega profesorja na začetku kariere. Organizacijski načrt Mediteranskega središča v Nici (Projet
d‘organisation du Centre Méditerranéen de Nice), ki ga je pripravil in je bil kmalu
objavljen, je predvideval, da bi obdržali Inštitut za francoske in inozemske študije
(Institut d‘Études franco-étrangères) s predavanji o francoskem jeziku in civilizaciji, ki
bi jo obiskovali tudi tuji študentje in bi se zaključila s pridobitvijo diplome, ter Višjo
predavateljsko šolo (Conférences d‘enseignement supérieur), ki je obstajala že kakih
deset let, a bi jo odslej razvijali z novimi programi (Jarrety, 2008, 878). Ravno ta šola
je Valéryja najbolj privlačila, saj je študijsko središče v Nici zaradi svojega mediteranskega značaja nudilo možnosti spoznavanja multikulturnosti tega prostora in bi naj
bilo odprto za strokovnjake različnih ved, tja od literarnih do juridičnih, verskih in
etnografskih. Zlasti etnografija ga je močno privlačila in, kot je zaupal Veri Bour, je
razmišljal o ustanovitvi Naravoslovnega muzeja (Muséum d‘histoire naturelle). Ravno
tako naj bi bilo univerzitetno središče v Nici mesto stikov in izmenjav med učenjaki,
uglednimi osebnostmi in intelektualci ter s tem po kadrovski zasedbi preraslo lokalni
Sicer pa je bil cilj fašizma ta, da z nenehnim organiziranjem in mobilizacijo množic preobrazi italijanski značaj in ustvari novega Italijana, ki naj bi vso svojo eksistenco prilagodil Ducejevemu geslu:
»Verjeti, ubogati, bojevati se!« (Gentile, 2010, 326).
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nivo. Na Višji predavateljski šoli naj bi torej predavali zlasti profesorji z univerze v
Aix-en-Provence, pa tudi z drugih francoskih univerz, npr. s Collège de France, kot
predavatelje pa bi vabili ugledne pisatelje, umetnike in znanstvenike. Člen, ki so ga
dodali dekretu z dne 18. februarja 1933, je posebej predvidel ustanovitev »stalnih
kateder« (chaires permanentes) predvsem za tuje predavatelje, ki naj bi jih financirale
tuje države in bi se lahko njihovi profesorji posvečali študiju literarnih del svojih
največjih pisateljev.
Valéry je v Nico prispel 21. julija 1933 in županu izročil svoj organizacijski načrt,
obiskal še nekaj drugih vidnejših osebnosti, hkrati pa ugotovil, da so mu odmerili
le predavanja, ki so bila večinoma rezervirana za predavatelje iz Aix-en-Provancea.
Predvideno je bilo, da bi kot lektorja za nemški jezik namestili Stefana Zweiga, preden bi odpotoval v London. Sicer pa so se to poletje na jugu Francije mudili Aldous
Huxsley, Thomas Mann, Sébastien Charléty, Anatole de Monzie in drugi. Prizadela
pa ga je vest o tragični smrti prijatelja Lea Ferrera, ki je pri komaj 30. letih v Santa
Fèju v ZDA doživel avtomobilsko nesrečo. Ko bo Valéry tri leta kasneje ponovno
izdal svoje »Pismo Leu Ferreru« (Lettre à Leo Ferrero) v III. številki revije Variété, mu
bo izrazil poklon, s katerim je obudil spomin na začetke njunega prijateljstva: »Malo
sem videl in srečal izobražencev, ki bi tako zgodaj dozoreli, bili bolj bistroumni, bolj
hitri in občutljivi, kot je bil on. Globokoumnost pri Italijanih ni nikoli v nasprotju z
njihovim živahnim temperamentom in ognjevitim zanosom. Ta povezanost kreposti
in duha, ki je pri gotovih ljudstvih redko združena, je bila pri Leu popolna. Izvrstno
je poznal naš jezik in se odlično poglobil v naše pisatelje in naš način razmišljanja.
Pariz je vzel za svoje mesto, a je nesreča hotela, da je obiskal Ameriko, kjer ga je doletela smrt, o kateri je nekoč napisal, da je »to tista stvar, ki doleti le druge« [orig. qu‘elle
est cette chose qui n‘arrive qu‘aux autres] (Jarrety, 2008, 883).
V začetku septembra 1933 je bil Valéry znova v Parizu in ob srečanju z Anatolom de Monziejem izvedel, da predsednik Raymond Poincaré podpira Univerzitetno središče v Nici in da je v zvezi z njim v listu L‘Illustration pripravil članek,
kjer je izrazil željo, da bi ta ustanova pridobila tisto širino in veljavo, ki je doslej
ni imela. Valéry se je staremu in že bolehnemu predsedniku osebno zahvalil, saj
je potreboval njegovo naklonjenost pri pripravi svojega načrta. V bistvu sta se v
njem mešala navdušenje in zaskrbljenost in je tako 16. septembra 1933 iz Nice
sporočil Renéju Dollotu, da ne ve, kako bodo stvari stekle, saj nima »ne moči, ne
sredstev, da bi lahko predvidel, kakšna bo prihodnost te ustanove«. Tako je 3. oktobra
znova prišel na razgovor k Monzieju, rektor Padé, pa je 7. oktobra 1933 v Nici
sklical prvo sejo Sveta univerzitetnega središča, kamor je bilo povabljenih veliko
uglednih osebnosti. Med njimi so bili Lucien Febvre in Abel Lefranc s Collège de
France, Jérôme Carcopino s Sorbone, v Nico pa so prispeli tudi Gustave Cohen,
Pierre de Coubertin, Louis Gillet, René Cassin, profesor prava in delegat pri Društvu narodov, Giuseppe Gallavresi, profesor na milanski univerzi, Abel Bonnard
ter prijatelja Vere Bour, etnologa Paul Rivet in Marcel Griaule. Valéry se je trudil,

148

DINAMIČNI IN PRELOMNI LETI 1932/1933

da ne bi izločili Nemcev: povabil je Ernsta Roberta Curtiusa in Alberta Ericha
Brinckmanna, uglednega zgodovinarja baročne umetnosti, sicer pa univerzitetnega
profesorja na univerzi v Berlinu (Jarrety, 2008, 885).
Po povratku se je moral pripraviti na prihodnje zasedanja Društva narodov, ki se
je tokrat k sreči med 16. in 18. oktobrom 1933 odvijalo v Parizu. Ob tej priliki so
v okviru Stalnega odbora za evropsko sodelovanje razpravljali na temo »Prihodnost
evropskega duha« (L‘Avenir de l‘esprit européen) – temo, ki sta jo pripravila Émile
Borel in Joseph Bonnet, Valéry pa je vodil razpravo in izbral razpravljalce, večinoma med svojimi dobrimi znanci, kot so bili: Julien Benda, Viggo Brondal, Léon
Brunschvicg, Aldous Huxley, holanski zgodovinar Johan Huizinga in Hermann Keyserling, ter stalni gostje Društva narodov: Jules Destrée, Georges Duhamel, Henri
Focillon, Salvador de Madariaga in Jules Romains. Ko je po Monzieju in Borelu
prevzel besedo, je Valéry želel razpravo voditi v izključno kulturnem kontekstu, saj se
je zavedal čedalje hujše krhkosti in nemoči Društva narodov. Že po letu 1931 sta bili
dve njegovi članici v vojni: Kitajska in Japonska, ki je poleg tega zapustila Društvo
narodov v mesecu marcu, Nemčija pa po zasedanju v Parizu. Vse to je vplivalo na
njegov nagovor, v katerem je naglasil:
Še pred nekaj leti smo mislili, da smo dosegli na celotnem področju duha določene
vrednote in da smo enkrat za vselej dosegli določene rezultate, določen način razmi
šljanja, svobodo idej in voljo po intelektualni odkritosrčnosti in strogosti, ki naj bi
na določen način enkrat za vselej pridobila zaupanje človeštva, in da bi se velik pre
okret, ki je kazal voljo po znanju in ustvarjanju, četudi proti naravi stvari, zlasti
pa proti človeški naravi, moral nadaljevati brez velikih težav. Toda naravno doga
janje, v katerega so posegali elementi politične, ekonomske, kakor tudi intelektualne
vrste, so med razumnike vnašali nemir in bojazen ter jim jemali zaupanje. Ocena
sedanjega dogajanja, npr. tistega v Italiji in v Nemčiji, je pokazala, da je skušal
vsak narod vzpostaviti bolj ali manj svojo popolno homogenost, bodisi etnično, poli
tično kakor ekonomsko. Toda vse to ni šlo brez tega, da ne bi v ta proces posredno ali
neposredno pritegnili evropskega duha in ga s tem spravili v nevarnost. Skratka to
kar smo poskušali združiti, vsaj kar se je zdelo, da teži k zedinjenju po logiki stvari,
se danes skuša razdružiti. In da bi si predstavljali zadeve bolj živo in stvarno, se
mora vsakdo med nami v svojem srcu vprašati na kaj naleti: na dve osebnosti, in
sicer na eno, ki predstavlja ravno tega Evropejca, ki premore splošno evropsko kultu
ro in splošen občutek za vse, kar je najboljšega, najlepšega, najbolj učinkovitega in
nabolj resničnega v človeški znanosti. Toda ob takem človeku se nahaja še drugi, ki
govori svoj jezik in je zazrt v svojo nacionalno tradicijo na način, kakršnemu smo
sedaj priča, in naj si izposodim matematični izraz, smo s tem podobni kompleksne
mu številu, za katerega ne vemo, v kolikšni meri glede na okoliščine odloča, kaj je v
nas samih zgolj prispodoba in kaj realnost.
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Slika 45: Poslopje nekdanjega Mediteranskega univerzitetnega
središča v Nici (Foto: Breda Zužič-Žerjal).
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Ob koncu razprave, ki jo je vodil Valéry, je Júlio Dantas formuliral idejo, da »če
že obstaja evropski duh [orig. un Esprit européen], pa dejansko ne obstaja evropska
zavest«. Ker pa je v bistvu šlo za to, kako ustvariti oziroma v večji meri razviti to
zavest, so se mnenja glede tega delila in razhajala. Focillon je npr. izrazil mnenje,
da bi lahko evropsko zavest najbolje uresničevali prek evropske kulturne dediščine
(patrimonie européen), ki bi jo kot učni predmet uvedli v šole, Španec Madariaga,
ki se je nagibal k Valéryjevemu mnenju, pa je bil kot liberalni intelektualec, pacifist
in evropski vizionar prepričan, da »če bo duh elite postal bolj evropski, bo Evropa
obstala« [orig. si l‘âme des élites devient europeénne, l‘Europe existera], toda najbolj
aktualen poudarek je tistega dne prišel iz ust Juliena Bende:
Evropa ne bo več spodbujala različnih dežel k nadaljnjemu širjenju zavesti o njihovem
različnem značaju, ki jih npr. Francija ni opravila ob vključitvi pokrajin Artois in
Languedoc, ki sta še nadalje ohranili svoje značilnosti. Ali je to v bistvu pomenilo, da
bi uničili nacionalne raznolikosti? Gotovo ne in želeti je, da do tega ne bi prišlo, a bi
vseeno ljudi pozvali, da bi se vsi počutili kot prebivalci ene regije, kjer bi se te razlike
maksimalno zmanjšale (Jarrety, 2008, 887).
Émile Borel je zatem predlagal, da bi ustanovili »Društvo za evropske študije«
(Societé d‘Études europeénnes), ki naj bi preučevalo vprašanja intelektualnega značaja
[orig. l‘étude des questions d‘ordre intellectuel] in si prizadevalo pomagati Evropi pri
razvijanju zavesti o enotnosti in povezovanju njene kulture. Nastalo je seveda vprašanje, kdo naj bi predsedoval takemu društvu. A niso kaj dosti oklevali in so skoraj
enoglasno izvolili Valéryja, ki pa je to funkcijo zavrnil z utemeljitvijo, da je že preobložen z drugimi funkcijami. Društvo je kmalu zamrlo, čeprav je Valéry za njegovega
predsednika predlagal Thomasa Manna, ki pa je opravičil svojo odsotnost.
V oktobru in novembru 1933 je univezitetno središče v Nici znova postalo aktualno, vendar Valéry 30. novembra ni odpotoval v Nico na otvoritveno konferenco, saj očitno zanjo še niso našli pomembnejših kadrov. Res pa je tudi, da središče
še vedno ni imelo svojega sedeža, saj lepa vila ob Promenades des Anglais, ki jo je
Mestni svet 10. novembra ponudil bodočemu središču, še ni bila v stanju, da bi
sprejela večje število slušateljev in obiskovalcev, zato je otvoritvena konferenca potekala kar v dvorani Mestnega sveta na 16 avenue Notre-Dame. Njegovo odsotnost
lahko pripišemo tudi številnim obveznostim, ki so se nenehno stopnjevale. Tako je
7. decembra 1933 na povabilo »Helenske fundacije« (Fondation hellénique), katere
ustanovitelj in predsednik je bil Nicolas Politis in s katerim je imel Valéry ves čas
dobre odnose, spregovoril na temo »Morje in duh« [orig. La mer et l‘esprit], zatem
pa se je 12. januarja 1934 udeležil sprejema pri Raymondu Duncanu, bratu znane
plesalke Isadore Duncan. Raymond je bil bolj boemski od svoje sestre, ukvarjal se
s slikarstvom in kiparstvom, poleg tega je bil tudi igralec in pesnik. Sprejemal je
najrazličnejše ljudi in je tistega dne v okviru »Petkovih večerov, posvečenih poeziji«
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(Vendredis de la poésie) povabil tudi Valéryja, da bi vodil tokratno srečanje, posvečeno moderni poeziji.
Med resnejšimi obveznostmi je bilo tudi predsedovanje PEN-klubu oziroma udeležba na večerji, ki jo je klub 2. februarja 1934 priredil v čast poljskega pisatelja Juliusza Kaden-Bandrowskega,60 udeležiti pa se je moral tudi III. kongresa Nacionalne
zveze žena (Union nationale des fammes), ki je potekal v pariški palači d‘Orsay (Jarrety,
2008, 891).

60 Juliusz Bandrowski-Kaden (1885–1944), poljski romanopisec in publicist ter pristaš maršala Józefa
Pilsudskega. Pisati je pričel v duhu lirskega impresionizma in v svoje romane zajel široko panoramo
poljskih družbenih in političnih razmer. Oblikoval je svoj lastni stil, ki so ga kritiki ocenili kot
ekspresionistični naturalizem. V obdobju med obema vojnama je odigral vidno vlogo v kulturnem
življenju Poljske, padel pa je leta 1944 v času varšavske vstaje (Enciklopedija leksikografskog zavoda, 1, 1961, 299).
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VALÉRYJEVE IDEJNO-POLITIČNE OPREDELITVE IN
VPETOST V POLITIČNO DOGAJANJE OB OSNOVANJU
LJUDSKE FRONTE IN IZBRUHU ŠPANSKE
DRŽAVLJANSKE VOJNE V LETIH 1934–1938

Gospodarska kriza je Franciji v začetku tridesetih let prinesla tudi politično krizo. Po vzoru Italije in Nemčije se je pojavila vrsta radikalnih organizacij fašističnega
tipa, kot so bili rojalistični kameloti, patriotska mladina, Francoska akcija (L‘Action
française) in Ognjeni križi (Croix de feu), ki jih je vodil bivši polkovnik François De
la Rocque. Zahtevali so ukinitev parlamentarne demokracije, konec razrednega boja
in uvedbo močnega nacionalnega avtoritarnega sistema. V začetku leta 1934 je javnost zvedela za velike finančne škandale, v katere so bili vpleteni nekateri člani vlade.
Fašistične oganizacije so z množičnimi demonstracijami svojih pristašev v začetku
februarja 1934 hotele vreči vlado, zato so socialisti poklicali delavstvo in vse demokratične politične sile k obrambi parlamentarizma in demokracije. Ko je v radikalni
stranki prevladala levica in se odločila za sodelovanje s socialisti in komunisti, je
bila Ljudska fronta januarja 1936 dokončno utrjena. Le-ta je maja 1936 na volitvah
premočno zmagala in vlado je sestavil Léon Blum, voditelj najmočnejše koalicijske
stranke socialistov. Poleti 1936 je Francijo zajel močan stavkovni val, s čimer so hoteli
sindikati prisiliti vlado, da bi uresničila obljubljeni socialni program. Kapital se je na
vse kriplje upiral vladnim ukrepom, zato je v desničarskem tisku proti Ljudski fronti
besnela prava kampanja. Tudi v vladni koaliciji je prišlo do razhajanja. Radikali niso
bili naklonjeni socialnim ukrepom Léona Bluma, komunisti pa so ga napadali zaradi
izdajstva delavskih interesov. Blumova vlada se je tudi na področju zunanje politike
znašla v težkem položaju. Blum je želel podpreti republikansko Španijo, toda bal se je
odpora koalicijskih radikalov, ki so Francijo silili v nevtralnost, pa tudi parlamentarne desnice, ki je bila na strani generala Francisca Franca. Nazadnje se je francoska vlada pridružila Angležem v Odboru za nevmešavanje. Spomladi 1938 je Ljudska fronta
razpadla in do začetka druge svetovne vojne so vladale sredinske radikalne stranke
(Édouard Daladier), ki so v notranji politiki v veliki meri uničile ljudskofrontne pridobitve, zunanjepolitično pa so sledile Britancem, kar jih je pripeljalo do neslavnega
podpisa münchenskega sporazuma, s katerim so pustile na cedilu zvesto zaveznico,
Češkoslovaško republiko (Prunk, 2000, 326).
Že takoj po pariških neredih, 6. februarja 1934, se je formiral »Odbor za budnost
antifašističnih intelektualcev« (Le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes), ki
jih je bilo potrebno zbrati zunaj strank. Stvar antifašizma je bila namreč povezana z
vsemi boji, ki so potekali v imenu demokracije, ki jo je Hitler uničil v Nemčiji in so jo
antirepublikanske lige ogrožale v Franciji. Antifašizem je toliko močneje oživil Dreyfusovo afero, ker so bili Židje v Nemčiji preganjani in je na francoski desnici prevladoval
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Slika 46: Léon Blum (1872–1950), francoski politik,
voditelj socialistične stranke, predsednik vlad Ljudske
fronte v letih 1936/37 in 1938 (Spletni vir: Wikipedia).
antisemitizem. Odbor je bil oblikovan z enakim kolektivnim poletom, kakor je navdihoval Ljudsko fronto in v pričakovanju zavezništva med strankami. Poosebljala so ga tri
imena na stičišču znanosti in književnosti ter akademskega in intelektualnega življenja:
Émile Chartier Alain, Paul Rivet in Paul Langevin, privržence pa je imel med tisoči intelektualcev levičarskih nazorov. V njem je bila močna manjšina komunistov in njihovih simpatizerjev: Louis Aragon, Paul Nizan, André Wurmser v prvi skupini; Paul Langevin, Frédéric Joliot-Curie, Romain Rolland, Jean-Richard Bloch v drugi. Poleg njih
so bili v odboru socialisti vseh odtenkov, kot npr. André Philip, Colette Audry, André
Delmas, Victor Basch in drugi, zatem radikalci (Albert Bayeux), neodvisni profesorji,
pisatelji, umetniki (André Breton, Jean Guéhenno, Jean Giono, Ramon Fernandez,
Lucien Febvre, Marcel Bataillon). Ta imena so zajemala dosti širše področje kakor posamezne stranke. Poleg tega so imeli nekateri aktivisti širši vpliv kakor njihove stranke.
Victor Basch je bil predsednik »Lige za čovekove pravice«, vpliv Alberta Bayeuxa je bil
zelo močan na področju šolstva, medtem ko je bil André Delmas generalni sekretar
močnega sindikata osnovnošolskih učiteljev. Tako je ta intelektualna levica za nekaj
mesecev prehitela medstrankarsko pogodbo o antifašistični zvezi. V luči dogajanja v
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Nemčiji leta 1933 se je zavzela za obrambo svoboščin takoj po februarskih nemirih leta
1934 v Franciji. Toda naglo se je pokazalo, da je njihovo početje dvoumno. Potem ko
je intelektualna levica prva pokazala, kolikšne prednosti ima sloga, je tudi prva razkrila
usodne posledice nesloge. Jabolko spora ni bila opredelitev ali presoja fašistične nevarnosti, temveč povezava med antifašističnim delovanjem in bojem za mir. Kar zadeva
prvo, so vsi soglašali, da je fašizem, npr. nemški, plod krize kapitalizma in hkrati konec
demokracije. Vsi so se bali, da se bo tega nalezla tudi Francija in celo precenjevali to
nevarnost. Tako je 6. februar 1934 pretresel republikansko javno mnenje in prepričal
številne duhove, da so videli Hitlerjevo senco za obrisom polkovnika Françoisa De la
Rocqua (Furet, 1998, 375).
Ime Paula Valéryja zaman iščemo v navedenih skupinah, začuda ga ni bilo niti v
skupini pisateljev in umetnikov, v kateri srečamo imena Bretona, Guéhenna, Febvra
in drugih. Valéry je poznal vse tri ožje člane »Odbora za budnost antifašističnih
intelektualcev« in njegova prisotnost v vrstah Odbora je bila povsem razumljiva, ko
ga je Frédéric Lefèvre še pred nekaj meseci skupaj z Andréjem Gideom, Romainom
Rollandom, Marcom Blochom in Julesom Romainsom uvrstil na pisateljsko levico.
A Valéry ni pristal na formalno članstvo, saj je zanj politika dokončno spremenila
svojo podobo. Srečno obdobje, ko je še verjel, da bo lahko pomagal Aristidu Briandu
pri njegovem zavzemanju za mir, se je dokončno izteklo, ni pa hotel porušiti mostov
s politiki, ki so bili trenutno na oblasti. Njegov kritični odnos do parlamentarizma
je dobival čedalje trše obrise, kar se je odražalo tudi v njegovih številnih predgovorih
k različnim delom. V njih je izražal svoje najgloblje želje in upe, da bo politika duha
preprečila spopade in nasprotja ter prispevala k pacifizmu. A določeno vznemirjenost,
negotovost in zamero je povzročil predvsem njegov uvodnik v knjigo portugalskega
pisatelja Antonia Ferra, posvečeno portugalskemu politiku in diktatorju Antoniu de
Oliveiri Salazarju. Ferro, novinar in pisatelj, je bil sicer človek široke kulture, ki je pisal tudi o D‘Annunziju, a njegova ambicija je bila, da bi ob portugalskem diktatorju
prevzel funkcijo ministra za propagando in da bi ga bolje spoznal. Tako kot je Emil
Ludwig nekdaj z Mussolinijem vodil intervjuje, jih je tudi on vodil s Salazarjem.
Knjiga, ki jo je Valéry zatem bral, ni bila nekakšna biografija, temveč bolj anketa,
svoj predgovor pa je naslovil: »Note en guise de préambule sur l‘idée de dictature« (Beležka namesto predgovora o pojmu diktature). Valéry Salazarjeve diktature ni sodil
prestrogo, tako kot npr. Georges Duhamel in Jules Romains, ki se junija 1935 nista
hotela pridružiti skupini pisateljev, ki naj bi na Portugalsko odpotovali na povabilo
Antonia Ferra. Valéry kot kritičen opazovalec francoske Tretje republike, ki se je začela opotekati, se je že v mladosti nagibal k vladavini enega samega človeka. Čeprav
je po prvi svetovni vojni to njegovo nagnjenje nekoliko popustilo, se je sedaj znova
okrepilo in ga vzpodbudilo, da je svoj predgovor končal že kakšnih deset dni pred
dogodki 6. februarja. Moč in oblast enega človeka je predstavil kot naravno rešitev
ob razkroju države: »Oblika diktature je neizogiben in instinktiven odgovor duha, ko ne
vidi več v vodenju oblasti tiste kontinuitete in enotnosti, ki so znamenja skupne volje in
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zavesti«. Seveda se znova poraja vprašanje, kako je lahko Valéry, ki je pokazal tolikšno
mero prizadetosti ob primerih Alberta Einsteina in Thomasa Manna, ki je Mussoliniju polagal na srce, naj bo bolj pozoren in razumevajoč do vloge posameznika v
družbi, sedaj zagovarjal diktaturo. Svoja stališča je skušal kasneje razjasniti v posebni
številki revije z imenom Dictatures et Dictateurs (Diktature in diktatorji), češ, da so
se nekateri diktatorji znali postaviti na pravo stran, a intimna resnicoljubnost ga je
vseeno silila, da je priznal, kako težko so se odrekli svoji moči in oblasti. In vprašanje,
ki se je ob tem postavljalo kot ključno: kaj je bilo s svobodo, ki jo je diktatura odpravljala? Valéry si tu ni pomišljal zanikati, da je bila svoboda tista, ki so jo diktature
uničile, a je pri tem pripomnil: »Znati biti svoboden ni enako dano vsem ljudem in
narodom, zato jih lahko celo razvrstimo le po tej sposobnosti« [orig. Savoir être libres n‘est
pas également donné à tous les hommes et à toutes les nations, et il ne serait pas impossible
de les classer selon ce savoir]. Še več: »Svoboda našega časa ni in ne more biti za večino po
sameznikov nič drugega kot videz oziroma privid. Nikoli ni niti najbolj liberalna država
v svojem bistvu z vsemi zagotovljenimi svoboščinami hkrati tudi določala, omejevala in
kontrolirala življenj svojih državljanov bolj kot danes« (Jarrety, 2008, 895).
Dne 28. februarja 1934 je sledilo še zadnje dejanje v Casa de Portugal v Parizu:
direktor ustanove M. Ferreiro dos Santos je izkoristil prisotnost portugalskega ministra za zunanje zadeve Caeira da Mata, kakor tudi ministra za kolonialna vprašanja
Arminda Monteira, da so Valéryja kot pisca predgovora povabili k predstavitvi knjige
o Salazarju. Prisotnost dveh portugalskih ministrov je privabila tudi nekaj uglednih
gostov, med drugim grškega ambasadorja Nicolasa Politisa. V uvodnem delu svojega
nagovora je Valéry kot vedno naglasil, da se ne bo politično opredeljeval za nobeno
stran, vendar so nekateri časopisi, ki so komentirali njegov govor, kjub vsemu v njem
videli njegov »prvi javni politični nastop« [orig. ses débuts dans la politique].
Ob koncu marca 1934 se je Valéry napotil v Nico in tja prispel 3. aprila, da bi
prisostvoval kakemu predavanju, kakor tudi, da bi se srečal s prijatelji, med drugim
z Andréjem Gideom, ki je pripotoval v Nico. Tokrat se je tu srečal tudi z Henrijem
Matissom, ki je živel in ustvarjal v starem delu mesta, povsem blizu Promenades des
Anglais, vendar njegova dela na Valéryja niso napravila večjega vtisa. V Nico se je
znova vrnil 25. aprila, ko se je odvijala seja Univerzitetnega odbora. Valéry je želel,
da bi v Nico privabili čim večje število tujih študentov. Med drugim je dal italijanski
generalni konzul v Nici soglasje za ustanovitev katedre za danteskne študije. Ravno
tako so razpravljali o ustanovitvi katedre za študij velikega španskega pisatelja Miguela de Saavedre Cervantesa, o čemer je Valéry obvestil svojega španskega kolega
Madariago, ki je v tem času postal minister za šolstvo (Jarrety, 2008, 898).
Toda to, kar je Valéryja leta 1934, zlasti v jesenskih mesecih najbolj vznemirjalo
in skrbelo, sta bili politična kriza in negotovost. Naglasil je, da je »ena od napak te
danjega sistema odsotnost ustreznih organov, saj ni ničesar predvidenega, da bi država v
njih prispevala svobodo duha« [orig. l‘un de vices du système actuel est l‘absence l‘organes
de réflexion: rien n‘ y est prévu pour faire participer à l‘État la liberté de l‘esprit].
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Za nameček je ob atentatu na jugoslovanskega kralja Aleksandra Karadjordjevića
v Marseillesu, 9. oktobra 1934, izgubil prijatelja Louisa Barthouja, takratnega francoskega zunanjega ministra, ki je kljub navidezno lažji rani zaradi prevelike izgube
krvi kasneje v bolnišnici umrl. Za Valéyja se je tako zaključilo njuno desetletno prijateljstvo, obenem pa je z njim odšel minister, ki ga je v tedanji vladi tudi najbolje
poznal in cenil. S starim predsednikom Raymondom Poincaréjem so bili sicer odnosi
manj prisrčni, vendar je le-ta Valéryju in njegovemu delu posvečal veliko pozornosti
in topline, zato ga je vest, da je umrl še en državnik, dokaj prizadela. Državni pogreb
se je odvijal 20. oktobra 1934 pred Pantheonom, kjer je predsednik vlade Gaston
Doumergue oddržal žalni nagovor, nato pa še v cerkvi Notre-Dame.
Dne 18. novembra 1934 se je Valéry znova odpravil v London, tokrat v spremstvu
Martine de Béhague in monaškega princa Pierra. Ob tej priložnosti se je v britanski
prestolnici srečal z ministrskim predsednikom Ramsayem Mc Donaldom, spoznal pa
se je tudi z Stanleyem Baldwinom, ki je igral ključno vlogo v Mc Donaldovi vladi narodne enotnosti, ter z Austenom Chamberlainom, nekdanjim ministrom za zunanje
zadeve in podpisnikom Locarnskega pakta, ki se mu je zdel »zelo simpatičen« (très
sympathique), na sprejemu pa so bili tudi številni ugledni gostje. Francosko-britansko
združenje (Association France – Grande-Bretagne) je zvečer v »Claridge‘s Hotel« organiziralo večerjo, naslednjega dne pa je obiskal Tate Gallery, pri lady Colefax v Argyll House
pa je spoznal tudi Winstona Churchilla in Somerseta Maughama. Posebno pozornost
mu je vzbudila Vita Sackville-West, velika prijateljica Virginije Woolf, s katero se je
zapletel v dolg razgovor (Jarrety, 2008, 911).
V Londonu je ostal še nekaj dni in v Kings’ College oddržal še drugo predavanje, v
katerem je prebiral in komentiral svojo novejšo prozo. Obiskal je še Nacionalno galerijo, kosil pri prijatelju Thomasu Stearnsu Eliotu, zvečer pa so ga povabili v New Theatre
St. Martin’s Lane, kjer je sloviti igralec John Gielgud uprizoril lik Hamleta. Na kosilu
pri lady Emerald Cunard je naslednjega dne srečal Herberta Georga Wellsa, ki je medtem nasledil Johna Galsworthyja na čelu federalnega PEN-kluba. V popoldanskem
času je obiskal British museum, po večerji pa so ga peljali v Mercury Theatre, kjer si je
ogledal baletno predstavo A. Howarda in poklepetal z Marie Rambert, v ponedeljek,
26. novembra 1934 pa je bil povabljen na kosilo k italijanskemu ambasadorju Dinu
Grandiju, ki mu je s tem izkazal svojo naklonjenost. Nekdanji Ducejev zunanji minister se je izkazal za zelo prijaznega in pozornega gostitelja. Pri njem je srečal Luigija
Pirandella, ki je bil še ves prevzet zaradi Nobelove nagrade,61 drugi gost je bil skladatelj
61 Luigi Pirandello (1867–1936), italijanski romanopisec in dramatik. Po diplomi na univerzi v Bonnu,
se je leta 1893 ustalil v Rimu, kjer je v letih 1897–1922 poučeval italijanski jezik in literaturo, ter se
uveljavljal na literarnem in žurnalističnem področju. Najpomembnejša gledališka dela je ustvaril v
letih 1918-1922 in z njimi stopil v tedanje evropske gledališke tokove. Leta 1926 je osnoval lastno
gledališko skupino, s katero je svoja gledališka dela uprizarjal v Italiji in tujini. Leta 1929 je bil izvoljen
v Italijansko akademijo, leta 1934 pa je prejel Nobelovo nagrado za literaturo. Umrl je dve leti kasneje
v Rimu (Guglielmino, 1971, 205/I).
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Ildebrando Pizzetti, ki je nekdaj sodeloval z Gabrielom D‘Annunzijem. Z obema se je
Valéry zadržal v živahnem razgovoru. Zatem je Jenny de Margerie organizirala še zadnji
sprejem, na katerega je povabila plesalko Andrée Howard, Marie Rambert in Stefana
Zweiga, ki je bil v tem času že nekaj mesecev v Londonu, in princeso Winnie.
Po vrnitvi v Pariz je moral takoj odpotovati v Nico, da bi prisostvoval seji Upravnega
sveta (Conseil de perfectionnement), ki je potekala 3. decembra 1934 na sedežu županstva
pod vodstvom rektorja Maxa Sorréja, ob koncu leta, točneje 30. decembra 1934, pa je
Valéryjeva hčerka Agathe rodila punčko Martino in postal je stari oče (Jarrety, 2008, 915).
V začetku leta 1935 se je Valéry približal politični levici, tako radikalom kot socialistom oziroma Léonu Blumu, ki je bil pacifist po srcu in razumu, socialist, privržen
Društvu narodov, a hkrati po tradiciji anglofil, antiboljševik od vsega začetka, neoporečen antinacist in predsednik vlade Ljudske fronte. V vseh svojih stališčih, ki pa
so bila dostikrat v medsebojnem nasprotju, je bil relativno trden. Ni bil zadovoljen z
vnaprejšnjo privolitvijo v vojno, a tudi ne s politiko izogibanja vojni za vsako ceno.
Ni zagovarjal intervencije v Španiji, po drugi strani pa tudi ne popolne nevtralnosti.
Bil je, kot navaja Furet, najinteligentnejša priča zagate, v katero se je pogrezala zmagovita Francija po letu 1918 (Furet, 1998, 379).
V Franciji tistega časa pravzaprav ni obstajal dosleden antifašistični tabor s komunistično avantgardo, ki se je spopadel z bolj ali manj prohitlerjevsko desnico, že vnaprej
odločeno, da bo zaradi svojega antikomunizma povzročila nacionalno katastrofo tudi pod
vplivom pacifistične inteligence, pripravljene na »kolaboracijo«. Stvari so bile v resnici bolj
zapletene in kompleksne, saj v Franciji ni bilo vplivne »hitlerjevske« ideologije, pač pa
morda le določena privlačnost fašizma Mussolinijevega tipa, ko je ta prišel na oblast. Dvoumnost fašizma izvira iz dejstva, da je bil rojen kot antipol komunizma, ki je v Stalinovem
času kazal nove poteze, ki so stopnjevale skušnjavo po posnemanju: nacionalen poudarek,
ustvarjanje nove ureditve, kult voditelja. Če je bil del nemške desnice očaran ob primeru
»nacionalnega boljševizma«, pa to ni veljalo za Francijo, kjer je prevladovala splošna kritika
meščanske družbe na levem in desnem krilu intelektualnega življenja, kamor je sodil tudi
Valéry. Ta je torej želel v stikih z vplivnimi politiki dobivati informacije iz prve roke, o čemer priča njegov pogovor na britanski ambasadi v Parizu, kamor sta bila 14. januarja 1935
povabljena Alexis Leger, André Siegfried in direktorja listov Petit Parisien in Figaro, Élie-Joseph Bois in Lucien Ronier. Ta je imel ob Valéryju zanimive predloge o Mussoliniju in Lavalu, ki se je želel približati Duceju, da bi z njim sklenil dogovor glede Libije in Etiopije.62
Naslednjega dne se je pri reviji Annales odločil, da bo zbral ves svoj stari fond
62 Januarja 1935 je Pierre Laval odpotoval v Rim in z Mussolinijem podpisal dogovor, s katerim se je Italija zavezala, da bo v primeru nemškega ogrožanja podonavskega območja sodelovala s Francijo, ki ji je v zameno
odstopila nekaj puščavskih ozemelj na jugu Tunizije in v Eritreji, najpomembnejše pa je bilo tisto, kar ni bilo
zapisano v dogovoru in sicer, da ima proste roke v Abesiniji. Italijansko-abesinski odnosi so se začeli namreč
krhati v začetku tridesetih let 20. stoletja, ko je cesar Haile Selassie uvedel povračilne ukrepe proti preveč
vsiljivim italijanskim interesom. Vlada v Rimu se je zato odločila, da bo nesporazume reševala s silo (Milza,
2012, 748).
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spisov in ga urednici Madelaine Brisson ponudil za objavo pod naslovom »Bilan
de l‘intelligence« (Bilanca inteligence). Šlo je za neke vrste sintezo predavanja, ki ga
je imel 12. junija 1934 na Radiu-Pariz pod naslovom »Indication d‘une politique de
l‘esprit« (Oznaka politike duha). Pri Annalih sta bila njegov predmet in ton razmišljanja še bolj mračna od onega na Radiu-Pariz: »Priznam,« je dejal, »da sem preplašen
zaradi gotovih znamenj upadanja moči in ob splošnem ravnanju intelektualcev tudi sam
obupavam nad prihodnostjo«. Kljub temu se je februarja 1935 odzval povabilu, ki
mu ga je poslalo »Društvo literarnih predavanj« (Société des conférences littéraires), da
bi nastopil v svojem rojstnem kraju, torej v Sètu, kjer so ga sprejeli z vsemi častmi.
V Théâtre Comedia je imel predavanje o svojem preteklem literarnem ustvarjanju,
potem pa odpotoval proti Toulousu, kjer je imel 8. februarja v Thétre des Nouveautés
novo predavanje na temo »Politika duha« (Politique de l‘esprit) (Jarrety, 2008, 922).
Ob povratku v Pariz sta bila sredi marca 1935 Valéry in Jeannie ter sestrična Julie
z Ernestom Rouartom povabljena na svečano večerjo k Mauriceju de Rotschildu,
kjer se je zbrala vrsta uglednih pisateljev, arhitektov, politikov in funkcionarjev, med
njimi Paul Morand, Jacques Boulanger, Emmanuel Pontremoli, Louis Gillet, André
Maurois, Abel Bonnard, Julien Cain in mnogi drugi. Prisotna je bila tudi nekdanja
Ducejeva prijateljica Margheritta Sarfatti, s katero je Valéry ohranjal stike in jo nameraval povabili v Nico, kjer naj bi oddržala kako predavanje. Dne 27. marca je sledila večerja na grški ambasadi ob obletnici grške neodvisnosti v prisotnosti Nicolasa
Politisa ter prireditev na Francoski akademiji.
V tem pomladanskem času naj bi pripravili tudi novo spomenico, s katero so
želeli izraziti podporo in privrženost nemškemu pisatelju Thomasu Mannu, ki je bil
ob prihodu nacizma na oblast pregnan iz Nemčije. Že leta 1931 je Valéry podobno
spomenico podpisal v podporo njegovega brata Heinricha Manna, a tokrat je bil položaj bistveno drugačen. Kratek tekst spomenice je diskretno obsojal Hitlerjev režim
in izrazil željo po ohranitvi skupnega evropskega duha:
Ob priliki šestdesetletnice Thomasa Manna, ki se nahaja v izganstvu v Zürichu, podpi
sani francoski književniki izražamo svoje zadovoljstvo, da lahko v tem mestu pozdravi
mo uglednega predstavnika tiste Nemčije, ki jo nismo prenehali ljubiti [orig. À l‘occa
sion du soixantième anniversaire de Thomas Mann, actuellement en exil à Zürich, les
représentants de la littérature française dont les noms suivent sont heureux de pouvoir sa
luer en lui le glorieux représentant d‘une Allemagne que nous n‘avons pas cessé d‘aimer].
Pod spomenico so se poleg Paula Valéryja in Jeana Paulhana podpisali še Sébastien Charléty, André Chamson, Charles Du Bos, Georges Duhamel, André Gide, Jean
Giono, Jean Guéhenno, François Mauriac, André Maurois, Paul Morand, Jules Romains in Jean Schlumberger. Razen spoštovanja in skrbi za usodo Thomasa Manna,
ki pričata o odnosu francoskih literatov do svojega nemškega kolega, spomenica na
določen način izraža prepričanje, da bo vse to vodilo v pomirjenje in spravo s tisto
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Nemčijo, ki je niso »prenehali ljubiti«. Torej spravo, za katero se je Valéry tako goreče
zavzemal že v obdobju Aristida Brianda, sedaj pa naj bi se na novo formiral nemško-francoski odbor pod pokroviteljstvom Otta Abetza, bodočega nemškega veleposlanika v Franciji v času nemške okupacije. Seveda vsi francoski člani odbora niso bili
bodoči kolaboracionisti, saj so se Louis Bertrand, Pierre Benoit oziroma Jules Romains iz njega umaknili že leta 1939, Valéry pa ni hotel stopiti vanj niti ob njegovem
nastanku, čeprav je morda ob Hitlerjevem prihodu na oblast še gojil kako upanje na
ohranjanje francosko-nemških odnosov (Jarrety, 2008, 926).
Je pa Valéry ostajal član Odbora za književnost in umetnost (Comité des Lettres
et Arts), saj njegovih članov niso jemali kot predstavnike njihovih držav. Ko se je 1.
aprila 1935 v Nici na univerzitetnem središču začelo zasedanje navedenega odbora
in se je s tem hkrati odvijala tudi otvoritvena slovesnost središča, se je Valéry v odsotnosti Julesa Destréeja obrnil na podpredsednika Gonzaga de Reynoldsa, da bi
spomnil na poslanstvo Stalnega odbora (Comité permanent), obenem pa predlagal,
da bi bila ta srečanja posvečena »oblikovanju modernega človeka« [orig. la formation de
l‘homme moderne], ki bi jim tudi sam predsedoval. Razen Thomasa Manna, Henrija
Focillona in Aldousa Huxleya, ki so se opravičili, je bil od tujcev prisoten še kakšen
nemški in italijanski predstavnik. Med Italijani sta bila člana režimske Kraljeve akademije: novinar Francesco Coppola in filozof Francesco Orestano. Seveda pa so bili
tu tudi znani obrazi kot Jules Romains, Salvador de Madariaga, Hélène Vacaresco
in Lucien Lévy-Bruhl. Zasedanje se je pričelo s prispevkom Julesa Romainsa, nato
pa je Henri Focillon prebral prispevek Thomasa Manna, ki je razmišljal o tem, kako
je temna senca prekrila Nemčijo. O stanju tedanjega duha ugotavlja: »Neverjetno
osiromašenje civilizacije in moralna dekadenca, ki jo lahko zaznamo v primerjavi z
19. stoletjem, nista rezultat vojne, ki je k temu sicer močno pripomogla, vendar so
bili zametki tega stanja vidni že v preteklem obdobju. To je stoletni fenomen, ki ga je
v prvi vrsti sprožil prihod na oblast človeka (avtor seveda tu misli na Hitlerja), ki je
izšel iz ljudskih mas, kot je to sijajno prikazal José Ortega y Gasset v svojem delu »La
Rebellion de las masas«.63 Posledice so se pokazale v tem, da so te mase poteptale in
potlačile liberalno demokracijo oziroma, če smo bolj natančni, so jo uporabile za to,
da so jo uničille in da so istočasno izničile tudi kulturo. Hkratno znižanje intelektualnega nivoja, ki je privedlo do primitivizma, neobčutljivega za karkoli, se je sprevrglo
še v divje sovraštvo do intelektualcev. Vsi ti fenomeni v 19. stoletju preprosto niso
bili možni, saj so ljudje verjeli v trajni obstoj vrednot in duha. Zato so se sedaj toliko bolj prestrašili, da bodo današnji fenomeni odprli še mnoge druge razsežnosti
in da so lahko vse dosedanje pridobitve izgubljene oziroma potonejo v pozabo in s
tem civilizacija sama po sebi nima več nobene možnosti, da bi utekla kruti usodi.
A na koncu je Thomas Mann v svojem tekstu vendarle naglasil, da »politika in duh,
63 Slovenski prevod »Upor množic«, Niko Košir, 1985. Glej tudi: Sruk, Vida (2007): Človek odtujen v
množico. Družbeno-kulturni diskurz Joséja Ortege y Gasseta. Maribor, Slavistično društvo.
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politika in civilizacija odslej ne bosta več ločeni« [orig. la politique et l‘esprit, la politique
et la civilisation ne sauraient plus être séparés], in če uporabimo še besede, ki jih je
Henri Focillon namenil udeležencem: »Treba je vedeti, kakšen je človek, ki ga hočemo
predstaviti kot idealno bitje« [orig. il faut savoir quel est l‘homme qu‘on veut et qu‘on se
représente comme idéal], ter naglasil, da beseda »hoteti«, ki naj bi se pogosteje slišala
na njihovih srečanjih ter predstavlja občutno novost, hkrati pomeni tudi povečano
aktivnost, ki naj bi vsebovala moralno odločenost v tedanjem času, pogum izreči »da«
in reči »ne«, pogum, ki je v svetu, kjer je zavladala zmeda in zablode vseh vrst, edini
sposoben, da bo prinesel novega duha (Jarrety, 2008, 928).
Jules Romains, ki je vstopil v razpravo, je priznal globino in pomen teh pretresljivih
besed in misli Thomasa Manna in je tudi sam razpravo poskušal usmeriti v politično
smer. Toda, ko se je razprava sukala okoli temeljnega vprašanja – kakšnega človeka hočemo ustvariti in kakšnega ne – se je kaj kmalu pokazal razkol med razpravljalci, kakršna
sta bila Jules Romains in Salvador de Madariaga, ki sta zavračala »objokovanje preteklosti«,
ter onimi, ki so sledili Reynoldu, ki so napovedovali konec nekega obdobja, upoštevajoč
dejstvo, da bo moderni svet propadel in predlagali, da bi predvsem razmišljali o tem, kako
rešiti najbolj bistveni del tega sveta. To mračno vizijo, ki jo je po eni strani omenjal in
nakazoval Thomas Mann, je Valéry v celoti podprl. Naslednjega dne so se brez težav zedinili glede zaključkov in sklepov, ki jih je predlagal Jules Romains in ga je Valéry podprl
zlasti pri zaključku, da »naj bi se države dokopale do spoznanj, da morajo v okviru lastnih
nacionalizmov povzdigniti določen tip nacionalno osveščenega človeka, vendar v korist in prid
univerzalnega človeka«. V skrbi za ohranitev enotnih stališč in zaključek razprav pa Valéry
ni reagiral na nov Romainsov predlog, ki je pozival k »evropski enotnosti«, k »enotnosti
bele civilizacije« in »univerzalnem miru« (Jarrety, 2008, 929).
Ponovno se je moral Valéry politično opredeljevati, ko so 16. maja 1935 v Petit
Palaisu odprli razstavo »Italijanska umetnost od Cimabueja do Tiepola« (Exposition de
l‘art italien de Cimabue à Tiepolo) in ga zaprosili, da bi napisal predgovor h katalogu
oziroma uvod v študijo Georgesa Huismana, direktorja Šole za lepe umetnosti (directe
ur des Beaux-Arts). Velika likovna manifestacija je slonela na italijansko-francoskem
prijateljstvu, ki pa je v tem času že slabelo in se skrhalo, ko je Mussolini ob koncu julija
1934 energično obsodil poskus državnega udara avstrijskih nacistov, v katerem je bil
ubit kancler Dollfuss, in si je Francija prizadevala, da bi osamila Nemčijo.
Valéry je bil med tistimi, ki so gojili upanje na italijansko-francosko zvezo in na
začetku svojega uvodnega teksta naglasil, da »v trenutku, ko se narodi oborožujejo,
razstava v Petit Palaisu predstavlja določen izziv nerazumni bestialnosti današnjega časa
[une manière de défi à l‘étrange bestialité de ce temps], kakor tudi znak prijateljstva, ki
si ga je Francija želela«. Vzdušje je bilo torej prijateljsko, tako v pariški Mestni hiši
(Hôtel de Ville de Paris), kjer je bil na kosilu sredi uglednih gostov, kakor v Petit Pala
isu, kjer je grof Galeazzo Ciano, Mussolinijev zet in takratni italijanski zunanji minister, svečano odprl razstavo. Hkrati z razstavo v Petit Palaisu so istega dne v razstavišču
Jeu de Paume, v prisotnosti francoskega predsednika republike Alberta Lebruna in
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grofa Galeazza Ciana, odprli še razstavo »Italijanska umetnost XIX. in XX. stoletja«
(L‘Art italien des XIXe et XXe siècles).64
V ponovno skušnjavo je padel, ko so ga 3. julija 1935 povabili na trg La Madela
ine k Lucas-Cartonu, kamor so prišli tudi Paul Morand, Pierre Mauriac, Thierryj de
Martel in nekateri drugi izobraženci in kjer so se sestali predstavniki »Ognjenih križev« (Croix de Feu) pod vodstvom polkovnika Françoisa De la Rocqua, ki so medtem
prerasli v politično gibanje. Valéry se je na povabilo odzval in čeprav je dal prestiž
povabljenih temu kosilu v veliki restavraciji Lucas-Carton bolj monden kot zarotniški videz, je Valéry razmišljal, ali naj resno jemlje vlogo, ki naj bi jo polkovnik De la
Rocque igral pri bodoči ureditvi države, ali pa je to zgolj vljudnostni razgovor. Polkovnik je prav gotovo bral njegov predgovor o vlogi diktatorjev v knjigi o Salazarju in
imel z njim določene namene, a Valéryja ne glede na negotov položaj in krizo Tretje
republike ter ostre kritike, ki so letele nanjo, srečanje s polkovnikom ni prepričalo in
je po kosilu v svoj notes zabeležil: »Vse kar je povezano s politiko, je otročje in naivno
in z ene kot druge strani ne vidim drugega kot vrsto neumnosti« [orig. Tout ce qui est
politique est puéril. De toutes parts, je ne vois que maiseries] (Jarrety, 2008, 938).
Sredi poletja, 11. julija 1935, se je iz Carcassona, kjer je govoril ob otvoritvi mestnega
gledališča, za krajši čas ustavil v rojstnem Sètu, kjer je vstopil v tamkajšnji Rotary klub in
so mu ob tej priložnosti pripravili banket. Tu se je dva dni kasneje sešel tudi z bratom Julesom in mestnimi funkcionarji, ki so prišli iz bližnjega Montpelliera. Na griču Saint-Claire, posvečenem umrlim, je tamkajšnji mladini spregovoril o njeni prihodnosti, hkrati pa
obudil svojo preteklost in svoj nagovor strnil z nekoliko nostalgičnim zaključkom: »Je dis
que si, d‘événements en événements, et d‘idées en idées, je remonte le long de la chaîne de ma
vie, je la retrouve attachée par son premier chaînon à quelqu‘un de ces anneaux de fer qui sont
scellés dans la pierre de nos quais. L‘autre bout est dans mon cœur« [slov. Da zaključim! Če
se od doživetij do doživetij, od ideje do ideje vzpenjam po verigi svojega življenja, odkrijem,
da ta visi s svojim prvim členom na enem od železnih obročkov, pritrjenim v kamen naših
nabrežij. Drugi konec je v mojem srcu]. Zatem je druščina starih sošolcev pripravila banket
v njegovo čast (Jarrety, 2008, 940)
Preden je tega leta odšel na počitnice, se je srečal z ameriško pisateljico Dorothy Dudley, ki je živela v Parizu in obiskovala knjigarno Sylvie Beach. Njun pogovor o aktualnem
64 Razstava italijanske stare in moderne umetnosti z naslovom »Od Cimabuea do Tiepola« (Exposition de
l‘art Italien de Cimabue à Tiepolo), je bila na ogled v pariškem Petit Palaisu od maja do julija 1935. Že
od jeseni 1933 je v okviru obširnega programa, ki naj bi poudarjal francosko-italijansko prijateljstvo in
ob veliki medijski propagandi, potekala vrsta kulturnih manifestacij, ki so dosegle višek s postavitvijo
omenjene razstave. Pripravili so jo na pobudo francoskega ambasadorja v Rimu Henryja de Jouvenela,
dobrega Valéryjevega znanca, s katero so hoteli počastiti francosko-italijansko zbližanje. Razstava je
bila predvidena že v letu 1934, a so jo na italijansko prošnjo prestavili na leto 1935. Postavitev razstave
so zaupali posebnemu Organizacijskemu odboru pod predsedstvom Henryja de Jouvenela, v njem pa
so bili še konservator Petit Palaisa, Raymond Escholier in različni člani francosko-italijanskega odbora
in konservatorja Louvra, Paul Janot in Jean-Louis Vaudoyer ter slikar Maurice Denis. Eden od piscev
uvodnega teksta v spremnem katalogu je bil tudi Paul Valéry.
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političnem položaju je nato izšel 18. septembra 1935 v reviji The Nation, kjer je na kratko
orisal mračno podobo Evrope in predvsem ni videl izhoda za ohranitev svobode, kot ga je
zaznal še leto poprej. Dejal je: »Vidimo, kako se znova pojavlja praznoverje, za katerega smo
menili, da je izginilo. Vidimo, kako se največji narodi skorajda z navdušenjem odpovedujejo
svobodi, katere pridobitev jim je še pred komaj dvajsetimi leti toliko pomenila in se nam je
zdela največja vrednota za večne čase«. Potem je prešel na Hitlerja. »Ali lahko,« je nekoliko
radovedno vprašal ameriško pisateljico, »njegovo moč primerjamo z ameriškimi milijarder
ji, ki so ustvarili in uničili Ameriko?«. Potem je sam odgovoril:
Hitler ni kot ameriški magnati, saj dela predvsem s propagandnimi in psihološkimi sred
stvi, toda za nas Francoze je skrajno težko razumeti, kako je lahko osvojil popolno oblast
nad nemškim ljudstvom. To predstavlja za nas poseben fenomen današnjega časa – prav
gotovo zvrst posebnega čudeža, volje in govorniškega daru [orig. certainement une espèce
de prodige de volonté et d‘éloquence]. Čudež, ki se nam dandanes v deželi, kakršna je
Francija, dozdeva povsem nemogoč, ne smete pa pozabiti, da sta nemška občutljivost in
njihov duh posebno nenaklonjeni Francozom. Prav gotovo Hitlerjev pomen, če ga ocenju
jemo z našimi očmi in merili, ne daje vtisa velikega vodje, ki bi mu lahko zaupali usodo
celotne dežele […] Bonaparte je lahko udejanjil cesarstvo skupaj s Francozi, ker je dokazal
svoje sposobnosti in občutek za vladanje, toda Nemci so verjeli Hitlerju brez kakršnih koli
dokazov in jih je bolj ali manj prepričal le s svojimi govori. Morda je nemško ljudstvo pre
poznalo v njem človeka, ki je znal izraziti svoje najmočnejše želje na kar najbolj energičen
in preprost način. Toda ta fenomen je specifično nemški (Jarrety, 2008, 942).65
To kar je presenetilo Dorothy Dudley, ki je 21. junija 1935 prisostvovala kongresu francoskih pisateljev pod vodstvom Andréja Gidea, je bil Valéryjev pesimizem. Na koncu ga
je spraševala o dejavnosti Intelektualne kooperacije (Coopération intellectuelle), na katero je
v preteklosti polagal svoje upe in dejal: »Da, imel sem ideje, kako najti rešitev, ki bi jo lahko
dosegli z osebnim prizadevanjem, to je s kulturo, ki pa danes ni več sredstvo odrešitve. Obstaja
vrsta razlogov, zaradi katerih dandanes intelektualci ne morejo več delovati. To pa predvsem zato,
ker njihovo delo ni več zaželjeno in ker ljudje nočejo izgubljati prostega časa. Za duh je potreben
izgubljen čas […]« [orig. Pour l‘esprit il faut du temps perdu] (Jarrety, 2008, 943).
Dne 19. septembra 1935 je pripotoval v Zürich in se nastanil pri kolegu Martinu
Bodmerju na Freudenbergu in se nekaj dni zatem srečal s Thomasom Mannom, ki je
v tem obdobju živel v Švici. Po povratku v Pariz 3. oktobra 1935 so ga seznanili s slabimi novicami: italijanskim napadom na Abesinijo. Dan poprej je Mussolini s svojega
balkona na palači Venezia naznanil, da Italija vstopa v vojno! Sporazum med Anglijo,
65 Hitler je bil, kot v svojem delu »Razkroj uma. Pot iracionalizma od Schellinga do Hitlerja«, Cankarjeva založba, Ljubljana 1960, navaja György Lukács, mnogo premalo izobražen in preveč ciničen, da
bi v katerem koli svetovnem nazoru videl kaj drugega kot trenutno učinkovito agitacijsko s redstvo.
Jasno pa je, da so se tudi njegovi nazori izoblikovali pod vplivom istih imperialističnih struj, ki so
si pri »eliti« inteligence ustvarile življenjsko filozofijo. Značilnost Hitlerjeve propagande je bila v
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Francijo in Italijo se je porušil. V petek, 4. oktobra 1935 je list Le Temps objavil razglas
»za obrambo Zahoda« (pour la défence de l‘Occident) s 64 podpisi, ki se jim je v naslednjih dneh pridružilo veliko število novih. Toda Henri Massis, literarni kritik in esejist
ter član L‘Action française, je pripravil peticijo, kjer so zavrnili sankcije Društva narodov,
ki jih je zahteval abesinski cesar Haile Selassie in istočasno podprli »vojaške podvige mla
de Italije« [orig. entreprises de la jeune Italie] ter skušali dokazati upravičenost vojne, ki
ne more postavljati na iste temelje »civiliziranca in barbara« [orig. civilisé et le barbare],
se pravi, da naj bi šlo za »civilizacijsko osvojitev« [orig. conquête civilisatrice]. Ta tekst
je podpisalo tudi 16 akademikov, med njimi Abel Bonnard, Abel Hermant, Claude
Farrère, Alfred Baudrillart, André Bellesort in Henri de Régnier, kakor tudi Robert
Brasillach, Drieu la Rochelle, Léon Daudet, Charles Maurras in Maurice Martin du
Gard. S sodelovanjem Louisa Aragona, Luca Durtaina in Julesa Romainsa pa je levica
sestavila odgovor številnih francoskih pisateljev in umetnikov, ki ga je list L‘Œuvre
objavil 5. oktobra 1935, ter niso dopustili Massisovim podpornikom, da bi predstavljali »vse francoske intelektualce« (tous les intellectuels) in obžalovali napad na Društvo
narodov v trenutku, ko bi lahko ogrozili tudi njegov obstoj, pozivajoč se na »spoštovanje
mednarodnega prava« [orig. respect de la loi internationale]. Med podpisniki so izstopali
Adrienne Monnier, André Gide, Romain Rolland, Claude Aveline, André Chamson,
Jean Guéhenno, Jean Prévost, Jean Perrin, Paul Langevin in Paul Rivet ter vsi člani
Odbora za varstvo antifašističnih intelektualcev (Comité de Vigilance des intellectuels
antifascistes) z Malrauxom na čelu (Jarrety, 2008, 945).
Valéry je imel pred seboj na delovni mizi obe peticiji. Prvo mu je nedvomno
poslal Henri Massis, s katerim je bil v dobrih odnosih, drugo pa André Lebey:
oboji so pričakovali njegov podpis oziroma podporo. Ob branju imen in priimkov
pod tekstoma peticij mu je padlo v oči, da so akademiki, ki so podpisali Massisovo peticijo tisti, s katerimi ni delil svojega mnenja, a se vseeno ni podpisal pod
nobeno. To, kar ga je zadrževalo, ni bilo dejstvo, da je Italija domovina njegove
matere, in če jo je Massisova peticija podpirala, jo je Romainsova po drugi strani
napadala ter se skicevala na prijateljstvo, ki je povezovalo naroda Italije in Francije
[orig. la véritable amitié qui unit les peuples de France et d‘Italie]. Tu se seveda znova
postavlja vprašanje, ali je moč zagovarjati njegov princip, ki ne sprejema graj in nasilja do nikogar in se je pred Gideom v teh zadnjih letih skliceval na svoj akademski
status v času, ko so se njegovi stanovski kolegi masovno angažirali proti nasilju in
vojnam.66 V odgovoru, ki ga je poslal Lebeyju, je naglasil, da gre za funkcijo, ki jo
v zadnjem času opravlja v Nici, kjer je Italija soseda in bi bilo lahko Univerzitetno
središče tudi tarča pritiskov in osamitve.
njenem druženju nasprotij: nihilistične odsotnosti slehernega prepričanja in vere v čudeže, s tem,
da je pri njem prevladoval ciničen nihilizem. Njegova agitacija je bila popularno prostaška izdaja
osnovnih teženj življenjske filozofije: v svoji agitaciji je odklanjal vsako razumsko prepričanje in mu
je šlo le za to, da ustvari in obdrži pijanost množic (Lukács, 1960, 451).
66 Konec junija 1935 se je smetana francoske in evropske antifašistične inteligence mobilizirala, da bi proti
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Abesinska vojna je vsekakor mobilizirala vrsto intelektualcev, seveda tudi PEN-klube. Tako je bil Benjamin Crémieux med podpisniki peticije, ki je izšla v listu
L‘Œuvre. In če je bilo Društvo narodov tisto, ki je privilegiralo Valéryja, da je predsedoval letnim skupščinam in zasedanjem francoskega krožka PEN-kluba, ni več
prisostvoval najnovejšemu zasedanju v Barceloni ter je Crémieuxu pisal: »PEN-kluba
ne morem smatrati kot organa za mednarodne odnose, niti ne kot organa za propagan
do«. Značilen je bil primer kongresa PEN-kluba v Budimpešti leta 1933, zlasti pa
v Dubrovniku, ko je nemška sekcija zavrnila, da bi obsodila napade ostalih članic
glede svobode govora in je bila zato leta 1933 izključena iz federacije PEN-klubov.
Po Nemčiji se je sedaj znašla na zatožni klopi še Italija. Dne 9. oktobra 1935 je Benjamin Crémieux slical sestanek Literarnega krožka (Cercle littéraire), ki bi se moral
v naslednjih dneh odvijati na rue de Chevreuse pod Valéryjevim predsedstvom. Na
dnevnem redu je generalni sekratar izpostavil predvsem pripravo na kongres, ki naj
bi se leta 1936 odvijal v Buenos Airesu, in vprašanje italijanskega PEN-kluba pod
vodstvom Filippa Marinettija, odločnega Mussolinijevega podpornika. Pri tem seveda Crémieux ni skrival svojega prezira in sovraštva do Marinettija, zato sklepamo, da
je ta dnevni red pripravil brez Valéryjevega sodelovanja, kar je privedlo do tega, da
je le-ta Lebeyju naznanil svoj odstop. Njegova odločitev je ostale kolege kljub vsemu
presenetila, saj so pred časom celo razmišljali, da bi Valéryja predlagali za predsednika
Mednarodne federacije PEN-klubov (Fédération internationale), ker je prejšnji predsednik Herbert George Wells odstopil. Ta njihov predlog je Valéry zavrnil, sprejel
pa ga je Jules Romains. Valéry je zaenkrat še ostal na čelu Literarnega krožka (Cercle
littéraire) in je svojo odstopno izjavo podal šele na generalni skupščini 9. julija 1936.
Ko se je kongres v Buenos Airesu sešel dva meseca kasneje, je Jules Romains postal še
predsednik francoskega PEN-kluba (Jarrety, 2008, 946).
Novembra 1935 se je Valéry vključil v nov projekt, in sicer v pripravo mednarodne
razstave z naslovom »Umetnost in tehnika v današnjem času« (Arts et technique du temps
présent), ki bi se morala leta 1937 odvijati v Parizu. Generalni pokrovitelj razstave, ki
naj bi potekala v organizaciji Francoske komisije za kooperacijo (Commission Française
de Coopération), je postal nekdanji ravnatelj Akademije lepih umetnosti (Beaux-Arts),
Paul Léon, v tem času profesor na Collège de France. Valéryja so 25. novembra 1935
imenovali za predsednika dveh komisij, obema instancama pa je predsedoval Henry
de Jouvenel. Toda, ker je ta že 5. oktobra 1935 umrl, je to funkcijo 22. januarja 1936
prevzel Édouard Herriot, eden od podpredsednikov pa je postal tudi Paul Valéry.
Hitlerju, a skupaj s komunisti, proslavljala vrednote kulture, ki naj bi jih utelešal sovjetski humanizem.
Med Francozi so bili na kongresu v Mutualitéju prisotni Allain, Rolland, Barbusse, Aragon, Malraux,
Gide, Giulloux, Vidrac, med Nemciu pa Heinrich Mann, Bertold Brecht in Johannes Becher, med Angleži pa Aldous Huxley in E. M. Forster. André Gide je bil takrat na vrhuncu svoje literarne slave in veljal
za sopotnika komunistov, sicer pa izrazito protimeščanski pisatelj. Kot filozofski popotnik je obvsojal
nasilje, ki je spremljalo francosko kolonizacijo v Afriki. Svojo slavo je povzdignil do razsežnosti človeštva,
na javno prizorišče pa ga je spravil zlasti Hitlerjev prihod na oblast (Furet, 1998, 366–367).
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V začetku leta 1936 je umrl rojalistični zgodovinar Jacques Bainville, član Francoske akademije pa tudi L‘Action française, prijatelj Léona Daudeta. Valéry se je kot
njegov pristaš zavzemal za tedensko organizacijo predavanj na temo zgodovine, ekonomije ali pa zunanje politike pod predsedstvom maršala Franchet d‘Espereya in
pristal na to, da bo postal član odbora Študijskega krožka Jacques Bainville (Cercle
d‘études Jacques Bainville). Dne 13. februarja je v bližini bulvarja Saint-Germain,
kamor je krenil sprevod z njegovimi posmrtnimi ostanki, prišlo do napada na Léona
Bluma, ki je slučajno s svojim avtomobilom pripeljal mimo. Bluma so pred linčanjem rešili delavci, ki so delali na bližnji fasadi Vojnega ministrstva. Avtorji napada so
bili aktivni rojalisti oziroma kameloti, zato je vlada nemudoma odgovorila z razpustitvijo kamelotov, kakor tudi z L‘ Action française in njihovo študentsko organizacijo,
niso pa prepovedali njihovega glasila. Bainvillov spomin kljub temu ni zbledel in
Valéryjevi so včasih na svoj dom, na rue Villejust, povabili njegovo soprogo. Ob tem
je Valéry prejel tudi Massisovo prošnjo, da bi za posebno številko Revue Universelle
pripravil priložnosten spis, posvečen Bainvillu. Za Valéryja sodelovanje v tej številki,
ki je bila posvečena Jacquesu Bainvillu, kjer so se pojavila imena kot npr. Léon Daudet, Robert Brasillach in Charles Maurras, kakor tudi Daniel Halévy, ki se je v tem
času približal Maurrasovim pristašem, ni pomenilo, da je želel laskati skrajni desnici,
temveč določeno tveganje, saj so po razpustu L‘ Action française, kot posledice poskusa atentata na Léona Bluma, krožki Jacquesa Bainvilla, postali nekakšen nadomestek
drugih desničarskih organizacij, ki so se začele pojavljati z namenom, da bi obnovile
prepovedano osrednjo organizacijo. Valéryjeva pripadnost odboru je torej postala
problematična in njegova naklonjenost Bainvillu tisti madež, ki mu ga bodo njegovi
prijatelji zelo zamerili in pogosto očitali (Jarrety, 2008, 953).
Ob smrti Julesa Destréeja, 2. januarja 1936, je predsednik ženevske komisije Gilbert Murray Valéryja zaprosil, da bi prevzel funkcijo predsednika Stalnega odbora za
književnost in umetnost (Comité permanent des Letters et Arts). Pokojni minister je po
desetletnem sodelovanju postal Valéryjev dober prijatelj, ki mu je v spomin napisal
nekaj vrstic v Nouvelles littéraires. Nova predsedniška funkcija, ki so jo uradno proglasili
ob koncu februarja 1936, pa je tokrat izzvala nelagodje in zavist na desnici. Po imenovanju za enega od direktorjev Univerzitetnega središča v Nici, po podpredsedniški
funkciji na pariški razstavi, je ta nova funkcija prekoračila vse meje in revija L‘ Action
française je 27. februarja 1936 na sarkastičnen način zapisala: »Paul Valéry, veliki do
bičkar!« [orig. Paul Valéry, le grand prébendier], kar je seveda sprožilo polemiko in nove
obtožbe na njegov račun.
Po kratkem obisku Alžira in Tunisa ob koncu aprila 1936, kjer se je udeležil konference Društva pisateljev severne Afrike (Société des écrivains d‘Afrique du Nord) in
obisku Züricha v začetku junija, je odpotoval na Madžarsko, kjer naj bi se v njenem
glavnem mestu odvijalo novo zasedanje Društva narodov. Že na vlaku za Budimpešto je Valéry naletel na Thomasa Manna in njegovo soprogo in se z njima zadržal v
daljšem razgovoru. Ker je nasledil Julesa Destréeja na čelu Odbora za umetnost in
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književnost (Comité des Arts et Lettres), bi moral tokrat predsedovati konferenci, ki naj
bi nadaljevala s tematiko iz Nice, in sicer o »formiranju modernega človeka« (La for
mation de l‘homme moderne), s konkretnim naslovom: »V smeri novega humanizma«
(Vers un nouvel humanisme). Srečanje je potekalo na madžarski Akademiji znanosti
in umetnosti. Razen Henrija Bonneta, Georgesa Duhamela in Thomasa Manna so
se srečanja udeležili še Ugo Ojetti, Viggo Brondal, Salvador de Madariaga, Georges
Opresco, Hélène Vacaresco, holandski zgodovinar Johan Huizinga, ki je bil novi član
Mednarodne komisije za intelektualno kooperacijo, in Jean Piaget, profesor zgodovine
znanstvene misli z univerze v Ženevi in hkrati direktor Mednarodnega urada za vzgojo
(Bureau International d‘Éducation). Če bi bil Luigi Pirandello hitreje imenovan za člana
Stalnega odbora (Comité permanente), bi se konference nedvomno udeležil tudi on,
vendar je do njegovega imenovanje prišlo šele v mesecu juniju, umrl pa je že decembra
1936, ne da bi imel čas za opravljanje svoje funkcije (Jarrety, 2008, 964).

Slika 47: Poslopje madžarske Akademije znanosti, kjer se je junija 1936
odvijalo zasedanje Društva narodov (Budapest, Corvina Verlag, 1972).
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Valéry se je v svojem nagovoru najprej zahvalil gostiteljem in naglasil, da »v ob
dobju, ki je medsebojno tako razcepljeno, Društvo narodov podpira Društvo razumnikov«
(Société des Esprits), vendar se udeleženci tudi tokrat niso mogli izogniti aktualnemu
političnemu položaju. Predsednik Organizacijskega odbora József Balogh je namreč
na zasedanje povabil predstavnike univerz, ki seveda niso skrivali svojega sovražnega
odnosa do Horthyjevega režima na Madžarskem, to nelagodje pa se je čutilo tudi
med delegati in člani PEN-klubov, ki so se na svojem minulem kongresu opredelili
glede diktatorskih režimov, ki so se čedalje bolj širili po evropskem kontinentu. A
Valéry tudi tokrat ni sledil splošnemu razpoloženju in prikritemu odporu do madžarskega diktatorja, temveč se je v spremstvu Salvadorja de Madariage in Henrija
Bonneta pridružil grofu Pálu Telekiju ob obisku nekdanje kraljeve palače – uradne
rezidence predsednika Miklósa Horthyja. V opozicijski reviji Szép Szó seveda niso
spregledali tega obiska in mladi novinar Pál Ignotes se je v svojem članku, tako kot
nekdaj Guéhenno, spraševal o etičnosti in smislu tega početja, ki kaže na to, kako
je sedanja politika, ki je tako sovražno razpoložena do intelektualnega duha, le-tega
vpregla v svoj voz in je s tem pomagal pri krepitvi njene politične moči [orig. la po
litique actuelle, hostîle à l‘esprit, force celui-ci à se mettre à son service pour ajouter ainsi
à sa propre force] in tako Odbor za Intelektualno kooperacijo današnjega časa pravzaprav predstavlja izdajstvo duha samega [orig. la trahison même de l‘esprit].
Na plenarni seji, 9. junija 1936, ko so se udeleženci sešli v eni od parlamentarnih dvoran in predstavili svoja stališča oziroma poročali o stanju v lastnih deželah,
je znova odmeval nastop Thomasa Manna. Mnogi so se še spominjali njegovega
nastopa v Nici, ki je napravil močan vtis. Tudi tokrat je govoril nemško in naglasil,
da je »tisto, kar potrebujemo dandanes militantni humanizem, ki bo v celoti prežet s
prepričanjem, da se principi svobode, tolerance in vzajemnosti ne smejo pustiti izrab
ljati in nadomestiti s fanatizmom, ki ne pozna sramu, niti bojazni, zaradi prepričanja,
da ima ne-le pravico, temveč tudi dolžnost, da se brani«. »Evrope,« je nadaljeval, »ne
bo, dokler humanizem ne bo odkril svoje odločnosti in ravnal v prepričanju, da svo
boda ne sme postati le beseda v rokah njenih smrtnih sovražnikov in njenih morilcev«
[orig. L‘Europe ne sera que lorsque l‘humanisme aura découvert sa virilité et agira avec
la persuasion que la liberté ne doit pas devenir une lettre de franchise aux mains de
ses ennemis mortels et de ses assassins]. Med delegati se ni dvignil niti en glas, ki bi
ga podprl ali pa grajal, toda madžarski tisk je to tišino razumel kot glas podpore
Thomasu Mannu. Njegovi predlogi so se vsekakor pojavili v publikaciji, objavljeni
kasneje v Parizu in v dnevniku Az Est, dan po zasedanju, kar je med drugim izzvalo
protest nemškega veleposlaništva na Madžarskem. Valéryju pa je splošna razprava
končno dopustila, da se je prepustil izvrševanju svoje funkcije. Ko so nadaljevali
zasedanje, je neki madžarski delegat predlagal, da bi formirali pododbor in mu poverili nalogo, da bi vzel v zaščito humanistične vede proti tistim idejnim tokovom,
ki so stremeli po zmanjšanju njihove vloge. Valéry je bil pripravljen dati predlog na
glasovanje, toda Bonnet je predlagal, da bi to vprašanje prepustili plenarni komisiji

168

VA L É RY J E V E I D E J N O - P O L I T I Č N E O P R E D E L I T V E

v Ženevi, zato v Budimpešti v zvezi s tem ni bil sprejet noben sklep oziroma kakšna
posebna resolucija. Zasedanje so zaključili s sprejemom na madžarskem PEN-klubu in se naslednjega dne ponovno zbrali na sedežu Akademije za znanost in umetnost na zaključni slovesnosti (Jarrety, 2008, 968).
Ob vrnitvi v Pariz je Valéry izvedel za formiranje novega vladnega kabineta in
utrditev Ljudske fronte, res pa je, da je v novem vladnem kabinetu poznal manj
ministrov, razen Daladiera, ki je postal podpredsednik, Irène Joliot-Curie pa državna
podsekretarka za področje znanosti in s tem ena od treh žensk, ki so stopile v vlado.
Glede na dobro poznanstvo z Léonom Blumov se postavlja vprašanje, ali ni le-ta razmišljal o tem, da bi v vlado povabil tudi Valéryja. Predsednik vlade seveda pri svojem
morebitnem tehtanju ni mogel najprej mimo afere Dreyfus, kasneje pa zlasti predgovora h knjigi Antonia Ferra o portugalskem diktatorju Salazarju, kakor tudi različnih
Valéryjevih kritičnih stališč do politike. Sicer pa se je Valéry tudi sam nenehno branil
pred političnim angažiranjem, in ko ga je Jean Prévost, ki je podpiral Ljudsko fronto, prišel prosit, da bi v levičarski reviji Marianne izrazil svoje mnenje o volitvah, je
energično odvrnil, da je popolnoma izven politike oziroma pristaš absolutne ločitve
med politiko in literaturo. Še manj se ve, za katero stran je volil in tega ni zaupal niti
svojim odraslim otrokom. Léon Blum torej ni imel izgledov in možnosti, da bi moža
Valéryjevega kova spreobrnil iz literata v politika.
Pred Valéryjem pa se je kmalu znašla še hujša preizkušnja – španska državljanska vojna!
Vlada Léona Bluma se je že avgusta 1936 odločila, da se Francija v njej ne bo angažirala.
Valéry je zvedel za pokole duhovnikov in vernikov, ki naj bi jih zakrivili republikanci, a je
svoj protest usmeril predvsem proti brezvestnemu in barbarskemu rušenju mest in umetniških zakladov. Potem je 23. septembra srečal A. Gidea in govorila sta o njegovem obisku
Sovjetske zveze.67 Valéry je zaznal njegovo razočaranje, sam pa si za razliko od Gidea ni nikoli prizadeval, da bi se seznanil s sovjetsko stvarnostjo, ki se mu je zdela preveč oddaljena
in različna od starega evropskega kontinenta, ki je bil vsa ta leta predmet njegovih preučevanj in analiz. Tako je bila Poljska, kamor se je sedaj odpravljal, najbolj vzhodna oziroma
najbolj oddaljena evropska dežela, ki si jo je želel spoznati (Jarrety, 2008, 972).
67 Sovjetska zveza ni bila samo domovina proletarcev, temveč tudi trdnjava antifašizma. Delavski internacionalizem naj bi se razširil na internacionalo demokracije. Poleti 1934 so Malraux, Aragon in
Jean-Richard Bloch odpotovali na kongres sovjetskih pisateljev in Malraux je v številnih izjavah izražal
solidarnost s Sovjetsko zvezo. Leta 1935 se je tja odpravil Romain Rolland kot eden velikih predstavnikov intelektualne levice, pacifist, internacionalist, zvest velikim stvarem, a se je bolj nagibal k
nenasilju v Gandhijevem slogu kakor k leninizmu. André Gide si je le postopoma ustvarjal podobo
ZSSR kot domovino razvoja, izobrazbe in kulture. V Moskvo je prišel konec junija 1936 in imel pogrebni govor za Maksimom Gorkim, a je bil kmalu razočaran nad sovjetsko stvarnostjo. Toda glavni
razlog za njegovo razočaranje ni bil gospodarske, družbene ali kulturne narave, temveč je izviral iz dejstva, da v državi ni bilo več svobode. Po vrnitvi je napisal in pri založbi Gallimard izdal delo »Vrnitev
iz ZSSR«, ki je doživela devet ponatisov in velik uspeh. Gide je sodil med zakasnele razoičarance antifašističnega komunizma. Njihovo razočaranje ni toliko izviralo iz notranjih frakcijskih bojev, ampak
predvsem iz realnostii, ki je prevladovala v Sovjetski zvezi pod Stalinom (Furet, 1998, 372).
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V Varšavo je prispel 28. oktobra 1936 in se nastanil na Francoskem inštitutu. Tudi
tokrat je imel dokaj obsežen program in je kot gost Akademije za književnost oddržal
predavanje z naslovom »Klasičen pogled na moderno« (Le classique vu par un moderne),
nato pa ponovno v petek, 30. oktobra po sprejemu v PEN-klubu. Obiskal je Varšavo
in nato Krakov, kjer je 2. novembra kosil v družbi z grofico Karolino Lanckoronsko,
profesorico umetnostne zgodovine, ki so jo Nemci ob okupaciji leta 1939 deportirali
v Ravensbrück. Dan kasneje se je po zadnjem predavanju že vračal preko Dunaja do
Münchena, kjer je imel predvideno še eno predavanje, vendar do njega ni prišlo. Izkoristil je namreč priložnost za obisk slavne münchenske Pinakoteke in muzeja, sicer pa
je v bavarsko prestolnico prispel ravno ob obletnici »pivniškega puča«, zato je bil priča
številnim mimohodom nacističnih enot s propagandnimi govori in koračnicami.
Ob povratku v Pariz, 10. novembra 1936, je spremljal razglasitev Nobelovih nagrad, saj leto poprej ni bil med kandidati, zato pa ga je to leto list Paris-Soir razglasil
za velikega favorita, saj naj bi se uvrstil pred Rogerja Martina du Garda. Tega leta
so njegovo kandidaturo podprli tudi švedski, belgijski in holandski akademiki, toda
nagrado so dodelili ameriškemu dramaturgu Eugenu O‘Neillu.68 Valéry je dokaj srdito odreagiral na to »skandinavsko farso«, saj je doumel, da je v zadnjem trenutku
prišlo do intrig in manevrov. Njegova grenkoba ni bila povezana le s tem, da mu
je splavala po vodi velika vsota denarja v višini 700.000 frankov (320.000 EU), s
katero bi si lahko kupil avtomobil in najel manjše število tajnic, ki bi pretipkavale
veliko število njegovih Cahiers, uredile kopije in s tem omogočile, da bi izšli v knjižni
obliki, pač pa se je moral odpovedati tudi udeležbi na prihodnjem zasedanju Društva
narodov v Buenos Airesu. Za nadomestilo je zbral zasedanje, ki naj bi se v okviru
Stalnega odbora (Comité permanent) v juliju odvijalo v Parizu, torej istočasno kot
mednarodna razstava, in bi na njem razpravljali o temi z naslovom »Usoda literature
v prihodnosti« (Destin prochain de la littérature) (Jarrety, 2008, 974).

68 Eugen O‘Neill (1888–1953), ameriški dramatik italijanskega rodu, utemeljitelj moderne ameriške
dramatike. V mladosti je opravljal različna težaška dela in bil več let mornar, kar se kaže tudi v
njegovih delih. V njih je zaznati vpliv evropske dramatike, zlasti Ibsena in Strindberga, pa tudi
grške tragedije. Za svoja dramska dela je štirikrat prejel Pulitzerjevo nagrado, leta 1936 pa Nobelovo
nagrado za literaturo (Slovenski veliki leksikon, 2003/4, 797).
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PREDAVATELJ NA COLLÈGE DE FRANCE IN VALÉRYJEVO
NADALJNJE DELO V OKVIRU DRUŠTVA NARODOV
Medievelist Joseph Bédier, ki je redno obiskoval Valéryja na sedežu Akademije
in mu izkazoval svojo naklonjenost, je pripravil predlog, da bi Valéryja sprejeli na
Collège de France. Temu mnenju se je pridružil tudi znani egiptolog Alexandre Moret,
ki je na Valéryjevo povabilo predaval v Nici. Tako so se 17. oktobra 1936 pri Valéryju zbrali njegovo ožji prijatelji in mu predlagali, da bi vložil svojo kandidaturo za
članstvo v tej ugledni in prestižni znanstveni ustanovi. Seveda so se zavedali, da je ta
kandidatura nekoliko netipična, saj je Collège de France, za razliko od univerz, lahko v
svoje vrste sprejemal tudi predavatelje brez doktorata znanosti, vendar so bili številni
Valéryjevi teoretični spisi dovoljšno poroštvo, da bi lahko na njem poučeval. Bédierja in Moreta so torej vodili podobni motivi kot pred leti Monzieja, ko je Valéryju
ponudil eno vodilnih mest na Univerzitetnem središču v Nici, tudi zato, da bi mu s
tem ponudil možnost boljšega zaslužka. Valéry tudi tokrat ni skrival, da je bil njegov
interes za zaposlitev na Collège de France finančne narave. V začetku leta 1937 je
pripravil program na dveh straneh in ga naslovil: »De l‘enseignement de la poétique au
Collège de France« (O poučevanju poezije na Collège de France) (Jarrety, 2008, 982).
Ob koncu januarja 1937 so na Sorboni v okviru priprav na 100-letnico Puškinovega rojstva formirali poseben pripravljalni odbor, ki sta ga vodila minister za šolstvo
Jean Zay in za zunanje zadeve Yvon Delbos, v njem pa so bili še rektor Sébstien
Charléty, Édouard Herriot, Anatole de Monzie, Paul Claudel, Georges Duhamel,
André Maurois, Julien Cain, Jacques Copeau in Paul Valéry. Otvoritev je v prisotnosti sovjetskega ambasadorja Vladimirja Potemkina potekala 26. januarja 1936.
Minister Jean Zay je v svojem uvodnem nagovoru govoril predvsem o Puškinovem
življenju, medtem ko je ugledni slavist André Mazon, profesor na Collège de France,
spregovoril o njegovem literarnem delu.
Predvsem pa se postavlja vprašanje, kakšen je bil v tem času Valéryjev odnos do
Ljudske fronte oziroma do vlade Léona Bluma, ki je odstopila junija 1936. Seveda
ni šlo za trenutno politično krizo, saj je bila le-ta latentna in razpeta bolj ali manj
skozi daljše obdobje med obema vojnama, kakor so pokazali dogodki leta 1934 in
katere najmočnejše znamenje je bil antiparlamentarizem, razširjen tako na desnici
kot levici. Na desnici so se v raznih združenjih spopadali s protinemškim razpoloženjem, na levici pa s privrženostjo Francoski republiki. Socialistična stranka Léona
Bluma, ki je vse od leta 1920 omahovala med doktrinarno nepopustljivostjo in udeležbo v meščanskih vladah, je hotela ostati marksistična, a se je odločila, da ne bo
vladala skupaj z radikalno stranko in je levico obsodila na stagnacijo, tako leta 1924
kot 1932. Znotraj socialistične stranke je prišlo do odmikanja od delavske tradicije
in leta 1936 ni prevzela pobud Ljudske fronte. Léon Blum je v antifašizmu odkril
dovolj nujen razlog, da je naposled začel vladati oziroma »izvajati« oblast na temelju
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svojih pogojev. Spomladi leta 1936 so francoski volilci dali prepričljivo večino glasov
kandidatom treh strank, združenih v Ljudski fronti. Med njimi so dali poudarek zlasti komunistom, ki so jim zagotovili napredek v primerjavi z volitvami leta 1932. V
začetku junija je Léon Blum osnoval vlado, ki je ob stavkovnem valu kot posrednica
organizirala pogajanja med Generalno konfederacijo dela (CGT) in lastniki, da bi
končala zasedbo tovarn. Sporazumi so bili podpisani 8. junija 1936 in so določali
uvedbo kolektivnih pogodb, prilagoditev plač in postavitev izvoljenih delavskih delegatov v podjetjih (Furet, 1998, 314). Toda čeprav je bila Ljudska fronta tista sredina,
ki je osvobajala ljudske sloje, je bila že od samega začetka, kot rečeno, preveč razdvojena, da bi lahko francoski narod pripravila na preizkušnjo, ki jo je čakala v prihodnosti. Seveda vse krivde ne gre pripisati njej sami: britanska diplomacija, francosko
javno mnenje in Stalinova nezanesljivost so bile ovire pri oblikovanju trdne in povezane politike do nacistične Nemčije. To razcepljenost je čutil v sebi zlasti Léon Blum,
kakor usodno posledico vsega tistega, kar ga je pripeljalo do političnega delovanja.

Slika 48: Ena od značilnih podob Paula Valéryja
v letih pred drugo svetovno vojno, ko je postal
ugleden pesnik in intelektualec evropskega slovesa
(Histoire de la Littérature française, 1962, 1052).
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Valéryjevi politični nazori so bili tako bolj ali manj plod tedanjih razmer in razmišljanj mnogih intelektualcev: odklanjali so parlamentarizem in strankarski sistem,
hkrati pa tudi diktatorske režime. Valéry se je opredeljeval za nekakšno »vladavino
odličnih« (gouvernement des meilleurs), a v tistem času ga je bolj od vseh ostalih privlačil Paul Reynaud, v katerem je videl enega od trenutno najbolj inteligentnih parlamentarcev [orig. l‘un des hommes »intelligents« du moment – parlamentaire]. Toda v
tem času je bolj potreboval podporo v Collège de France, kjer je skupščina profesorjev
potekala 7. marca 1937. Razprava se je vrtela predvsem o odprtju štirih kateder in o
zapolnitvi tiste katedre, ki je ostala prazna po umiku Abela Lefranca, ki je poučeval
francoski jezik in literaturo renesanse in ki naj bi jo sedaj dodelili Paulu Valéryju. Lucien Febvre in Bernard Faÿ sta sicer s svoje strani predlagala ustanovitev katedre za literarno zgodovino iz obdobja francoske romantike, saj sta upala na izvolitev Andréja
Monglanda, profesorja na univerzi v Grenoblu. Lucien Febvre je ostro nasprotoval
Valéryjevemu programskemu elaboratu in zagovarjal Monglandov projekt, zato je bil
Valéry izbran le s skromno večino glasov: 22 proti 17, vseeno pa mu je ta izvolitev
prinesla veliko olajšanje in zadovoljstvo.
Dne 19. marca 1937 je odpotoval na svoje zadnje potovanje v Italijo oziroma
v Rim. Tokrat so bile okoliščine mnogo manj ugodne in prijazne od prejšnjih potovanj. Odnosi med obema državama so se namreč po 9. maju 1936, ko je Italija
anektirala Abesinijo, zaradi sankcij, izglasovanih v Društvu narodov, precej zaostrili. Rim je ob Berlinu prekinil odnose s Parizom in Francija je imela za nekaj časa
v Rimu le odpravnika poslov. Novi ambasador André François-Poncet je nastopil
svojo službo šele oktobra 1938. Valéryjev obisk je bil torej povsem zasebnega značaja; bil je gost grofa Cecila Blunta in njegove soproge Anne-Letizie Pecci Blunt.
Tudi tokrat se je srečal z nekaterimi italijanskimi pisatelji, npr. Liberom De Liberom, s katerim sta se pogovarjala o Mussolinijevem režimu in njegovem odnosu do
pisateljev.69 Srečal je tudi Françoisa Charlesa-Rouxa, francoskega ambasadorja pri
Svetem sedežu, ni pa bila seveda več možna avdienca pri Mussoliniju. Kljub temu
69 Libero de Libero (1903–1981), italijanski pisatelj in slikar. Leta 1927 se je zaradi študija prava preselil v Rim
in začel objavljati prve članke v listih Popolo di Roma in Ambrosiano v Milanu. Leto kasneje je spoznal Luigija
Diemoza in skupaj z njim začel izdajati literarni list L‘interplanetario, v letih 1928-1934 pa je sodeloval v
rimski slikarski šoli, kamor so zahajali tudi nekateri literati, kot npr. G. Ungaretti. V reviji Italia letteraria,
ki sta jo osnovala grofica Anna Letizia Pecci Blunt, sicer velika ljubiteljica umetnosti, glasbe in literature ter
mecen številnih umetnikov in literatov. Zaradi razstav nekaterih avtorjev židovskega rodu (C. Cagli, C. Levi)
se je proti grofici in Liberu de Liberu sprožila vrsta napadov, ki pa niso preprečili, da galerija ne bi še nadalje
opravljala svojega poslanstva in odprla vrata uglednim umetnikom, kot npr. De Chiricu, Guttusu, Manzùju,
Pirandellu, Severiniju, Tosiju in drugim. Galerija je decembra 1938 odprla celo svojo filialo v New Yorku
(The Comet Gallery) in drugo v Parizu, kjer naj bi se pojavljali Picasso, Cocteau, Ensor in drugi, vendar je
policija zahtevala predhodne sezname razstavljalcev in njihovo politično usmerjenost, kakor tudi sezname
stalnih obiskovalcev razstav. Zaradi neznosnih pritiskov je Libero de Libero grofici svetoval, da prenehajo z
dejavnostjo, zato je galerija zaprla svoja vrata. V povojnem obdobju (1945−1970) je v esejističnih prispevkih
obravnaval P. Valéryja in ostal skrben bralec in interpret njegovih del (Bertacchini, 1988).
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je v sredo, 23. marca 1937 s hotelske sobe, ki je dominirala nad trgom Venezia, kjer
je stanoval, opazoval veliko množico ljudi, ki je sledila Ducejevemu govoru. Njegov prodorni glas je prihajal prav do Valéryjevih ušes, še bolj pa huronsko vpitje
naelektrene množice. Kasneje je bil na kosilu pri Émilu Mâleju, ki je že štirinajst
let vodil Francosko šolo v Rimu (École française de Rome), kamor so bili povabljeni
tudi msgr. Baudrillart, ambasador Charles-Roux in skladatelj Jacques Ibert, ki ga
je Valéry srečal že v Bruxellesu pri Paulu Claudelu in je sedaj vodil muzej v Villi
Medici. Zvečer se je Valéry srečal še z Ugom Ojettijem. V četrtek, 25. marca 1937
je obiskal Muzej rimskih term in Villo Medici, kamor ga je povabil Jacques Ibert,
na kosilu pa sta bila prisotna še Arthur Honegger in njegova žena Andrée Vaurabourg. Čeprav so Valéryja rimske ruševine nekoliko dolgočasile, je naslednjega dne
z Guyem de Pourtatésom vseeno krenil na sprehod po rimskem forumu. Ker mu
je grofica Anna-Letizia Pecci Blunt predlagala, da se ob tokratnem obisku Italije
ustavi še v Bologni, je poslušal njen nasvet. Na tamkajšnji Akademiji znanosti in
umetnosti je imel 2. aprila 1937 predavanje o simbolizmu, naslednjega dne pa na
domu obiskal pisatelja Giosuèja Carduccija, ki mu je dajal občutek nekoliko mračnega človeka (laideur sinistre), nato pa se je odpravil nazaj proti Parizu (Jarrety,
2008, 990).
Čedalje hujša državljanska vojna v Španiji je Valéryja vzpodbudila, da se je srečal
z A. Malrauxom, s katerim sta imela vrsto let le malo stikov, pač pa veliko zadržkov
drug do drugega. Malrauxa je kljub vsemu privlačil Valéryjev intelektualizem, a tudi
v njegovih očeh Malraux ni bil več začetniški pisatelj, s katerim bi se pri Gallimardu
spustil zgolj v vljudnostni razgovor o drugorazrednih temah. Z nagrado Goncourt
za njegovo delo »La Condition humaine«, s katerim se je uvrstil med najodličnejšo
francosko inteligenco ob bok Louisa Aragona, A. Gidea in nekaterih drugih, je že leta
1935 briljiral na Mednarodnem kongresu književnikov v Mutualitéju, z odhodom v
Španijo pa se je njegov ugled še povečal.
Tudi tokrat sta se Valéry in Malraux – najprej 21. aprila 1937 – srečala pri Gallimardu in se pogovarjala o tragičnem razvoju oboroženega konflikta v Španiji, nato
pa ponovno 3. maja v restavraciji v Hôtel Albany v družbi z Émile Noulet. Malraux
je kmalu zatem odpotoval v ZDA. Toda za razliko od Malrauxa, ki se je zavzemal za
oboroženo intervencijo v korist republikanske Španije, se je Valéry, kot omenjeno,
zavzemal zgolj za zaščito umetnin pod nadzorstvom Društva narodov, kjer je sedaj
ravno Salvador de Madariaga predsedoval Uradu za muzeje (L‘ Office des musées), ki
ga je ustanovila njegova Podkomisija za umetnost in književnost (Sous-commission
des Arts et Lettres). Tako je Valéry nameraval 10. junija 1937 predložiti načrt Inštituta za kooperacijo (Institut de Coopération) za zaščito španskih umetnostnozgodovinskih zbirk (Jarrety, 2008, 992). Sicer pa je bilo zanj dogajanje v Španiji potrditev
njegovega prepričanja o političnem razkroju Evrope. Pri tem nekoliko preseneča,
da se ni udeležil odprtja španskega paviljona na svetovni razstavi v Parizu, 12. junija 1937, ko je bila španska državljanska vojna na vrhuncu. Španci so v svojem
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paviljonu poleg pretresljivih vojnih fotografij in modernističnih skulptur razstavili
tudi znamenito Guernico Pabla Picassa. Povod zanjo je bilo brutalno nemško bombardiranje baskovskega mesteca Guernica, 26. aprila 1937.70 Sicer nad Picassovim
delom na svetovni razstavi ni bilo pretiranega navdušenja in so bili nad njim kritični
nekateri levičarji, marksisti (!), češ, da delu primanjkuje politični angažma in vizija
boljše prihodnosti, so jo pa po koncu pariške razstave vseeno poslali na svetovno
turnejo, najprej v London, nato pa je romala po Veliki Britaniji, Skandinaviji in
po Ameriki, kjer je dobila zaradi Francovega režima v Španiji začasno prebivališče
v Muzeju sodobne umetnosti v New Yorku (Moma). Na Picassovo željo so jo leta
1981 končno prenesli v Španijo, kjer je od leta 1992 shranjena v Muzeju Reina Sofia
v Madridu.
Valéry pa po drugi strani ni pozabil na Sylvio Beach in njeno ameriško knjigarno
ter se od časa do časa pojavil na rue de l‘Odéon, kjer je poslušal predavanja svojih
kolegov. Tako je 30. aprila 1937 nastopil André Maurois, prisoten je bil tudi Scott
Fitzgerald, kakor tudi Alexis Léger, Georges Duhamel, Jean Paulhan, Jules Romains,
Paul Morand in Jean Prévost. Nekoliko kasneje, in sicer 12. maja, je sledilo predavanje
Ernesta Hemingwaja in Stephena Spenderja, ko sta bila med poslušalci tudi James
Joyce in ameriški ambasador v Franciji Williem Bulitt. Prišla je tudi Natalie Barney,
vendar z Valéryjem že dalj časa nista bila več v prijateljskih stikih.
Ob koncu maja se je znova odpravil v Bruxelles, ob vrnitvi pa končno izvedel,
kako se je izteklo glasovanje o njegovi kandidaturi za Collège de France. Očitno so
njegove pesniške inovacije bolj prepričale predstavnike znanosti kot pa književnike.
Istočasno člani prestižne znanstvene ustanove niso spregledali dejstva, da je dopolnil
že 66 let in da je po novih pravilih svojo predavateljsko funkcijo lahko opravljal le še
štiri leta, vsekakor pa je njegova kandidatura znova sprožila vrsto polemik.
Skupaj z Jeannie se je 2. julija 1937 udeležil kosila, ki ga je minister za nacionalno šolstvo Jean Zay priredil za množico povabljenih ob otvoritvi konference Visokih mednarodnih šol (Hautes Études Internationales) pod predsedstvom rektorja
Sébastiena Charletyja. Na razpravi o miroljubnem reševanju mednarodnih sporov
so sodelovali predstavniki 23 držav. Dne 20. julija je sledilo VIII. zasedanje Društva
narodov na Institutu za sodelovanje, kjer je Valéry znova srečal vrsto znanih obrazov: Henrija Focillona, Hélène Vacaresco, Uga Ojettija, Johana Huizingo, Georgesa Opresca, Gonzagua Reynolda, Georgesa Duhamela in Julesa Romainsa, srečal
pa tudi nove osebnosti, ki so jih povabili na zasedanje: njegovega novega kolega s
Collège de France, Paula Hazarda, angleškega romanopisca Charlesa Morgana, nekdanjega belgijskega zunanjega ministra Paula Hyjsmansa in Alessandra Pavolinija,
ki je kmalu zatem postal italijanski minister za kulturo, bil pa je tudi predsednik
fašistične konfederacije svobodnih poklicev in umetnikov (Confederazione fascista
70 Kratko vest ob obletnici bombardiranja Guernice je objavila tudi revija Dejanje z naslovom »Smrt
in laž nad Guernico« (Dejanje, leto I, št. 2, 1938, 136/7).
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dei liberi professionisti ed artisti). Na tem mestu je nasledil pokojnega Luigija Pirandella. V odsotnosti Thomasa Manna Nemčije tokrat ni več zastopal nihče. Predmet
tokratne razprave je bil »Bodoča usoda književnosti« (Le destin prochain des lettres),
ki jo je leto poprej v Ženevi predlagal Valéry in izrazil željo, da bi obdelali zlasti tri
teme: pisatelj in njegov materialni oziroma moralni položaj, bralec in njegove bralne navade in nove potrebe, ter jezik kot vez med pisateljem in bralcem. Logično je
bilo, da je imel ob navedenih temah uvodni nagovor sam Valéry. Sredi razprav in
različnih pogledov, zlasti glede materialnega položaja pisateljev, se je pokazalo, da
je bil položaj zelo različen od dežele do dežele, nanj pa so ponekod vplivale zlasti
politične razmere. Med sklepi je bil zlasti pomemben tisti, ki je naglašal izboljšanje
statusa pisateljev, s tem da bi ustanovili »pisateljsko blagajno« (caisse des lettres), ki
bi jo financirala posebna ustanova javnega značaja. Kar zadeva bodočo usodo književnosti, je Odbor za kooperacijo ugotavljal, da je odvisna od nadaljnje svobode
govora in moralno ter ekonomsko neodvisnostjo literarnih ustvarjalcev [orig. lié à
la liberté d‘expression et à l‘indipendance morale et économique des esprits créateurs].
Šlo je za dokaj obzirno in eufemično stališče Odbora za kooperacijo glede na že
dokaj dramatične okoliščine, a je kljub temu izzvalo diskreten protest italijanskega
predstavnika Alessandra Pavolinija, ki je dejal: »Zahtevamo svobodo, da bi dosegli
položaj, ki nam ugaja, v dobro duhovnega in moralnega položaja v odnosu do velikih
političnih, socialnih in idejnih gibanj našega časa.« Georges Duhamel mu je odločno
odgovoril in so stališča, ki so jih oblikovali v okviru Odbora za kooperacijo, predstavljala določeno ponižanje za italijanske delegate. Toda preden je bilo objavljeno
gradivo VIII. zasedanja, je Hitler že zasedel Avstrijo in svet je bil bližje vojni. Francoska vlada pod vodstvom Camilla Chautempsa ni v nobenem primeru posvečala
temu Hitlerjevemu dejanju večjega interesa.
Po zaključku zasedanja se je Valéry že 31. julija 1937 udeležil razprav na Sorboni, kjer so ob 600-letnici Renéja Descartesa organizirali IX. Mednarodni kongres filozofov pod naslovom »Discours de la méthode« (Razprava o metodi). Valéryja je Francoska akademija poooblastila za uvodni nagovor, ki naj bi ga imel po
pozdravnih nagovorih predsednika Alberta Lebruna in ministra za šolstvo Jeana
Zaya. Descartes je bil prav gotovo Valéryjeva priljubljena tema in misli, ki jih je
tistega dne razpredal, so bile značilno valéryjanske, ko je poudaril, da »življenje
inteligence predstavlja neprimerljiv lirični vesoljni svet, popolno dramo, kjer ne manjka
niti pustolovščin, niti strasti, bolečin in komičnosti, pa niti nič človeškega« [orig. que la
vie de l‘intelligence constitue un univers lyrique incomparable, un drame complet, où ne
manquent ni l‘aventure, ni les passions, ni la douleur, ni le comique, ni rien d‘humain]
(Jarrety, 2008, 1002).
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Slika 49: Collège de France, ugledna francoska visokošolska ustanova,
na kateri je Valéry predaval po letu 1937 (Spletni vir: Wikipedia).
Povsem ob koncu leta 1937, točneje 10. decembra, je imel Valéry svoje nastopno
predavanje na Collège de France. Kot deset let poprej na Akademiji se je tudi tokrat
nabrala velika množica ljudi, tako da v dvorani ni bilo dovolj prostora za vse. V prvi
vrsti sta sedela minister Jean Zay in Marcel Abraham, nedaleč stran od A. Gidea.
Prišlo je še nekaj profesorjev s Collège de France, seveda pa tudi Edmond Faral, Paul
Léon, André Mayer, Georges Duhamel, Georges Huisman, Lugné-Poe in Suzanne
Desprès, Julien Cain, Jean de Pange, André Fontainas, Gustav Cohen ter pesnik in
orientalist Raymond Schwab in številni drugi Valéryjevi prijatelji, ki so sledili njegovemu nastopnemu predavanju, kasneje objavljenemu v revijah Tel quel in Poétique.
Šlo je nedvomno za enega najbolj zahtevnih in dovršenih tekstov, ki jih je doslej
napisal in predstavil. Tudi v bodoče se je svojega predavateljskega dela na Collège de
France loteval s polno odgovornostjo, vendar se je kasneje na predavanja vse manj
pripravljal, saj je čedalje bolj govoril na podlagi lastnih izkušenj pesnika in esejista. A
tudi mnenja slušateljev so bila različna, od pravega navdušenja do nekaterih kritičnih
ocen in pripomb posameznikov, ki so Valéryjevo predavateljsko mesto na katedri za
poezijo označevali kot nekakšno »metodično osvajanje« vseh najvidnejših mest, na
katera se je povzpel ob svojem siceršnjem literarnem delovanju. Nekoliko zlonamernosti je bilo čutiti tudi v Duhamelovem pričevanju, določeno neprivoščljivost pa je
moč zaznati tudi v članku Jacquesa Madaula, ki je izšel 1. decembra 1937 v reviji
Esprit. V njej je sporočil, da je Nobelova nagrada pripadla Martinu du Gardu in da
je bil kandidat zanjo tudi Paul Valéry. Potem si je zastavil vprašanje: »Kje Valéry še
ni kandidiral? Noben pesnik ne bi izrabljal literarne umetnosti do take mere, da bi se
preživljal s pesništvom«. Zaključil je s precejšnjo mero sarkazma: »Ravno toliko smo
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srečni zaradi uspeha Martina du Garda, kolikor zaradi Valéryjevega neuspeha!«. Valéry
je, tudi zaradi nekaterih komentarjev iz Stockholma, češ, da »je nekoliko zmeden in
precej domišljav intelektualec«, opustil pričakovanja, da bi prejel Nobelovo nagrado
in v pismih, ki so jih prejemali njegovi prijatelji, nagrade ni več omenjal in niti kazal
jeze, ker je ni prejel (Jarrety, 2008, 1009).
V začetku leta 1938 se je udeležil slavnosti ob sprejemu prijatelja Henrija de
Régnierja v Francosko akademijo, medtem ko je bil v Collège de France sprejet stari
kolega Henri Focillon. Tudi sam Valéry se je v njem dokaj hitro udomačil in rade
volje prisostvoval nedeljskim srečanjem profesorjev te ugledne ustanove, očaran zaradi številnih znanstvenih področij, s katerimi so se ukvarjali, in z zanimanjem sledil
njihovim pogovorom. Njegova inteligenca, kakor tudi njegov osebni šarm, sta veliko
prispevala k simpatijam, ki si jih je znova pridobival.
A dogodki so tega leta začeli prehitevati drug drugega. Prišlo je do Hitlerjeve
zasedbe Avstrije oziroma do Anschluβa in na vidiku je bila sudetska kriza, ki je potegnila za seboj bodočo usodo Češkoslovaške.71 Valéry je 17. marca 1938 prisostvoval večerji, na kateri je bil prisoten tudi češkoslovaški veleposlanik v Parizu, Stefan
Osusky. Večerjo je organiziral Mednarodni PEN-klub v čast Češkoslovaške. O njej
so spregovorili Luc Durtain, André Maurois in Jules Romains, pa tudi Paul Valéry,
ki je ob koncu svojega daljšega nagovora, posvečenega češkemu narodu, dejal: »Pozd
ravljam ga in občudujem!« [orig. Je la salue et je l‘admire].
Iz Montpelliera je prišla žalostna vest, da je umrl njegov brat Jules, zato je odpovedal
predavanje v Bruxellesu ter se s hčerko Agathe napotil v Sète, kjer so Julesa položili v
družinsko grobnico, a sta se že 3. aprila 1938 z nočnim vlakom vrnila v Pariz.
Dne 22. julija je na obisk v Francijo pripotoval angleški kraljevi par. Na svečano
večerjo na Quai d‘Orsay sta bila med številnimi uglednimi gosti povabljena tudi Valéry in soproga Jeannie.
Ob kandidaturi Charlesa Maurrasa za mesto v Francoski akademiji je Valéry glasoval proti, tako kot npr. George Duhamel, Pierre Mauriac, Louis Gillet, André Chevrillon, Jean Prévost, Gabriel Hanotaux, Émile Picard in Maurice de Broglie, nekaj se jih
je vzdržalo, zanj pa je verjetno glasoval maršal Philippe Pétain. Maurras je bil vseeno
izvoljen s 36 glasovi za in 26 proti, to pa je pomenilo, da se je Francoska akademija nagnila precej na desno. Po tem dogodku se je Valéry udeležil večerje, ki jo je organizirala
71 Po prvi svetovni vojni so nemškim priseljencem na območju Sudetov zavrnili zahtevo po samoodločbi in pokrajino prisodili Češkoslovaški. Prebivalstvo se je sicer upravičeno pritoževalo nad češko
vlado, še bolj pa ga je pri tem razvnemal nacistični vodja Konrad Henlein. Hitler je spretno izrabljal notranje slabosti Češkoslovaške in Henleina vzpodbudil, da češki vladi postavi nesprejemljive
zahteve. Dne 20. maja 1938 je Češkoslovaška razglasila mobilizacijo, zato je Velika Britanija posredovala in skušala prepričati češko vlado, da sprejme nemške zahteve. Francija je sprva omahovala in
se končno priključila angleškim stališčem. Češka je popustila, a Hitler je na konferenci v Godesbergu (22.–24. septembra 1938) zahteval soglasje, da nemške sile takoj vkorakajo v Sudete, vendar je
Mussolini Hitlerja prepričal, da je pristal na konferenco štirih, ki se je 29. septembra 1938 odvijala
v Münchnu (Zgodovina v slikah, 1980, 7386).
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modna oblikovalka Elsa Schiaparelli v družbi slikarja Salvadora Dalija in njegove žene
Gale, kakor tudi poslanca Gastona Bergeryja iz radikalne stranke, ki je ob naraščajočem
fašizmu zasnoval protifašistično fronto in katere glasilo je postal list La Flèche (Jarrety,
2008, 1024).

Slika 50: Poslopje nove palače Društva narodov v Ženevi (Spletni vir: Wikipedia).
Dne 11. julija 1938 je Valéry odpotoval v Ženevo, kjer se je v novi palači Društva
narodov odvijalo zasedanje Odbora za kooperacijo. Tokrat so se zadovoljili zgolj z obsodbo japonske ekspanzije v Mandžurijo, Nemčija pa je izstopila iz Društva narodov zaradi
sankcij proti Italiji in v mesecu marcu 1938 je generalni sekretariat dokaj medlo obsodil
sprejem nemške note, v kateri je sporočala, da je Avstrija prenehala biti članica Društva
narodov. Salvador de Madariaga je ob tem izrazil nekaj kritičnih misli in vztrajal na tem,
da nikakor ne bi smeli opustiti cilja, po katerem bi morala Organizacija za intelektualno
kooperacijo (Organisation de Coopération Intellectuelle) postati nekakšna intelektualna,
moralna in duhovna »antena« Društva narodov [orig. Organisation de Coopération Intel
lectuelle doit être l‘antenne intellectuelle, morale et spirituelle de la Société des Nations].
Po govorih Johana Huizinga in Georgesa Opresca je dal predsedujoči Gilbert
Murray besedo Paulu Valéryju, ki je odgovoril na kritike in pripombe le mimogrede
in z zadržkom, potem pa naglasil, da
ni nihče nasprotoval samemu namenu in dnevnemu redu tokratnega zasedanja da ne
more nihče zanikati doseženih rezultatov, saj so uspeli vzpostaviti določen način komu
niciranja med intelektualci, kar se ni pokazalo le v okviru Odbora za književnost in
umetnost, temveč tudi na področju znanosti, vsekakor pa je pomembno, da se vzpostavi
jo vezi med predstavniki različnih humanističnih ved.

179

PAU L VA L É RY

V nadaljevanju je zlasti izpostavil, da Organizacija za intelektualno kooperacijo kaže
svojo sposobnost pri ustvarjanju določenega intelektualnega ozračja, kjer bi se lahko
izmenjavali izobraženci različnih zvrsti ne glede na svojo nacionalno pripadnost in politično prepričanje. Ta naloga naj bi bila po njegovem nujna zlasti v obdobju, v katerem
politične in ekonomske krize vplivajo in pritiskajo na vsakega posameznika. Njegov
nagovor je jasno pokazal, da ni več časa za razmišljanje, temveč za ukrepanje. »Treba je
rešiti intelektualni kapital sveta, ki je ogrožen,« je naglasil [orig. Il faut sauver le capital
intellectuel du monde qui est menacé] »in v tej perspektivi je treba vzpodbujati pomen
sporazumevanja med posameznimi intelektualci«. Ob zaključku zasedanja je nasprotno
od mnenj Thomasa Manna in Julesa Romainsa, ki sta želela večje politično angažiranje
Organizacije za intelektualno kooperacijo, znova pribil, da se je treba distancirati od
politike, »saj naj bi bil intelekt z njene strani že okužen, bodisi prikrito ali pa očitno« [orig.
l‘intellect est vicié par l‘idée politique, cachée ou explicite] (Jarrety, 2008, 1027).
Naslednjega dne je dal Gonzague Reynold udeležencem zasedanja predlog resolucije v branje, zvečer pa so Valéryja in Juliena Caina povabili na večerjo s pisateljem
in zgodovinarjem Vladimirjem Sokolinom (s psevdonimom Jean Colin), ki je pred
letom dni postal pomoćnik generalnega sekretarja Društva narodov.72 Njihov pogovor se je sukal zlasti o političnih temah in grozečem mednarodnem položaju. Valéry
je bil presenečen nad izjemno širokim znanjem sovjetskega diplomata in dobrim
poznavanjem evropske problematike.
Septembra 1938 je postajal položaj dejansko zaskrbljujoč zaradi Hitlerjevega pritiska na Češkoslovaško. Valéryja osebno se je usoda Čehov in Slovakov še toliko bolj
dotaknila, saj je bil podpredsednik »Francoskega združenja prijateljev Češkoslovaške«
(Association française des amis de la Tchécoslovaquie), ki mu je sicer predsedoval Édouard Herriot. Dvakrat v tem času je Valéry govoril s češkim ambasadorjem Stefanom
Osuskym, ko ga je povabil na kosilo in 23. septembra v svoj Cahier zapisal: »Dnevi
strahu« (Jours d‘angoisse). Dne 29. septembra 1938 je prišlo končno do münchenskega dogovora med Chamberlainom, Daladierom, Hitlerjem in Mussolinijem.73 Po
Münchenu se je Valéry počutil tako kot Léon Blum – razpetega med sramotnim
olajšanjem in ponižanjem, toda iz dobro obveščenih francoskih vojaških krogov je
izvedel, da francoska armada ni bila pripravljena na morebitni spopad, zato se Francija ni bila sposobna Nemčiji postaviti po robu.
72 Vladimir Sokolin (Jean Colin, 1896–1984) je bil poslanec in šef Oddelka ljudskega komisarijata za
zunanje zadeve ZSSR ter generalni podsekretar Društva narodov v Ženevi v tridesetih letih 20. stoletja.
73 Münchenski sporazum (29. september 1938), sklenjen med Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo in
Italijo, je bil namenjen rešitvi češke krize. Hitler je že prej zahteval varstvo za nemško prebivalstvo v
Sudetih in pokazal, da je za dosego tega cilja pripravljen tvegati tudi vojno. Da bi za vsako ceno preprečili spopad večjih razsežnosti, sta britanski ministrski predsednik Neville Chamberlain in francoski
premier Édouard Daladier večini Hitlerjevih zahtev ugodila in 1. oktobra 1938 so nemške sile zavzele
Sudete. Sledila so Hitlerjeva navodila za ureditev ostanka Češkoslovaške, pri čemer je Nemčija podpirala slovaški nacionalizem, sredi marva 1939 pa so nemške čete že vkorakale na Češko, kjer je Hitler
16. marca 1939 razglasil češko-moravski protektorat (Zgodovina v slikah, 1980, 7386).
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Že takoj na začetku leta 1939, ko se je 25. januarja vrnil s kratkega obiska v Belgiji, so ga pričakale slabe novice: pri 70. letih je umrla Martine de Béhague, njegova
dolgoletna prijateljica, svetovalka in navdihovalka, ki mu je poleg tega zaupala funkcijo svojega bibliotekarja v razkošni palači de Béhague, ki je po njeni smrti postala
sedež romunske ambasade v Franciji. Hkrati je že tudi načrtoval svoje bodoče predavanje v Oxfordu, do katerega je prišlo 1. marca 1939, a po vrnitvi teden dni kasneje
so ga v Parizu znova čakale še slabše novice: Hitler je pričel sprejemati protijudovske
ukrepe, maršal Pétain je prevzel funkcijo francoskega veleposlanika v Španiji, na francoskem obrambnem ministrstvu pa ga je nasledil general Maurice Gamelin. Nemška
zasedba Češkoslovaške je v Parizu in Londonu izzvala množične proteste, ki pa so
ostali brez učinka. Sprejel je tudi novo obveznost in se 21. marca 1939 odpravil v
Kolmar, kjer naj bi spregovoril ne temo »Usoda evropskega duha« (Destins de l‘esprit
européen). Mesec dni kasneje je Valéry o položaju v Evropi, zlasti po nemški zasedbi
Memla in italijanski invaziji na Albanijo, govoril z A. Gideom, ki je bil od konca
januarja tistega leta na potovanju po Egiptu in Grčiji. Bila sta vesela ponovnega srečanja in prijateljskega zbližanja. Grožnja nove vojne s temo »Nevarnost za zahodno
civilizacijo v današnjem času in v prihodnje« (Les périls de la civilisation occidentale
dans le présent et dans l‘avenir) je bila tudi predmet Valéryjevega nastopa na Radiu-Pariz, 1. julija 1939 v večernih urah. V njegovih razmišljanjih sicer ni bilo nič posebno
novega, a zaključek je bil dokaj grenak:
Določen duh, v katerega so različni sloji evropskega prebivalstva vlagali svoje sposob
nosti, je prinašal temu majhnemu koščku sveta prednost in prevlado nad vsemi ostalimi
narodi sveta. Toda Evropejci niso znali ohraniti svojih prednosti za lastno blaginjo, niti
uporabiti jasnovidnosti in svobodoumnega duha, da bi jih obvarovali pred notranji
mi razprtijami, ki so izničile njihove prednosti in njihovo kulturo privedle v propad
(Jarrety, 2008, 1050).
Meseca julija 1939 je ponovno odpotoval v Švico, kjer se je pričelo zasedanje Odbora za kooperacijo in bi morali doreči program za prihodnje mesece, zato se je 17.
julija srečal z Julienom Cainom in Henrijem Bonnetom, Salvadorjem Madariago,
Nicolaiem Titulescom, kakor tudi z Émilom Borelom, ki je nadomestil Édouarda
Herriota, in z Bélo Kerékjártóm, ki je ponovno nadomestil grofa Pála Telekyja. Odločili so se, da bo jesensko srečanje namenjeno glasbi in so zato že razposlali prva
vabila, druga tema pa bi imela naslov: »Družbeni položaj in moderno življenje« (La
qualité et la vie moderne). Ob povratku v Pariz, 25. avgusta 1939, so se začeli naglo
odvijati usodni dogodki: v Moskvi je bil podpisan nemško-sovjetski pakt, Francija pa
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je napovedala, da bo v primeru nemškega napada na Poljsko vstopila v vojno in tudi
Anglija je podpisala sporazum o vojaški pomoči Poljski.74
S takimi skrbmi v glavi se je Valéry v nedeljo, 27. septembra 1939, v družinskem
krogu prijatelja Juliena Caina v Louvenciennesu srečal z nemškim pisateljem Emilom
Ludwigom, odločnim antinacistom, ki je takoj po münchenskem dogovoru številnim
pisateljem poslal noto, kjer je posebej naglasil, da je »idejo o sporazumu s Tretjim rajhom
lahko sprejel le nekdo, ki ne pozna nemškega značaja, saj bo šel Führer do konca s svojimi
norimi ambicijami«, kar so kasnejši dogodki le potrejevali (Jarrety, 2008, 1053).
Vojna je bila znova pred vrati, saj so naslednjega dne tako Valéryjevi kot njihovi
najbližji sorodniki Rouarti, preselili svoja najdragocenejša likovna dela v pariški Nacionalni muzej, ki jih je spravil na varno. Potem so kot običajno odšli na poletne počitnice
v Mesnil. Tudi mnogi drugi Parižani so iskali sprostitve na podeželju, saj so le malo
verjeli v nemško invazijo ter z velikim zaupanjem zrli v utrjeno Maginotovo linijo. Zaradi strahu pred bombardiranjem je bila v Parizu in drugih mestih nočna razsvetljava
prepovedana in dokaj blizu rue Villejust so bili nameščeni protiletalski topovi. Dne 1.
septembra 1939 so nemške sile vdrle na Poljsko in pričela se je druga svetovna vojna.
Dva dni kasneje je Anglija Nemčiji napovedala vojno, francoski ambasador v Berlinu
pa je nemškemu zunanjemu ministru Joachimu von Ribbentropu izročil ultimat, ki
je določal, da se 3. septembra ob 17.00 začnejo sovražnosti med Nemčijo in Francijo.
Naslednjega dne je Valéry v svoj Cahier zapisal: »Ta ponedeljek, 3. septembra smo se
zbudili v vojni!« [orig. Ce lundi 3 septembre on se réveille en guerre] in dodal: »Človek
je sovražnik človeški rasi. Sprašujem se, ali vse to – Evrope – ne bo pokončalo zaradi blaz
nosti ali splošnega pomehkuženja« [orig. L‘homme est l‘ennemi du genre humain. Je me
demande si tout cecci − l‘Europe – ne finira pas par une démence ou un rammollissement
général]. Ob vsem tem dogajanju so Valéryju splavali po vodi tudi nekateri načrti,
kot npr. ta, da bi se udeležil predavanj v Latinski Ameriki, tako v Riu de Janeiru kot
v Buenos Airesu. Pred časom je namreč spoznal argentinskega veleposlanika v Parizu,
Miguela Angela Cárcana, in imel skupaj z Émilom Borelom in Hélène Vacaresco
74 Jeseni 1938 se je pričela vrsta nemško-poljskih pogajalskih srečanj, ki so se vlekla do pomladi 1939.
Poljski poslanik se je sicer izogibal vprašanju priključitve svobodnega mesta Gdansk Nemčiji, a ko je
le-ta prvič izrazila željo, da bi v »poljskem koridorju« začela graditi avtocesto in železnico, predvsem
pa, da bi Gdansk priključila Nemčiji, ji je dala Poljska jasno vedeti, da bi takšna politika pripeljala
do neizogibnega konflikta. Varšava je torej odklonila nemške zahteve, čeprav Velika Britanija za to še
ni dala pristanka, odnosi s Francijo pa so bili zaradi poljskega ravnanja v sudetski krizi zelo napeti.
Ko je Nemčija 23. marca 1939 ponovno zasedla Memel (Klajpeda), je poljska vlada razglasila delno
mobilizacijo in ob koncu marca 1939 je angleški ministrski predsednik Chamberlain s Poljsko sklenil
bilateralni sporazum o pomoči, 14. maja pa je prišel v Pariz poljski obrambi minister general Tadeusz Kasprzycki, da bi se s francosko vlado dogovoril o sklenitvi meddržavne pogodbe o vojaškem
sodelovanju. Dne 19. maja 1939 je poveljnik francoskega generalštaba Maurice G. Gamelin s poljskim obrambnim ministrom Kasprzyckim podpisal tajni vojaški sporazum o medsebojni pomoči. Velika Britanija in Francija sta po nemškem napadu na Poljsko, 1. septembra 1939, ultimativno zahtevali
umik nemških čet iz Poljske in po izteku roka Nemčiji napovedali vojno (Piekalkiewicz, 1996, 74).
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pozdravni nagovor ob kosilu, ki ga je francosko združenje (Association de la bienvenue
française) priredilo v njegovo čast. V tem letu je znova srečal tudi Victorio Ocampo,75
ki je 7. januarja 1939 prišla poslušat njegova predavanja na Collège de France, spomladi pa sta se srečala v Versaillesu in obiskala tudi Notre-Dame. Dogovorila sta se o
vrsti predavanj, ki naj bi jih imel v tem letu v Južni Ameriki. O vsem tem na začetku
septembra 1939 ni bilo več govora in 2. septembra ji je napisal:
Draga Victoria! Dovršeno je! Odločitev je padla. Smrt je stopila na prizorišče. Moje
potovanje, predavanja, vse je izpuhtelo. Sprejeli boste le drobce civilizacije, ki je podlegla
barbarom in nekemu norcu. Vendar se v tem trenutku zdi vredno, da zaupamo svojim
enotam, ki se zbirajo in pripravljajo na obrambo. Tu zaznavamo veliko razliko med
razpoloženjem, ki ga čutimo danes, in tistim, ki smo ga čutili leta 1914. To razpoloženje
je hladnokrvno in odločno.
Nakar je še dodal: »Naj pride karkoli, prosim vas, da v Argentini vse, kar lahko storite
za našo stvar, ki pa v bistvu zadeva tudi vas, storite za ohranitev svobodnega duha in in
telektualno kreativnost«. Dejansko je njegovo prošnjo uslišala s formiranjem Odbora za
solidarnost s francoskimi pisatelji (Comité de solidarité) in Valéryja ni nikoli pozabila.
Poletne mesece leta 1939 je Valéry tja do sredine oktobra večinoma preživel v Mesnilu, vendar se je pogosto vračal v Pariz, včasih tudi za nekaj tednov, da bi prisostvoval sejam
Francoske akademije. Hkrati je tudi pripravljal svoj govor, ki naj bi ga imel 12. septembra
na Radiu-Pariz. Že 1. septembra 1939 je predsednik vlade Édouard Daladier neposredno
nagovoril Francoze ob otvoritveni seji vlade, potem pa so se začeli oglašati tudi številni
francoski pisatelji. Med njimi ni bilo starega Romaina Rollanda, ki pa je 3. septembra
1939 pisal Daladieru: »V teh odločilnih dneh, ko se Francoska republika dviga, da zavre pot
75 Victoria Ocampo (1890–1971), argentinska pisateljica, esejistka, prevajalka, založnica in mecenka. Velik
del svoje izobrazbe je pridobila v Franciji, številna potovanja po svetu pa so ji omogočila, da je prišla v
stik z najpomembnejšimi literarnimi osebnostmi in intelektualci tedanje dobe, kot so bili R. Tagore,
Jorge Luis Borges, Herman von Keyserling in mnogi drugi. Ob srečanju z ameriškim pisateljem Waldom Frankom je sprejela njegov nasvet, da osnuje literarno revijo, ki bi obravnavala literarne probleme
tistega časa. Januarja 1931 je v sodelovanju z nekaterimi literati osnovala revijo Sur, ki so jo razposlali po
Argentini, Franciji in Španiji, vendar so jo nacionalistični krogi v Argentini hitro napadli in obtožili, da
je želela z njo zadovoljiti zlasti tuje bralce. Leta 1933 jo je kot nezaželjeno označila Rimska kurija zaradi
njenega prijateljevanja z osebnostmi, ki naj bi bile sovražno razpoložene do Cerkve, kot npr. R. Tagora,
A. Malraux in drugi. Istega leta je osnovala tudi Založbo Sur z namenom, da bi Argentina spoznala
tuje literarne ustvarjalce, kot so bili A. Huxley, F. Garcia Lorca, A. Malraux, Virginia Woolf, sama pa je
sodelovala tudi pri prevodih avtorjev, kot so bili A. Camus, G. Greene, D. H. Lawrence in D. Thomas. V času španske državljanske vojne, kakor tudi druge svetovne vojne, je z različnimi organizacijami
sodelovala pri sprejemanju beguncev, celih šest let pa je pomagala Rogerju Cailloisu, ki je leta 1936
pripotoval v Argentino na njeno povabilo, da bi urejal revijo Lettres nouvelles, ki je predstavljala pisatelje
z območja vichyjske Francije. Leta 1946 jo je britanska vlada kot edino latinsko-ameriško predstavnico
povabila, da je prisostvovala nürnberškemu procesu, leta 1962 pa je prejela red Francoske umetnosti in
književnosti (https//fr. Wikipedia.org./wiki/Victoria Ocampo).
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hitlerjanski tiraniji, ki prepravlja Evropo, dovolite staremu bojevniku za mir, ki je vseskozi
obtoževal barbarstvo, brezsramnost in nebrzdane ambicije Tretjega rajha, da vam izrazi svojo
popolno predanost danes ogroženi demokracij Francije in sveta«. In zaključil: »Svoboda je
skupen in najdragocenejši zaklad človeštva. In za človeštvo ga tudi branimo. Naj nam človeko
ljubje pomaga, da ga rešimo« (Zweig, 1975, 239). Na Radiu-Pariz je tako namesto njega in
A. Gidea, ki se je izmaknil, nastopil najprej André Maurois, za njim Georges Duhamel,
ki je postal glavni urednik literarnih, umetniških in glasbenih oddaj. Končno je 12. septembra nastopil tudi Paul Valéry, ki pa je bil, kot vemo, bolj človek poglobljene analize
kot propagande in vsebina njegovega govora je to samo potrjevala.
Ničesar danes ne smemo zanemariti, s čimer lahko pojasnimo in izrazimo svoj pogled na
resnično naravo vojne, ki se bliža. Pomembno vlogo igrajo za Francijo in njen položaj,
ki je stvar poštenih ljudi, vrednih tega imena, razlogi, ki so omogočili to vojno, ki je bila
bolj ali manj neizogibna. Današnji položaj lahko povzamemo v nekaj besedah: vojna je
izbruhnila med dvema svobodnima in eno nesvobodno državo. Kaj pomeni svobodna
država? To je država, v kateri je povezanost ustanov in pozameznikov recipročna in se
medsebojne obveznosti izpolnjujejo znotraj nje same. V svobodni deželi država ni idol,
ampak le nujna organizacijska oblika, ki mora nenehno presojati nujnost svojega obsto
ja in od nobenega državljana ne zahteva, da deluje izključno za skupnost.
In verjetno je izhajal iz lastnih stališč in pogledov, ko je nadaljeval:
Pogosto smo se posmehovali, kritizirali ali celo prezirali dežele, kjer so bile svoboščine
uravnotežene z močjo države. Toda vse slabosti, ki si jih lahko mislimo o naših svobošči
nah in jih celo pripišemo pretiravanju z njimi, izpuhtijo ob nastopu sedanjega požara.
Ta ogenj je tragično osvetlil pogosto resnico, ki pač pove, da je svobodna dežela tista, v
kateri ni možno, da bi bila v njej mir ali pa vojna odvisna od enega samega človeka
[orig. qu‘un pays libre est un pays dans lequel il est impossible que le paix ou la guerre
soit le fait d‘un seul être]. To je dežela, v kateri pač nihče ne dopušča in razmišlja, da
lahko mir ali vojna zavisita od nazorov in temačnih razmišljanj ter sanjarij enega same
ga človeka. In predstavljajte si dobro: po eni strani gre za človeka, ki je takšen, kakršen
pač je, ki hoče uveljaviti to, kar hoče, po drugi strani pa gre za ljudstvo, ki mu je v celoti
podrejeno in uboga na vsak njegov ukaz. Temu človeku se zdi vse tako preprosto kot
pritisniti na gumb, ali pa obrniti stikalo, da v hipu zaneti požar po celi Evropi in sprosti
sovraštvo milijonov mož z vsemi posledicami in tragedijami. Tu je torej bistvo tega, česar
mi Francozi in Angleži ne moremo razumeti. Eni in drugi se borimo proti absurdu.
Pri nas je nepojmljivo, da bi se eno najbolj izobraženih in najbolj osveščenih ljudstev,
kar jih obstaja, podredilo monstruozni avtoriteti kakega posameznika, ki bi mu lahko
sledilo onkraj vsake pameti in razuma. Žal pa tako ljudstvo obstaja in njegov obstoj
nam dokazuje, da nasproti svobodni deželi leži nesvobodna, ki ni le posledica različnega
političnega režima, temveč tudi nepremostljivih značajskih lastnosti.
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Tisti, ki so Valéryja poslušali, in bilo jih je mnogo, saj so njegov govor napovedali
že nekaj dni prej, so imeli nanj različne komentarje in poglede. Ob prijaznem in naklonjenem mnenju A. Gidea je bilo kar nekaj neprijaznih in nenaklonjenih. Predvsem
so se spraševali, kako si je Valéry lahko domišljal, da Hitler ne bo sprožil vojne. Ne
brez razloga je pisateljica in profesorica filozofije Simone Weil,76 ki je v hitlerjanskih
osvajalnih vojnah videla nadaljevanje starega modela rimskih osvajanj, Valéryju neposredno oponesla, da je »zelo žalostno, da je naš največji pesnik sodeloval pri odpovedi
inteligence, češ, da ne moremo ničesar razumeti glede Nemčije« [orig. Il est infiniment
triste que notre plus grand poète ait participé à cette abdication de l‘intelligence en af
firmant que nous ne pouvons rien comprendre à l‘Alemagne]. Tako kot kritika Simone
Weil je tudi Paulhanova zadela bistvo, ko je dejal:
Valéryjeva analiza je zgrešila bistvo. Predolgo je namreč verjel in deloval na francosko
-nemškem približevanju, čeprav je zelo dobro poznal nemške in avstrijske politične emi
grante, od Arthurja Einsteina, Stefana Zweiga, Emila Ludwiga do Thomasa Manna in
ni mogel razumeti, da je treba Nemčijo, ki jo je dokaj slabo poznal, ločiti od njenega
vodje. Mnenje Simone Weil in Jeana Paulhana pa ni bilo osamljeno: v pismih poslu
šalcev oziroma bralcev lista Le Temps se jih je le 30 % izrazilo pohvalno, ostali pa so
izrazili svojo kritiko, nezadovoljstvo in celo izrekli nekatere žaljivke na Valéryjev račun
(Jarrety, 2008, 1056).
Valéryju v zagovor morda pojasnilo, da je že poleti 1938, ko je bila na vrhuncu
sudetska kriza, Félicien Challaye, eden od voditeljev manjšine, ki so izstopili iz »Lige
za človekove pravice« in se niso hoteli ozirati na Hitlerjevo zavzemanje za vojno, odpotoval v Nemčijo na povabilo tamkajšnje Fronte dela. Z obiska je prinesel prav tako
»ugodne« ocene, kakor so jih o sovjetskem režimu domov prinašali komunistični sopotniki, npr. André Gide, Romain Rolland in drugi. Tako je nekdanji dreyfusovec in
sodelavec publikacije Cahier de la Quinzaine ter stari privrženec Jeana Jaurèsa imel po
svojem obisku isto mnenje, kakor ga je imel pred odhodom v Nemčijo, namreč, da Hitlerjeva Nemčija noče vojne (Furet, 1998, 386). A po drugi strani je Romain Rolland že
takoj po Hitlerjevem prihodu na oblast v svojem listu Europe obsodil »rjavo kugo, ki je
v nekaj tednih nakopičila več nasilja kot njen vzornik, italijanski fašizem, v desetih letih«,
76 Pisateljica Simone Weil je bila najprej učiteljica in zatem profesorica filozofije, ki se je še zelo mlada
seznanila z Monattovo Proletarsko revolucijo in gradivom o revolucionarnem sindikalizmu. Napisala je
delo La Condition ouvrière (Delavska usoda). Zbrana dela, zvezek II., knjiga 2, Gallimard, 1991. V
slovenskem prevodu so izšla tudi njena dela: Trepet in poslušnost (prevod V. Stegu), Ljubljana: Društvo
izdajateljev časnika 2000, Ljubljana 1985; Težnost in mladost (prevod N. Varušak in V. Sagadin), Študentska založba (Beletrina), Ljubljana 1998; Srečanje z absolutnim (prevod M. Leskovar), Novi svet,
Ljubljana, 2005. Bila je brez dvoma najizvirnejša glasnica tistega obdobja, ki je lahko s prstom pokazala
na nedvomno najglobje kolektivno čustvo, povezano z zmago Ljudske fronte. Filozofinja je prepoznala
vire svojega čustvovanja, ki so bili krščanski in demokratični hkrati (Furet, 1998, 315).
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ter pozval vse pisatelje in razumnike v Evropi in Ameriki, naj dvignejo svoj glas proti
»zasramovanju osnovnega človeškega in državljanskega dostojanstva […]«. Dne 5. aprila
1933 je napisal: »Svet si tolmači hitlerizem tako, da so se polastili vlade nad velikim nem
škim narodom nepismeni divjaki ali pa maščevalne izgubljene eksistence, kot je Goebbels,
čigar šibke in nasilniške možgane so zavrteli paradoksi, kakršni so Gobineaujevi v Neena
kosti človeških ras, in hlapi blodne ošabnosti, ki hoče verjeti v nadvlado svoje rase«. Štiri dni
kasneje je napisal Pismo nemškemu antisemitizmu in vprašal: »Kaj bi bil vaš Goethe brez
Spinoze? In mar ne veste, da je Einstein, ki ga vaš Göring z višin svoje surovosti slaboumno
poskuša razvrednotiti, v znanosti in človeški misli Newton današnjih časov?«. Pismo je
končal s svarilom: »Nemčija bo trpela dolgotrajne posledice te zmote, ki je zločin – ne samo
proti internacionalizmu – temveč proti njenemu lastnemu narodu« (Zweig, 1975, 236).
Povsem razumljivo je, da se je Rolland obrnil tudi na mladino in da so ga junija
1939 imenovali za častnega predsednika »Mednarodnega antifašističnega odbora«. S
to funkcijo se je v družbi še drugih francoskih intelektualcev, zlasti Gidea in Malrauxa, bojeval med drugim za osvoboditev »požigalcev Reichstaga«, Dimitrova in njegovih kolegov, za osvoboditev Ernsta Thälmanna itd.77
V letih 1938 in 1939 se je s političnimi vprašanji tedanjega časa veliko ukvarjala
tudi skupina »Kolegij za sociologijo« (le Collège de Sociologie), ki so jo obiskovali Julien Benda, Pierre Drieu la Rochelle, Walter Benjamin in drugi, bolj osamljeno pot
med francosko inteligenco pa je hodil mladi filozof Raymond Aron, ki ga je Valéry
spoznal že leta 1927. Najprej je bil študent na normalki in socialist s pacifistično
usmeritvijo, potem pa v začetku tridesetih let, takoj ko je začel delati in bil poslan v
Nemčijo, prinesel nazaj jasnovidno predstavo o Hitlerjevem početju na eni strani in
kritiko zgodovinskega razuma na drugi strani. Dve temi, ki sta sodili v dve različni
resničnosti, a sta prav kmalu sprožili v njem in na normalki, to je na Visoki šoli za izobraževanje srednješolskih profesorjev, nova vprašanja. Kako se je treba bojevati proti
77 Požig Reichstaga (nemškega parlamenta), 27. februarja 1933, je nacistična oblast spretno izkoristila, da je začela preganjati vse politične nasprotnike, zlasti nemško Komunistično partijo. Aretirali
so vrsto komunističnih poslancev, med drugimi Ernsta Thälmanna, predsednika CK KP Nemčije
in člana Izvršnega komiteja Kominterne, ki so ga marca 1933 zaprli v koncentracijsko taborišče za
politične zapornike. Demokratična javnost širom po svetu je sledila njegovi mučeniški poti in se zavzemala za njegovo osvoboditev. V njegovo obrambo so se postavili med drugim Romain Rolland,
Heinrich Mann, Henri Barbusse, Maksim Gorki in mnogi drugi. Nacisti so ga v taborišču Buchenwald umorili pred koncem druge svetovne vojne. Na sodnem procesu zoper »požigalce« Reichstaga
pred vrhovnim sodiščem v Leipzigu, je leta 1934 bolgarski komunist Georgij Dimitrov, član Izvršnega komiteja Kominterne, razkril pravi namen nacistične provokacije, zato so ga morale nemške
oblasti zaradi pritiska javnega mnenja in številnih protestov, 27. februarja 1934, kot sovjetskega
državljana, osvoboditi. Po vrnitvi v Sovjetsko zvezo je v letih 1935-1943 postal generalni sekretar
Kominterne in s svojim referatom »Ofenziva fašizma in naloge Komunistične internacionale v borbi
za enotnost delavskega razreda«, ki ga je predstavil na njenem VII. kongresu v Moskvi, opozoril
na vse večjo in neposredno nevarnost fašizma in nacizma, ki sta se širila po Evropi (Enciklopedija
leksikografskog zavoda, 2, 1967, 88).
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Hitlerju? Kako tolmačiti zgodovino in kakšno je razmerje med takim tolmačenjem
in resnico? V kolikšni meri je bilo to drugo vprašanje prav malo akademsko kljub
njegovi abstraktni naravi, lahko presodimo glede na podporo, ki jo je bila deležna
Aronova teza na Sorboni leta 1938. Kandidat ni bil le veliko mlajši od njegovih spraševalcev, temveč je prišel tudi iz drugega filozofskega in idejnega sveta: navdihoval
se je pri Maxu Webru in Diltheyu in je natančno analiziral negotovo poznavanje
preteklosti v trenutku, ko ga je prevzela zgodovinska tragedija, ki jo je spoznal pred
vsemi drugimi. V njem je izpitna komisija s strahom zaznala prikazen nihilističnega nemira, ki se je prebudil sredi gotovosti prava in napredka. Toda ta razdvojeni
človek, ta kritični filozof je na prvo in najbolj pereče vprašanje po vrnitvi iz Berlina
kategorično odgovarjal: boj proti Hitlerju ima zdaj absolutno prednost! Vendar tega
boja ni pojmoval na »antifašističen« način, kakor ga je pojmovala levica. Ker je živel
v poklicnem okolju Célestina Bugléja, občudovalca Élieja Halévyja, si ni delal utvar o
Sovjetski zvezi in je bil kritičen tudi do Ljudske fronte. Poleg tega se je po njegovem
prepričanju antifašizem, ki je bil negotov glede svojih zaveznikov in ciljev, naslanjal
na mrtvo tradicijo: na zgodovinski optimizem francoske revolucije in 19. stoletja, ki
ga je prenašal univerzitetni pozitivizem tedanjega časa. Najzanimivejše besedilo mladega Arona v tem pogledu je bilo sporočilo Francoskemu filozofskemu društvu 17.
junija 1938, tik pred zadnjim poletjem, ko je v Evropi še vladal mir.78
Kandidat si je izbral temo »Demokratične in totalitarne države« in je kot druge v
svojem predavanju označil samo Hitlerjevo Nemčijo in Mussolinijevo Italijo. Toda
očitno ni uvrstil Sovjetsko zvezo v prvo kategorijo, ker je bila ena njegovih tez, ki jih
je razvil, tale: »Totalitarni režimi predvsem nasprotujejo demokracijam in ne komuniz
mu.« Dejansko so fašizmi nameravali uničiti še več kakor le politično dediščino 19.
stoletja, ki je bistvo zahodne tradicije. V tem smislu so bili »pristno revolucionarni«
in nič manj ni bilo bolj nenavadnega kakor naklonjenost, ki jim jo je izkazovalo konzervativno javno mnenje v Angliji in Franciji. Zaradi tega so se demokracije znašle v
defenzivi, v konzervativnem položaju: obstajala je nevarnost, da se bodo držale mrtve
dediščine in da je ne bodo mogle več oživiti.
Med tistimi, ki so poslušali mladega filozofa, je bil že omenjeni Victor Basch,
predsednik »Lige za človekove pravice«, ki je poosebljal marsikaj tistega, kar je govornik kritiziral: naprednost, pacifizem, revolucionarno tradicijo v francoskem slogu.
78 To besedilo so objavili v biltenu društva, Bulletin de la Société française de philosophie šele spomladi
leta 1946, 40. letnik, št. 2, april-maj 1946 (Furet, 1998, 389). Ime R. Arona oziroma njegovega dela
La fin de l‘après-guerre, Gallimard, Paris 1938 omenja tudi revija Dejanja med poročili o knjižnih
novostih. V kratkem komentarju navaja, da se Aron v njej ne postavlja pretežno na stališče zahodnih demokracij, temveč zagovarja novo in sicer tretjo rešitev za ureditev srednjeevropskega prostora.
Namesto dotedanje versajske Srednje Evrope, predlaga veliko podonavsko federacijo, ki bi slonela na
dveh temljih: gospodarstvu in nacionalni geografiji. Druga rdeča nit, ki je vidna v njegovem delu, sloni
na ugotovitvi, da je sleherna bodoča politika nujno povezana s temeljito rešitvijo socialnega vprašanja
in novo porazdelitvijo dobrin (Dejanje, leto II, št. 3, 1939, 137).
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Bil je seveda ogorčen, ko je slišal, da lahko nekdo zagovarja Hitlerja in Mussolinija z
vzdevkom revolucionarja in da govori o demokracijah kot o konzervativnih režimih.
Nič ni bolj povezanega, saj je bila demokracija po njegovem prepričanju v bistvu revolucionarna. Toda najbolj je bil ogorčen nad tezo, s katero je prizadel načela iz leta
1789, ki jih je razglasil za »abstraktna« in nesposobna, da bi z njimi oživili demokratični polet (Furet, 1998, 399).
V bistvu Aron ni imel namena napadati idej francoske revolucije iz 1789. Hotel
je le kritizirati možnost, ki jo je ponujal francoski revolucionarni univerzalizem za
razmišljanje o svetu 20. stoletja in za delovanje na njegovi podlagi. Ne samo, da
ta univerzalizem ni dopuščal razumevanja sodobnih revolucij, bodisi fašističnih kot
komunističnih, temveč jih je prikrival, namesto, da bi jih osvetljeval in izpostavil
kritiki. V praksi je razoroževal ljudi v demokracijah, namesto da bi jih pripravljal
na boj. Vodil jih je v retoriko in moralizem in jih odvračal od ekonomske in vojaške
stvarnosti, preprečeval reforme družbenega sistema in usmerjal v pacifizem. Takšna
je bila v podrobnostih negativna bilanca francoske Ljudske fronte in antifašizma. Že
v svoji veliki razpravi s francosko intelektualno levico, ki ji je prvotno pripadal, je
Raymond Aron natančno opredelil svoje nasprotovanje, hkrati pa izvirnost svojega
kritičnega stališča: v intelektualnem smislu je bil pozoren na radikalno novost revolucij v 20. stoletju in nosilec »razumevanja« zgodovine, ki je več dolgovala Webru
kakor francoski demokratični in revolucionarni vulgati. V političnem smislu je bil
bolj demokrat kakor republikanec, preveč reformatorski za desnico, preveč sovražen
do razprave o antifašizmu za levico in za obe preveč jasnoviden glede vojne, ki se je
naglo bližala. Ali ne zaznavamo v njegovih pogledih in stališčih tudi podobna ali celo
identična stališča, kakršna je zastopal Valéry?
Le-ta je jeseni 1939 še naprej z veliko bolečino sledil dogodkom in 14. septembra
na Francoski akademiji skupaj s šestimi sodelavci podpisal spomenico v podporo Poljski. Teden dni kasneje se je v listu Le Figaro znašel med podpisniki spomenice »Poklon
Poljski« (Hommage à la Pologne), ki med drugim navaja: »Predstavniki francoskega jav
nega mnenja v trenutnih okoliščinah izražajo navdušen poklon poljskemu ljudstvu, prese
nečenem nad monstruozno agresijo in ki je primorano zaradi položaja, v kakršnem se je
znašlo, pokazati vse svoje junaštvo, ki bo ostalo zapisano v zgodovini«. Podpisali so se še
Pierre Bonnard, Émile Borel, msgr. Alfred Baudrillart, Pierre Brisson, Gaston Baty,
Édouard Bourdet, Francis Carco, Jacques Copeau, Georges Duhamel, Lucien Febvre,
Daniele Halévy, Louis Jouvet, Paul Langevin, Charles Maurras, François Mauriac, André Maurois in Jules Romains. Po spomenici za Češkoslovaško se je torej Valéry ponovno zavzel za svobodo in mir, toda ta lepa gesta, ki naj bi združila levico in desnico, ni
imela dolgotrajnega učinka in se je kaj kmalu znova razdrobila.
Ko se je končno 11. oktobra 1939 vrnil v Pariz, je skušal pomagati tistim, ki jih
je vojna najprej prizadela. Šlo je predvsem za nekatere nemške izgnance, ki jih je
francoska vlada internirala v Clos Saint-Joseph v Neversu in jih vtaknila v »Delovno
taborišče prostovoljcev« (Camp de travailleurs volontaires), kjer so se mnogi odločili,
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da se bodo pridružili francoski armadi. Eden od teh je bil Walter Benjamin, ki ga je
Valéry spoznal že v preteklem letu. Psihično je bil preveč krhek, da bi bil primeren
za vojaško službo, zato se je Adrienne Monnier zavzela, da so ga osvobodili, medtem
ko je Valéry svobodo priboril tudi protinacističnemu pisatelju Fritzu von Unruhu.
Spomladi 1940 je Valéryja napadla bolezen in po postopnem okrevanju na kliniki v
Rueilu se je sredi aprila podal na obisk k Julienu Cainu, točneje v Louvenciennes, kjer je
po daljšem času ponovno srečal Stefana Zweiga, ki je vsem svojim znancem in kolegom
svetoval, naj zapustijo Evropo. Že 22. marca 1940 je Paul Reynaud namesto Daladierja
prevzel vodenje vladnega kabineta. V njem je Valéry razen predsednika poznal tudi nekaj
ministrov, zlasti Georgesa Mandela in Alphonsa de Monzieja. Na novo so formirali ministrstvo za informacije, ki so ga zaupali Ludovicu-Oscarju Frossardu. Valéry je svetoval,
da bi tja vzeli Juliena Caina, ki je postal predsednik Višjega sveta za informacije (Conseil
supérieur de l‘Information), medtem ko je bil sam imenovan za zunanjega člana madžarske
Akademije znanosti in umetnosti. V Nici pa so za 27. maj 1940 pripravljali svečanosti ob
100-letnici smrti velikega italijanskega violinista in skladatelja Niccolòja Paganinija. Valéry bi moral za to priložnost pripraviti krajši tekst, čeprav se fizične oslabelosti in notranje
duhovne stiske še kar nekaj časa ni mogel otresti.

Slika 51: Adolf Hitler v Parizu, 23. junij 1940 (Wikimedia Commons).
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Dogodki so ga v bistvu prehiteli. V petek, 10. maja 1940 so ambasadorji Belgije,
Nizozemske in Luxemburga v Parizu in Londonu tamkajšne vlade seznanili, da je
njihove dežele napadla Nemčija in zaprosili za pomoč. Istega dne je predsednik vlade
Paul Reynaud po radiu nagovoril Francoze in sporočil, da so francoske čete prekoračile mejo in prihitele na pomoč zaveznikom. Dne 15. maja je Valéry, medtem ko
je na kliniki v Rueilu poslušal radio, z mislimi na svojo družino in sorodnike, v svoj
Cahier zapisal: »Zven topov. Novica o padcu Nizozemske. Vreme lepo. Toplo sonce. Otro
ci, ki so tam doli udeleženci bitke«. Naslednjega dne je bil že v Parizu.
Ob nemškem napadu na Francijo in hitrem zlomu francoske armade se je na
milijone Francozov začelo umikati iz Pariza, zlasti ko so izvedeli, da se je 10. junija
1940 iz prestolnice umaknila tudi vlada. Valéry ni želel oditi, toda sinova Claude in
François, ki sta bila v vojski, sta vztrajala in se je zato z Jeannie in Claudovo ženo
umaknil v Dinard, kjer se je Agathe ustalila v nekem penzionu. Do tja so se prebijali
celih osem ur. Toda po petnajstih dneh se mu je zdel Dinard prenevaren za bivanje,
zato so mu svetovali, naj se namesti južno od Toulousa. Toda nastal je nerešljiv problem prevoza šestih žensk in enega otroka, zato so ostali v penzionu Albion v Dinardu. Tam je 10. junija izvedel, da je tudi Italija Franciji napovedala vojno in jo napadla
v hrbet. Dogodek mu je vzbudil mešane občutke, saj se mu je ob tem vrnil spomin na
svojo mater, kakor tudi sovraštvo, ki ga je čutil pri svoji teti in stricu Cabella, kadar je
obiskal Genovo. »Ta sodrga«, je zabeležil v svoj Cahier, »ki sem jo poznal in ki je kuhala
svojo zamero od leta 1887 dalje – v obdobju, ki sem ga preživljal in občasno zaznaval v
Genovi. Takrat sem imel 15 let. Sam Bog ve, kaj bo nastalo iz Francije in Evrope!« [orig.
Dieu sait ce que vont devenir la France et l‘Europe de jadis] (Jarrety, 2008, 1071).
Dne 14. junija 1940 so Nemci vkorakali v Pariz in naslednjega dne je Valéryja obiskal romanopisec Jean Thauraud, ki se je tudi zatekel v Dinard. Vračal se je iz Toursa,
kamor se je umaknila vlada, preden se je ustalila v Bordeauxu, in obvestil Valéryja, da
je Weygand, ki je nasledil Mauricea Gamelina po mesecu dni na čelu armade, ostal brez
upanja. Prišlo je tudi do popolnega nesoglasja z maršalom Pétainom, ki je Paula Reynauda nasledil na čelu vlade, in Valéry je napisal v svoj Cahier: »Francija se je pokorila za
napake in grehe ter za to, kakršna je. Ne bi želel dočakati tistega dne. Sedaj se ne morem
upirati razmišljanju, kaj nas čaka jutri ali pojutrišnjem. Znova začeti!« [orig. La France
expie le crime d‘être ce qu‘elle est. Je voudrais n‘avoir pas vécu jusqu‘à ce jour. Cependant,
je ne puis m‘empêcher de songer au lendemain ou au surlendemain. Refaire!]. Naslednjega
dne je Valéry poslušal po radiu Pétainov nagovor, ko je med drugim dejal:
[…] Franciji bom v dar izročil samega sebe, da bom s tem olajšal njeno nesrečo. To noč
sem se obrnil na svojega nasprotnika, da bi ga zaprosil, ali je pripravljen sprejeti premir
je in bi po boju med nami vojaki častno zaključili sovražnosti.
Valéryjevo žalost in potrtost ob maršalovem nagovoru je nekoliko omilil telegram, ki je prišel iz Argentine: »Mi smo z vami in vam želimo pomagati z vsemi silami.
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Živela Francija!« Victoria Ocampo. Njej ni več mogel prikrivati svojih solza in obupa
ter ji je odgovoril:
Preveč sem že živel. Morda naj kakšen jutrišnji dan ostane še za druge. Toda civilizacija,
ki je bila smisel in razlog za naše življenje, je sedaj uničena v samem srcu dežele in kar
je v njej še ostalo najboljšega [orig. J‘ai trop vécu. Il y aura peut-être un lendemain pour
d‘autres. Mais la civilisation qui était notre raison de vivre est frappée au cœur même du
pays qui la maintenant encore de son mieux].
Zgodovinar Marc Bloch je v svojem delu »Nenavadni poraz« (L‘Étrange Défaite,
1946 ) iskal vzroke za ponižanje Francije – poleg napak vrhovnega poveljstva – v
šibkosti parlamentarnega sistema, ki so mu vladali starci in spodkopavali cinični državni uradniki, dokončno pa ga je uničlila polarizacija, ki je po letu 1936 sledila
obdobju Ljudske fronte. Za marsikoga je bil razlog za »dekadenco« Francije približevanje (rapprochement) fašistični Italiji pa tudi nacistični Nemčiji. »Sprejeti neizogibno
je modrost,« je zapisal André Gide, Theilard de Chardin pa se je tolažil z mislijo, da
»opazujemo rojstvo sveta in ne njegove smrti« (Mazower, 2002, 146).
Kaj je Valéry dejansko mislil o premirju z Nemčijo, ne vemo. Če je po eni strani ob
premagani domovini čutil veliko bolečino, pa ni po drugi strani valil krivde na tistega,
ki je položil orožje. Razmišljati, ali bi se vojna lahko nadaljevala, npr. v severni Afriki,
ni želel in zdi se, da je bila zanj drama, v kateri se je država znašla, neizogibna posledica
dolgega propadanja in stagniranja politike in države. Kar se tiče odnosov s starim maršalom Pétainom, so se le-ti v zadnjih letih ohladili. Na vojnem ministrstvu ga je sicer
sem in tja Pétain še sprejel in ravno tako sta se srečevala v prostorih Francoske akademije, toda odkar je postal ambasador v Francovi Španiji, oziroma tudi ob njegovi vrnitvi
v maju 1940 in vstopu v Reynaudovo vlado, se nista več srečala. Kljub temu je Valéry
do maršala še vedno ohranjal veliko mero spoštovanja in je ravno tako kot ogromna večina Francozov razmišljal, da bo znal nekdanji zmagovalec pri Verdunu zaščititi deželo.
Valéry torej ni reagiral kaj drugače kot ostala večina Francozov in ni poslušal pozivov
generala Charlesa de Gaulla 79 ter v tem trenutku ostal Pétainov privrženec. Razmišljal
79 Od vseh generalov, ki jih je na fronti zatekel tragični zlom Francije, je bil Charles de Gaulle eden redkih,
ki se niso umikali in ki so sovražniku uspeli vsiliti svojo voljo. Dne 5. junija 1940 je bil imenovan za
podsekretarja v Obrambnem ministrstvu v vladi Paula Reynauda, kar je hkrati pomenilo de Gaullov
prihod na politično prizorišče v dokaj dramatičnih okoliščinah. Prizadeval si je pridobiti omahljivega
Reynauda, ki je bil pod močnim pritiskom maršala Pétaina in generala Weyganda, ki sta zagovarjala idejo
o premirju. Le-to je Francija po vojaškem zlomu podpisala 22. junija 1940 v Compiègnu, razpustila svoje vojaške enote, Nemčija pa je zasedla francosko ozemlje do črte, ki je potekala zahodno in severno od
Ženeve-Dôla-Toursa-Mont de Marsana do španske meje, nezasedeni del pa se je preoblikoval v vichyjsko
Francijo z maršalom Pétainom na čelu. General de Gaulle se ni strinjal s predajo, temveč se je umaknil
v London, saj mu je v Franciji grozila aretacija. V Londonu se je 18. junija 1940 oklical za »vodjo vseh
svobodnih Francozov« in svojim rojakom preko BBC-ja poslal svoj znani poziv, naj nadaljujejo boj.
Sporočilo je pomenilo pravcati epski dogodek, saj je bilo predvsem dejanje vere: de Gaulle je veroval v
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je celo, da bi pisal staremu maršalu in Julienu-Pierru Monodu, ki se je umaknil v Clermont-Ferrand, zaupal, da bi ga zaprosil za avdienco in imel nekaj idej ter nasvetov za
starega maršala, za katerega je bila Francija predvsem domovina, ki mu je v prvi vrsti
pomenila njene otroke, vse, ki so v njej živeli in trpeli. Tako se je stari maršal, prevzet
z nekakšnim trpečim zadovoljstvom, odločil, da bo ostal z njimi in z njimi delil njihovo trpljenje. Zanj je imel poraz predvsem vzroke v strukturni krizi Francije, katere
simptomi so se kazali v pacifizmu, zmanjševanju natalitete in pomanjkanju navdušenja
za borbo. V tem dramatičnem poletju 1940 mu je bila večina Francozov veliko bolj
naklonjenih kot generalu de Gaullu in nekdanjo revolucionarno parolo: »svoboda, ena
kost, bratstvo« je zamenjala parola: »delo, družina, domovina« in Francija si je izbrala
tradicionalno avtoritarni režim, ki je svoje inspiracije črpal iz Salazarjevega režima na
Portugalskem in Francovega režima v Španiji. Pétainovo vichyjsko vlado so priznale
skoraj vse tuje sile, od Sovjetske zveze do Vatikana in ZDA (Masson, 1977, 41).
Toda bolj od splošnega položaja je Valéryja skrbela lastna usoda in položaj njegovih najbližjih, zlasti obeh sinov in zeta, ki so bili v vojski. Zaradi vojne so izpuhtele
možnosti po nadaljnjem delu v Nici, podvomil je tudi o tem, ali bodo sploh odprli
Collège de France v Parizu. Zaskrbljujoč je postajal tudi njegov materialni položaj:
likvidni denar je naglo pohajal, banke niso več izplačevale čekov, penzion v Dinardu
je za številno družino postajal neznosno breme. K sreči se je lahko 7. julija 1940 začasno brezplačno nastanil v neki podeželski hiši v Saint-Germain-en-Layu, pomirjujoče vesti pa je prejel tudi od svaka Paula Rouarta glede obeh sinov: Clauda in Françoisa, ki sta se živa in zdrava nahajala v Clermont-Ferrandu. A vedno bolj si je želel
nazaj v Pariz, saj se je tu počutil kot ujetnik in v svoje Cahiers pod naslovom »Fruits
amers« (Grenki sadeži) zabeležil intimne misli zgodovinske in politične narave, ki so
bile plod aktualnega dogajanja. Tako kot mu je med prvo svetovno vojno pesnitev
»La Jeune Parque« (Mlada Parka) omogočala, da se je boril proti tesnobi, mu je sedaj
pesnitev »Mon Faust« (Moj Faust) pomagala, da se je obvaroval pred njo in pred novo
dramo, ki se je obetala Franciji. Za pisalnim strojem je presedel ure in ure, pogosto
tudi ponoči. Do konca avgusta 1940 je že napisal prvo dejanje »Lust« in »Solitaire«
in začel pripravljati prispevek »Les pages immortelles de Descartes«, (Nesmrtne strani
Descartesa), toda kako pripraviti to delo brez knjig, ki jih je imel v Parizu?
Že prvi ukrepi Pétainove vlade proti Židom in masonom so mu odprle oči. Nova
politična klima, medsebojna očitanja in obračunavanja so ga užalostila in razjezila
hkrati. Spoznal je, da vladajočim ni šlo za oblikovanje nove, temveč povsem drugačne Francije [orig. il ne s‘agit pas de refaire la France, mais de faire une France – ce
qui est tout different]. Ko je sedaj razmišljal o starem maršalu Pétainu, z mnogo manj
zaupanja kot v začetku poletja, je bil nadvse zadovoljen, da ni bil v kakem Vichyju.
Medtem se je Agathe, ki je pričakovala drugega otroka, 28. avgusta s svojim možem
to, da je Anglija dovolj močna, da bo nadaljevala boj. Hkrati je njegov poziv pomenil obtožbo oziroma
politični manifest. Obsodbi premirja je sledilo odkrito zavračanje novega režima in postalo je jasno, da
kompromis ni več možen in da je bila prekinitev z Vichyjem totalna (Masson, 1977, 37).

192

I Z B RU H D RU G E S V E TO V N E V O J N E

in malo Martine vrnila v Pariz, kjer jo je na železniški postaji pričakal zvesti Julien-Pierre Monod. Postopno je začelo primanjkovati prehrambenih artikov, zlasti masla,
sladkorja in kave. Iz Pariza je dobil sporočilo, da bodo zaprli Collège de France. Za
Valéryja bi to pomenilo finančni zlom. Za Agathe je v Pariz odpotovala Jeannie,
zato se je tudi sam 21. septembra 1940 odločil, da se vrne v Pariz. Na rue de Villejust
je bila nemška prisotnost dokaj nevšečna in neprijetna, saj se je nemški Gestapo
namestil v neposredni bližini, in sicer na 73 rue Lauriston, kjer so pogosto zasliševali
in mučili Francoze, ki so se začeli priključevati odporniškemu gibanju. K sreči je
Collège de France jeseni odprl svoja vrata in 4. oktobra 1940 je tudi Valéry pričel s
svojim ciklusom predavanj z naslovom »Suite de l‘étude du langage considéré comme
état préparatoire aux décisions et productions extérieures de l‘ésprit« (Dodatek k študiji o
jeziku kot stanje predpriprave za sprejemanje odločitev in zunanjega produkta duha),
medtem ko je sobotna predavanja naslovil »Développement de la »conscience de soi,«
(Razvoj samozavesti), ki so se nanašala na produkcijo duha in produktivnost dejanj.
Dokaj hitro se je, kljub nemški okupaciji, navadil na običajno pariško življenje in 7.
oktobra obiskal Jeana Paulhana na sedežu La Nouvelle Revue française in mu pripovedoval o svojem bivanju v Dinardu (Jarrety, 2008, 1979).
Prihajati so pričele tudi slabe novice: po aretaciji Julesa Caina, ki so ga odstranili
iz Nacionalne biblioteke, je bil 18. oktobra 1940 na svojem bretonskem podeželskem
dvorcu ubit Saint-Paul-Roux. Sicer si z Valéryjem nista bila nikoli prav blizu in sta se
srečevala večinoma na Akademiji Mallarmé, vendar ga je zelo spoštoval, tako kot npr.
Andréja-Ferdinanda Herolda, tudi akademskega kolega, ki pa je umrl decembra istega
leta. Na Akademiji je predsedstvo prevzel Édouard Dujardin (Jarrety, 2008, 1081).
Dne 18. oktobra 1940 je Journal Officiel objavil zakon o Židih, po katerem jim je bilo
prepovedano opravljanje javnih služb in svobodnih poklicev. Valéry je naredil vse, kar je
bilo v njegovih močeh, da bi pomagal svojim židovskim kolegom. Tako ga je Jean Paulhan
zaprosil, da bi se obrnil neposredno na maršala Pétaina v zvezi z Marcom Chagallom, ki
naj bi mu odvzeli domovinske pravice. Enako je bil Robert Debré v nevarnosti, da izgubi
predavateljsko mesto na Medicinski fakulteti. Valéry se je 20. novembra 1940 pisno obrnil
na maršala Pétaina in ga skušal prepričati, da se država ne more odreči strokovnjaku za otroške bolezni, ki je bil deležen pohval in priznanj že med prvo svetovno vojno. Toda maršal
mu je dal vedeti, da ne more ugoditi njegovi prošnji, ker mora upoštevati sprejete zakone
in je prepustil ta primer v presojo pristojni komisiji oziroma ministru za šolstvo Jérômu
Carcopinu, ki je Debréju sicer dovolil, da je še naprej opravljal zdravniški poklic, ni pa smel
več zasedati predavateljskega mesta na katedri za medicino. Valéryjevo jezo pa je sprožil nov
ukrep vichyjske vlade, ki je vse javne funkcionarje in profesorje na visokih šolah pozvala, da
morajo predložiti potrdilo o tem, da ne pripadajo nobeni tajni organizaciji oziroma združenju, kar je bilo naperjeno zlasti proti masonom oziroma masonskim ložam. Za nameček je
bila v Petit Palaisu celo postavljena razstava z naslovom »Razkrito framazonstvo« (La franc
-maçonnerie dévoilée), ki je krožila po vsej Franciji, končno pa so jo prenesli tudi v Berlin. Na
nemško zahtevo jo je postavil Jacques de Lesdain, politični direktor časopisa L‘Illustration,
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ob tej priliki pa so pripravili in prodajali tudi »Mali imenik članov masonske bratovščine«
(Petit Bottin des membres de la Confrérie), kjer se je pojavilo tudi ime Paula Valéryja. Seveda
to ni bilo nepričakovano, če pomislimo na trditve L‘Action française o njegovih predvojnih
povezavah z masonskimi krogi. Valéry je vse te navedbe in obtožbe seveda zanikal, toda afera je dvignila precej prahu. Petit Bottin so ljudje na veliko prelistavali in ves Pariz je govoril
o tem, da je Valéry mason. Celo njegov prijatelj Jean Paulhan se je pustil prepričati, zlasti
potem ko se je Valéry zavzel za Chagalla. Tudi Paul Léautaud, že od nekdaj opravljivec, je
v svojem Journalu privoščljivo objavil odmeve te afere. Informiran o vsem tem, je Valéry
nekoliko kasneje zaprosil Pierra Drieuja la Rochella, sicer skrajnega desničarja, da bi v glasilu
Nouveaux Temps, ki je bil blizu vichyjskemu režimu, uradno demantiral to informacijo. Do
objave je dejansko prišlo šele 11. decembra 1940.
Tudi Francoska akademija je postajala čedalje bolj desničarska. Profesorski zbor je
bil večinoma privržen maršalu Pétainu, ki je v tem času že vodil vichyjsko vlado, Charles Maurras pa se je v Lyonu vrtel okrog L‘ Action française. Ravno tako je maršala
Pétaina s svojo Revue des deux mondes podpiral André Chaumeix. Mnogo drugih članov
je odšlo iz Pariza in vojna leta preživelo izven prestolnice. Blizu režima so bili npr. Edmond Jaloux, ki se je nahajal v Švici, pa Joseph de Pesquidoux, Louis Madelin, Henry
Bordeaux oziroma Pierre Benoit. Nekaj več kot ducat akademikov je tako nadaljevalo
z aktivnostmi, ki pa so usahnile zlasti po sugestijah Duhamela, Valéryja in Mauriaca.
Dne 24. oktobra 1940 se je maršal Pétain srečal s Hitlerjem v kraju Montoire-sur-le-Loir. O srečanju se je Valéry pogovarjal z Andréjem Siegfriedom pri pianistu Gillesu
Guilbertu, saj je dogodek na široko odmeval po Franciji in dvignil mnogo prahu, a
je bil odločno proti predlogu Abela Bonnarda, da bi Akademija na Pétaina naslovila
čestitke ob srečanju s Hitlerjem.80 Dne 30. oktobra se je Pétain obrnil na Francoze
preko radia, da bi jih obvestil o tem srečanju, in med drugim dejal: »Med našima dvema
državama je bilo načrtovano sodelovanje, ki sem ga načeloma sprejel«. Dodal je:
To je v imenu časti in za ohranitev francoske enotnosti, enotnosti, ki traja že deset stoletij
v smislu konstruktrivne aktivnosti novega evropskega reda, v katerega danes vstopam v
imenu sodelovanja [orig. C‘est dans l‘honneur et pour maintenir l‘unité française, une
unité de dix siècle, dans le cadre d‘une activité constructive du nouvel ordre européen que
j‘entre aujourd‘hui dans la voie de la collaboration].

80 Dne 24. oktobra 1940 se je Hitler v Montoiru sestal z maršalom Pétainom in od voditelja vichyjske
vlade zahteval, da francoske čete in bojne ladje sodelujejo v vojni proti Veliki Britaniji, Pétain pa
ga je opozoril na problem vojnih ujetnikov in na to, da Francijo zelo obremenjuje vojaški poraz, ki
so ga utrpeli. Vichyjska Francija je kljub porazu vsaj formalno še ostajala pomembna sila. Hitler v
pogovorih z maršalom Pétainom v Montoirju in generalom Francom v mestu Hendaye, ni mogel
poravnati medsebojnih nasprotij, sam pa tudi ni hotel dati prepričljivih obljub za prihodnost, tako
da sta se oba pogovora končala brezuspešno, saj ni bilo možno postaviti skupne protibritanske
fronte (Zgodovina v slikah, 1980, 7545).
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Seveda je bil s tem prestiž zmagovalca pri Verdunu močno načet (Jarrety, 2008, 1085).
Jeseni 1940 je Valéry tako še naprej spoznaval vichyjski režim in se s težavo zadrževal, da ga ne bi kritiziral. A ko je, kot rečeno, 20. novembra 1940 pisal maršalu
Pétainu v zvezi s podporo zdravniku Robertu Debréju, mu je vseeno izrazil »zvestobo
in naklonjenost ter vdano občudovanje« in je teden dni kasneje Bernard Ménétrel Valéryja obvestil, da naj bi ga general Émile Laure, stari Pétainov sodelavec, zaprosil za
sodelovanje pri maršalovi biografiji.
Pisati o Pétainu je samo po sebi pomenilo tudi moralno vprašanje, ali nadaljevati
s svojim literarnim ustvarjanjem v trenutku, ko so se številni pisatelji spraševali o
pravici, da nadaljujejo svoje delo pod nemško okupacijo. Od 28. septembra 1940
dalje je bila znana konvencija založniškega sindikata, ki se je zavzel za to, da ne bo
izdal nobene knjige v slavo in prestiž nacistične Nemčije. Vsaka založniška hiša naj
bi se pravzaprav sama odločila o delih, ki jih bo oziroma jih ne namerava izdati. Na
nemškem okupacijskem uradu Propaganda – Staffel, ki je imel svoj sedež na 52, ave
nue des Champs-Elysées, so istočasno objavili »Seznam Otto«, kar je predstavljalo ime
nemškega veleposlanika v Franciji, Otta Abetza, in so bila v njem našteta dela, ki niso
bila zaželjena oziroma so bila prepovedana. Seznam so pogosto ažurirali. V njem ni
bilo, za razliko od Duhamela in nekaterih drugih, nobenega Valéryjevega dela, sicer
pa ni bilo za prepoved kakega posebnega razloga. Nemško stališče je namreč bilo, da
bodo pustili pri miru nekatere velike pisatelje, kot sta bila npr. André Gide in Paul
Valéry in da ju ne bodo preganjali, niso pa ju niti več favorizirali, saj so menili, da sta
v bistvu brez praktičnega pomena (Jarrety, 2008, 1089).
Sicer pa je bil odziv med francoskimi intelektualci različen. Nekateri, kot René
Char, so se umaknili in zaprli v tišino ter se proti okupatorju bojevali z orožjem v
rokah. Med upornike je treba prištevati tudi Aragona, Duhamela, Eluarda, Mauriaca
ali Jeana Prévosta in še mnogo drugih, ki so bili večinoma nasprotniki vichyjskega
režima in nacizma, so pa menili, da je z izdajanjem svojih del potrebno nadaljevati
in s tem vzdrževati francosko književnost in francosko misel tudi v času okupacije.
Nadaljevati svoje delo seveda ne bi smelo pomeniti, da so v njem pisatelji iskali predvsem opravičilo za svoj lastni materialni obstoj, kar je v določenem smislu veljalo
tudi za Valéryja, ki je bil prisiljen živeti od svojega peresa.
Tudi Paul Hazard, ki se je konec leta 1940 vrnil iz ZDA, kjer je predaval na kolumbijski univerzi, se je nenadoma znašel med dvema Francijama. Vendar ni okleval,
saj je hitro spoznal, da ni rešitev v prisiljenem zavezništvu z okupatorjem, marveč v
odporniškem gibanju. Tako se je odločil, da ustavi izhajanje »Revije za komparativno
književnost«, saj ni smel niti pomisliti na to, da bi se podredil nemški cenzuri in pod
njenim pritiskom kakorkoli že služil nemškim namenom, ki so jih hoteli uveljati tudi
na področju znanosti. Izogibal se je vseh stikov z Nemškim inštitutom v Parizu, čeprav
ga je le-ta, tako kot mnoge druge, vabil k sodelovanju pri svojih publikacijah, zlasti pri
zbirki brošur »Francosko-nemške knjižnice« (Cahiers franco-allemands), ki so jo urejali
francoski kolaboracionisti, svoj center pa je imela v Berlinu (Hazard, 1959, 454).
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Tudi Valéry je v začetku junija 1941 odklonil povabilo na srečanje, na katerem
naj bi bili prisotni člani Nemškega inštituta in ni nikoli prestopil praga te ustanove.
Posebnost v tem primeru predstavlja tudi Gaston Gallimard s svojo La Nouvelle
Revue française (N.R.F.). Njegova založniška hiša je bila poznana kot protinemška
in »židovsko-boljševiška«, zato so jo zaprli. Toda nemške oblasti so želele revijo kot
najbolj prestižno literarno glasilo v Franciji ohraniti pri življenju, seveda z drugačnim
konceptom, predvsem pa drugačnim vodstvom. Tako je Pierre Drieu la Rochelle, ki
je poznal Otta Abetza že iz predvojnega časa in gojil z njim prijateljske stike, sedaj namesto Jeana Paulhana prevzel direktorsko mesto in revija bi lahko nemoteno izhajala
naprej. Novi direktor je že 8. oktobra 1940 Valéryja v nekoliko pokroviteljskem tonu
povabil na razgovor, da bi se dogovorila o ponovnem izhajanju revije v dogovoru z
Nemci, vichyjsko vlado, Gallimardom in nekaterimi drugimi. Tega dne je bil položaj še povsem nejasen, zato mu je Valéry hitro predal svoje delo Cantate du Narcisse
(Kantata o Narcisu), ki je bilo sicer že leto poprej objavljeno v reviji Mélange (Jarrety,
2008, 1090). Seveda je bilo zanj vprašanje sodelovanja pri reviji pod novim vodstvom dokaj težko in tvegano. Predvsem je šlo za vprašanje, ali lahko zaupa Drieuju.
Nekateri so mu zaupali, drugi ne, položaj pa je ostajal negotov. Na začetku decembra
1940 je Francois Mauriac izrazil svoje zaupanje vanj in tudi v širših literarnih krogih
ga niso ocenjevali negativno. Tudi Jean Paulhan je nagovoril Marcela Jouhandeauja,
naj sodeluje pri N.R.F., češ, da je Drieu povsem lojalen.81
Valéryjeva opredelitev za sodelovanje pri reviji se je seveda dokaj hitro izkazala za
hud spodrsljaj. Poleg tega si je nakopal resno obsodbo Jeana Guéhenna v njegovem
Journalu, ki je obžaloval, da ni sprevidel okupatorjevega manevra, ki je želel ustvarjati vtis, da je v Franciji vse tako kot prej. Valéry odslej dalje Drieuju ni poslal več
nobenega svojega dela, čeprav je le-ta še nekaj časa ohranjal svoj ugled, ki pa je začel
bledeti šele kasneje. Valéryjevo ime pa se bo za nadomestilo pojavilo v literarnem in
umetniškem tedniku Comedia, ki se je sicer v Parizu pojavil šele 21. junija 1941. Po
vsej verjetnosti je poznal direktorja Renéja Delangea, ki je bil pred vojno novinar pri
Excelsiorju in listu L‘Intransigeant ter je v prvi številki objavil njegovi pesmi Mélange
in Tel Quel ter kratek pogovor z avtorjem. Tednik Comedia je seveda izhajal v nemški
zasedbeni coni in z njihovo avtorizacijo, kar je bilo samo po sebi sumljivo. Njene literarne strani je urejal Marcel Arland in prav gotovo je šlo za kvalitetno revijo, četudi
je rubrika »Evropske strani« (Page européene) objavljala Nemcem prijazne novice in
81 Pierre Drieu la Rochelle (1893–1945), romanopisec, esejist in novinar je iz leve politične opcije
prešel na skrajno desnico v času nemške okupacije v letih 1940–1945. V mladih letih je bil pristaš
dadaističnega gibanja in surrealizma, razpet med socializmom Léona Bluma in modernističnim
konservativizmom Josepha Caillauxa, je leta 1940 postal direktor La Nouvelle Revue française in se
oktobra 1941 z nekaterimi francoskimi pisatelji udeležil potovanja v nacistično Nemčijo na Goebbelsovo povabilo. Ob osvoboditvi Francije je naredil samomor. Bil je kontradiktorna osebnost,
prijatelj mnogih francoskih intelektualcev: Jacquesa Lacana, Andréja Malrauxa in mnogih drugih.
Napisal je vrsto novel, esejev in romanov (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Drieu_la_Rochelle).
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je visoka naklada koristila okupatorju kot dokaz, da niso zavirali francoske literarne
ustvarjalnosti. Comedia se je seveda ves čas izogibala kakršnemu koli političnemu
angažiranju in polemikam. Čeprav je ignorirala dejavnost francoskega odporniškega
gibanja, je njen ugled naraščal, zato do nje niso imeli zadržkov niti levičarji, kot npr.
Jean Paulhan, Jean Grenier, Léon-Paul Fargue in Jean Cocteau, Paul Claudel, Henry
de Montherlant, Jean Giraudoux, kakor tudi Charles Dullin in Jean-Louis Barrault.
Zaenkrat reviji ni nasprotoval niti François Mauriac in je Duhamela vzpodbujal, naj
v njej, glede na vsa ta imena, ki so bila zanj sprejemljiva, objavi kako svoje delo, on
sam pa kljub temu ni objavil ničesar, sčasoma pa je do revije začel celo kazati odpor
in sovraštvo. Sicer pa je Comedia veljala za nekakšno protiutež Drieujevi Nouvelle Re
vue française in so se sčasoma od nje, ker je začela veljati za politično kompromitirano
revijo, oddaljili avtorji kot Jean-Paul Sartre, kasneje tudi Jean Paulhan in nekateri
drugi (Jarrety, 2008, 1092).
Sicer pa se je kulturno življenje tega časa obnavljalo zgolj pod določenimi pogoji
in z novimi pravili. Različni nacionalni odbori in uredništva, pri katerih je Valéry
deloval pred vojno, so se obnavljali na različne načine. Seveda ni bilo več možno nastopati na radiu, saj so bile najpomembnejše radijske postaje na okupiranem ozemlju
pod popolno kontrolo okupatorja. Na ozemlju vichyjske Francije so sicer ustanovili
svojo radijsko postajo nacionalnega pomena, a so bile njene oddaje pod strogim vladnim nadzorom, čeprav so zaenkrat prepuščale precej prostora literarnemu in umetniškemu življenju v Franciji.
Valéry je še naprej deloval v Svetu nacionalnih muzejev in zahvaljujoč se pogumni
drži Jacquesa Jaujarda, direktorja nacionalnih muzejev, ni prišlo do nemškega plenjenja pomembnejših muzejskih zbirk (Jarrety, 2008, 1093).
Po dogodkih 11. novembra 1940, ko so člani odporniškega gibanja v Musée de
l‘Homme okrasili Clemenceaujev spomenik, v večernih urah pa so študentje in gimnazijci na Slavoloku zmage zapeli marseljezo in vzklikali »Vive de Gaulle !« in sovražna gesla proti okupatorju in Pétainu, so bile nemške represalije dokaj ostre. Rektor
univerze Gustave Roussy je bil razrešen, zaprli so tudi Collège de France in univerzo.
Ponovno so jo odprli šele 20. decembra 1940. Valéry je izkoristil daljši premor in
pri Sachi Guitryju na aveniji Élisée-Reclus v bližini Champ de Mars, prebiral svojega Fausta, ki je že 13. oktobra tega leta skrivaj izšel. Prvi izvod je potem povsem
privatno prebral še pri Sylviji Beach, Adrienne Monnier in njeni sestri Marie, tretjič
pa 27. novembra 1940 pri Vallery-Radotu. Sicer pa je še naprej pisal pesnitev »Mon
Faust«, moral pa je odkloniti povabilo na predavanja, ki so mu jih organizirali v Švici
in Maroku. Tako kot za številne Francoze je bila prva zima nemške okupacije dokaj
težavna tudi zanj. Po grofici Béhague, ki je umrla leto poprej, je 21. novembra 1940
preminil njegov mladostni prijatelj Gustave Fourment. Čeprav sta imela le še redke
stike, ga je njegova smrt hudo prizadela.
Dne 5. januarja 1941 pa je prišla vest o smrti Henrija Bergsona, uglednega filozofa
in pisatelja, predavatelja na Collège de France. V imenu francoskih akademikov se je od
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njega poslovil Paul Valéry. Georges Duhamel je kasneje pisal Françoisu Mauriacu, da
je »Valéry prebral poslovilni tekst na štirih oziroma petih straneh, ki je bil resnično lepo na
pisan, poln plemenitega sočutja, a hkrati velikega poguma« [orig. plein du noble tristesse et
même de courage]. Pariško časopisje je o tem dogodku molčalo, ker je bilo prepovedano
objaviti karkoli Bergsonovega, medtem ko so na območju vichyjske Francije dogodku
namenili le skromno pozornost. Dejstvo je, da je maršal Pétain Bergsona globoko cenil
in poslal njegovi vdovi tudi sožalno brzojavko, dne 11. januarja 1941 pa je izšel tudi
priložnostni članek v listu Le Figaro, ki je izhajal v Lyonu, kar je seveda izzvalo nejevoljo Nemcev. Tudi tekst z Valéryjevim žalnim nagovorom je krožil naokoli in naj bi bil
končno objavljen v Cahiers du Sud, vendar ga direktor časopisa ni objavil, ker se je bal
cenzure iz Vichyja. Šele kasneje je bil objavljen v listu Suisse contemporaine.
Valéryjev nagovor je imel v bistvu simbolni pomen: avtor je z njim že drugikrat v
prostorih Akademije izkazal svoje nasprotovanje vichyjskemu režimu in ga ponovil 10.
januarja 1941 na sedežu Collège de France, ko je med svojim predavanjem izrekel nekaj
besed v spomin na svojega prijatelja Bergsona, morda zadnjega velikega predstavnika
evropske misli. Vsega tega seveda v Vichyju niso spregledali, ravno tako ne Nemci.
Aprila 1941 je njihova tajna policija informirala, da so Duhamel, Valéry, Picard in Maurice de Broglie tisti člani Akademije, ki zavračajo sodelovanje z vichyjskim režimom.
Nacistični in kolaborantski krogi so začeli ponovno pogrevati zamero zaradi Valéryjevega eseja iz davnega leta 1898 z naslovom »Nemško osvajanje«, ki so ga obravnavali kot
pamflet, vichyjska vlada pa ga je za kazen razrešila funkcije upravnika Mediteranskega
centra v Nici, ki jo je opravljal od leta 1933 (Novak, 1992, 176).
Valéry je tako šele v začetku marca 1941 prejel nove informacije z univerzitetnega središča v Nici, kjer mu seveda niso podaljšali mandata. Ker prihodkov iz Nice
ni mogel več pričakovati, je moral znova razmišljati o prodaji svojih literarnih del,
preurediti pa je moral tudi svoje stare tekste, ki naj bi izšli pri Gallimardu. Razmišljati je moral tudi o tem, da bi ob obletnici svoje nominacije podaljšal svoje delo
predavatelja na Collège de France, saj je že dopolnil 70 let. Ob koncu julija 1941 je
razmišljal, da bi za krajši čas zapustil Pariz in se podal v Aveyron, kamor sta ga v
njuno graščino Montrozier povabila prijatelja Robert in Yvonne de Billy. Ravno tako
je hotel izkoristiti to potovanje, da bi se za hip ustavil v Vichyju in razčistil vprašanje
svojega statusa v Nici. Še prej je 23. julija 1941 sprejel založnika Bucheta, ki naj bi
natisnil njegov tekst o Descartesu. Buchet je iz njunega kratkega srečanja o svojem
gostitelju zapisal, da gre »pri Valéryju za zanimivo mešanico veličine in majhnosti«
[orig. curieux mélange de grandeur et de petitesse], kar pa mu ni odvzelo volje, da ne
bi o njem dokončal študije, ki je izšla pod naslovom »Mes écrivains intelligents« (Moji
inteligentni pisatelji) in v kateri je zapisal: »Valéry je zelo velik človek, toda tudi majhen
gospod, ki ne zna kupiti niti železniške vozovnice« [orig. Valéry est un très grand homme
mais c‘est aussi un petit monsieur qui ne sait pas prendre un billet de chemin de fer].
Zaznal je tudi, da ga skrbi, kaj Nemci mislijo o njem, in to ga je močno skrbelo, saj
je dobro vedel, da bodo odločitve Vichyja deloma odvisne od njih. Očitno ga je ta
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skrb vodila v odločitev, da se osebno poda v Vichy. Tja je prispel 4. avgusta 1941 in se
namestil v Hôtel Albert I., kjer so mu uslužbenci kmetijskega ministra Pierra Caziota
omogočili, da si je najel sobo, saj je bil hotel s termalnim kopališčem v tem času nabito poln. Seveda njegov prihod v Vichy ni ostal neopažen in viceadmiral Jean Fernet,
ki je načeloval Nacionalnemu svetu (Conseil national), mu je naslednjega dne poslal
sporočilo: »Užaloščen sem, ker vas ob prihodu nisem mogel pozdraviti!«. Valéry se je ob
tem spomnil njunega srečanja leta 1925 v Neaplju. Seveda je bil njegov glavni namen
obiskati maršala Pétaina, ki ga je dejansko 6. avgusta 1941 sprejel v Hôtel du Parc na
enem svojih družinskih kosil. O čem sta razpravljala, ni znano, je pa Pétain Valéryja
znova povabil na večerjo. Njegovo namigovanje na Nico je bilo preveč diskretno, da
bi ga Pétain lahko razumel, ravno tako ni bil uspešen pri ministru za šolstvo Jérômu
Carcopinu. V Vichyju mu je argentinski ambasador Miguel Angel Carcano izročil
prijazno pismo Victorie Ocampo, ki ga je bil zelo vesel, a je hkrati spoznal, da je bil
njegov obisk Vichyja brezuspešen, saj se je stari maršal izmikal jasnim odgovorom. V
nedeljo, 10. avgusta 1941 se je namenil v Clermont-Ferrand, nato krenil v Quercy,
26. avgusta pa končno prispel v Aveyron, kjer je bil na gradu Montrozier tri tedne
gost pri zakonskem paru Billy. Tu naj bi se odpočil, toda 31. avgusta je imel hude
želodčne bolečine, ki so že napovedovale kasnejše rakavo obolenje, zato je moral še
dober teden ob strogi dieti ležati in se zadovoljiti zgolj s poslušanjem radia. Nenehna
utrujenost ga je prisilila, da se je odpovedal predavanjem, ki mu jih je predlagal André Gide, ki je vedel za njegove hude finančne težave. Čeprav ga je Mme Billy prosila,
da še ostane in počiva, se je ob zori 13. avgusta 1941 odpravil v Montpellier, kamor
je prispel prvikrat po bratovi smrti. Nečak Jean, ki ga je sprejel, je zanj pripravil stare
družinske dokumente, ki jih je vzel s seboj, nato pa 14. avgusta prispel v Marseilles,
kjer sta ga pričakala direktor revije Cahiers du Sud in Marguerite Fournier. Fizična
šibkost se je stopnjevala, verjetno je k temu pripomoglo tudi Valéryjevo psihično
stanje, zlasti po vsem, kar je videl in doživel v Vichyju, Montpellieru in Marseillesu.
Kljub temu se je odločil, da se preko Lyona znova vrne v Vichy, kjer je obiskal nekaj
funkcionarjev, tako Moulina de Labarthèta in Jérôma Carcopina, ki je tokrat pokazal
nekaj več naklonjenosti, da bi se Valéry vrnil na nekdanje mesto v Nici in ga ob tej
priliki zaprosil, da bi se udeležil formiranja Komisije za avtorske pravice (Commission
des droits d‘auteurs), ki naj bi se prvikrat sestala 17. aprila 1942 (Jarrety, 2008, 1112).
Valéry se je v Pariz vrnil v soboto, 27. avgusta 1941 in se nemudoma lotil svojega
Fausta, a čedalje bolj se je pogrezal v žalost in otopelost, zlasti potem, ko je nastopila
jesen s hladnimi dnevi in pomanjkanjem vseh vrst. Prijatelji so mu pomagali, kot so
mogli, ta z oljem, oni s surovim maslom, ovčjim sirom in podobno. Victoria Ocampo mu je priskrbela kavo in tobak, ob koncu vojne mu je iz Argentine poslala celo par
čevljev. Od časa do časa mu je Sacha Guitry preskrbel nekaj premoga. Profesorji na
Collège de France so sicer uživali privilegij, da so si lahko nabavili kakšen kubični meter lesa za kurjavo. Marguerite Fournier mu je spletla rokavice, ki si jih je v zimskem
času nadel, da je lahko pisal. Ravno tako mu je nabavila električno pečico, januarja
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1942 pa je dobil krznen plašč, ki ga je Lucienne Julien Cain pozabila v Marseillesu.
Njen mož je bil že 9. junija 1941 interniran v taborišču Romainsville severno od
Pariza, ona pa v parišem zaporu Santé. Ko je bila izpuščena, je živela pod zaščito
Marguerite Fournier (Jarrety, 2008, 1113).
Kljub utrujenosti in slabemu počutju se je Valéry 8. januarja 1942 napotil v
Bruxelles, kamor ga je neki knjigarnar in založnik, Guy la Prat, povabil, da bi oddržal
predavanje. Na pot ga je pospremil direktor Propaganda-Staffel, dr. Bremisch, ki mu
je Valéry v zahvalo poklonil izvod svojega Descartesa in je izšel pri Založbi Corrêa.
Bruxelles je tako znova videl po štirih letih in mu je bil še vedno domač, naslednjega dne pa je oddržal predavanje še v mestni hiši v Monsu. V nedeljo, 11. januarja
1942 je prejel Paulhanovo pismo. Nekdanji direktor Nouvelle Revue française je bil
namreč prejšnjo pomlad aretiran, potem ko so pri njem odkrili ciklostil, s katerim
so razmnoževali glasilo Résistance, kamor so pisali tudi Jean Cassou, Claude Aveline,
Marcel Abraham, pa tudi Jean Blanzat, ki je postal Mauriacov prijatelj. Paulhana so
oprostili, zahvaljujoč Drieujevi intervenciji, vendar so deset članov te mreže vseeno
aretirali, med njimi mladega jezikoslovca Borisa Vildéja. Privedli so ga pred nemško
vojaško sodišče v Fresnesu in grozila mu je smrtna kazen. Paulhan se je obrnil na
Valéryja, da bi podpisal prošnjo za pomilostitev, saj je bil Vildé že leta 1929 v stikih
z Gideom. Valéry je sicer prošnjo podpisal, a je bil Vildé 23. februarja 1942 na Mont
Valérianu vseeno ustreljen (Jarrety, 2008, 1116).
Ob vsem svojem delu, tegobah in skrbeh je Valéryja začelo skrbeti zdravstveno
stanje njegovega svaka Ernesta Rouarta, s katerim sta preživela veliko prijetnih uric in
gojila družinsko življenje, ki se je še utrdilo s poroko njegovega sina Paula in Agathe.
Njegovo zdravstveno stanje se je naglo slabšalo in je v nekaj dneh izdihnil. Njegova
smrt se je nekako ujemala s 100-letnico Mallarméjevega rojstva in Akademija, ki je že
več let nosila njegovo ime, je seveda sodelovala pri obeležitvi te častitljive obletnice.
Tokrat se Valéry ni obvezal za priložnostni nagovor, saj naj bi o Mallarméju že vse
napisal v preteklosti, morda pa ga je motilo tudi določeno nezaupanje, ki ga je čutil
do Édouarda Dujardina, ki je na čelu Akademije nasledil Saint-Paula-Rouxa in se
mu je zdel nekoliko preveč prijazen do Nemcev. Valéry je prepustil nagovor novemu
predsedniku, ki je nastopil na Radiu-Paris 17. marca 1941, medtem ko sta 22. marca
spregovorila tudi Léon-Paul Fargue in Jean Cocteau ob sprejemu na Društvu pisateljev (Société des gens de lettres), nekaj dni zatem pa sta Henry Charpentier in Paul Fort
nastopila še na Sorboni (Jarrety, 2008, 1118).
Sicer pa je bilo vprašanje pisateljev v tem času precej bolj izpostavljeno kot jeseni
leta 1940. Komunistična partija Francije je formirala Nacionalno fronto (Front na
tional) v borbi za osvoboditev in neodvisnost Francije, v njeni sredini pa je Jacques
Decour začel snovati Nacionalno fronto pisateljev, ki se je sčasoma preimenovala v
Nacionalni odbor pisateljev (Comité National des Écrivains), najprej na zasedenem,
nato pa še na svobodnem območju. V Parizu je prišlo do prvega sestanka decembra
1940. Njegovi prvi člani so bili Jacques Debü-Bridel, Jean Guéhenno, Jean Paulhan
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in Vidrac, kasneje pa se jim je pridružil še François Mauriac. Po aretaciji Jacquesa
Decourja, februarja 1941, ki so ga nato Nemci ustrelili v mesecu maju, je Claude
Morgan, sin akademika Georgesa Lecomta, prevzel pobudo za izid prve številke ilegalnega glasila Nacionalnega odbora pisateljev »Francoska pisma« (Les Lettres frança
ises), ki jih je začel pripravljati in urejati že Jacques Decour. Odporniška organizacija
pisateljev je bila brez dvoma poznana tudi Valéryju, toda, če je rade volje zaradi
svojega prestiža prevzel posredniško vlogo pri oprostitvi Valdéja, pa se ni nameraval
vključiti v intelektualno odporniško gibanje (Résistance intellectuelle), ki se mu ni
zdelo še dovolj konsolidirano, da bi vzbudilo njegovo zaupanje in podporo. Znova
je šlo tudi za njegove značajske poteze, tokrat pa že tudi za slabo zdravstveno stanje.
Poleg tega sta mu želja, da bi v Nici zasedel nekdanje mesto, ohranil pa tudi svoj položaj v Collège de France, narekovala, da se do nemških oblasti ni želel obnašati preveč
provokativno, poleg tega pa še ni prišel do izraza njegov trši odnos do Vichyja, ki se
je pokazal šele kasneje (Jarrety, 2008, 1119).
Spomladi 1942 se je Valéry znova odpravil proti Lyonu z namenom, da bi tu oddržal kako predavanje. Organizator njegovega bivanja v Lyonu je bil eden njegovih
občudovalcev, Jacques Ribeyrolles. V soboto, 25. marca 1942, je večerjal z Émilom
Gauom, nekdanjim rektorjem lyonske univerze, ki ga je spoznal že v Nici in s Paulom
Creysselom, ki je bil imenovan za direktorja Propagandnega urada v Vichyju. Njegovo
predavanje je potekalo v Théâtre des Célestins, bil pa je zelo vesel, da je med prisotnimi
naletel na Jeana Prévosta, ki je tu izdajal svoj list Le Soir in na Davida Weilla, nekdanjega predsednika Sveta muzejev (Conseil des musées). Predavateljsko turnejo je nadaljeval
v Marseillesu, kamor je odpotoval 30. marca 1942, tja pa naj bi iz Nice pripotoval tudi
André Gide, sicer na poti v Tunis. Srečanje v Marseillesu, 1. maja 1942 v prisotnosti
Jeana Lamberta in Léona Pierra-Quinta, je bilo zelo prisrčno. André Gide je kasneje
prijateljici Dorothy Bussy zaupal, da je bilo nepričakovano srečanje z Valéryjem zanj
velika čast in poudaril: »Odličen pogovor z izrednim Valéryjem, polnim lucidne inteli
gence, prijaznosti, prisebnosti in solidnosti« [orig. l‘excellente conversation avec un Valéry
merveilleux d‘intelligence lucide, d‘amitié, de présence, de solidité] (Jarrety, 2008, 1122).
Kratko bivanje v Marseillesu pri Marguerite Fournier je Valéry izkoristil za branje
odlomka iz svojega dela »Mon Faust«, hkrati pa je bila to tudi priložnost za srečanje z
Albertom Skiro, ki je v Švici urejal revijo Cahier du Sud in s katerim se je dogovoril
za izdajo svojega novega dela, za katerega pa še ni izbral dokončnega naslova. Predvidel je, da bo obsegalo pet poglavij, ki bi bila posvečena zgodovini, znanosti, pravu,
literaturi in filozofiji. Na železniško postajo sta ga pospremila André Gide in Jean
Lambert, napotil pa se je znova v Montpellier, se nastanil pri nečaku Jeanu, obiskal
rojstni Sète, nato pa ga je Robert de Billy odpeljal na svoj grad Montrozier. Tu si je
nekoliko odpočil, pripravljal nekatere tekste in obiskal Luciena Fabra, ki ga je za nekaj dni gostil na svojem gradu Montal. V Limogesu je imel svoje zadnje predavanje
v tamkajšnjem gledališču, tokrat pa je preskočil Vichy, ker tam ni imel več kaj iskati.
Tokratna turneja s predavanji, kot je zaupal Marguerite Fournier, ga je spravila v
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dobro razpoloženje. Njegove recitale in predavanja so povsod dobro sprejeli: »v svoji
nečimrnosti razkrivam, da sta težko stanje in zlom Francije vendarle služila mojemu
slovesu« [orig. ma vanité découvre que l‘état misérable des choses, la coupure de la France,
ont plutôt servi ma notoriété] (Jarrety, 2008, 1123).
Dne 23. maja 1942 se je vrnil v Pariz, vendar je z imenovanjem Abela Bonnarda za
šolskega ministra izgubil upanje na povrnitev funkcije v Nici, kakor tudi na ohranitev
mesta na Collège de France. Odločil se je za zadnje predavanje, ki so ga spremljali tudi
nekateri prijatelji. Vznemirila ga je tudi usoda odporniškega pesnika Louisa Mandina,
sekretarja lista Mercure, ki je bil že pred meseci aretiran in obsojen na smrt. Valéry je na
Bonnarda naslovil protest, ki naj bi se mu pridružila tudi celotna Akademija, vendar
minister ni odgovoril. Valéryjeva intervencija je končno privedla do pomilostitve, a so
okupatorji Mandina prepeljali v taborišče Zonnenberg, kjer je spomladi 1945 umrl.
V začetku avgusta 1942 je Valéryja obiskal založnik Jean Fayard, ki mu je sporočil, da so Gastonu Gallimardu zavrnili dobavo papirja za tiskanje njegovega dela
»Mauvaises pensées« (Slabe misli), kakor tudi za Farguesovo knjigo. V skladu z dekretom z dne 1. aprila 1942 je namreč Pétain zaradi pomanjkanja papirja ustanovil
»Komisijo za kontrolo papirja za založništvo« (Commission de contrôle du papier d‘édi
tion), ki je imela nalogo, da izbira dela, ki po njenih kriterijih niso ustrezala za tisk
in bi jih lahko črtali. Na podlagi njenega izbora je Propaganda Staffel pripravila listo,
v kateri je odobrila oziroma črtala dela s tega seznama. V komisiji je bil hud Valéryjev nasprotnik, Bernard Faÿ, predsednik Sveta francoske knjige (Conseil du livre
français), hkrati pa tudi upravitelj Nacionalne biblioteke, dalje Marcel Rives, direktor
Knjižnega organizacijskega odbora (Comité d‘organisation du livre), René Philippon,
predsednik sindikata založnikov, kakor tudi predstavnik avtorjev, ki se je nahajal
med dvema njegovima prijateljema: Louisom de Broglijem in Paulom Morandom, s
katerim sta se nekako oddaljila, saj je bil Morand pogosto v Vichyju, kjer ga je Pierre
Laval imenoval za predsednika Odbora za kinematografsko cenzuro.
Valéryjevo in Farguesovo delo je komisija torej zavrnila, čeprav je Valéry zavrnitev pripisal nemški propagandni službi zaradi njegove nepopustljivosti pri Nouvelle
Revue française, kjer se je odločno postavil po robu Pierru Drieu la Rochellu. Ostajal
je torej brez iluzij, čeprav njegov materialni položaj tega leta še ni bil ravno dramatičen: v mesecu juniju 1942 je prejel nagrado Barthou in Osiris, njegova knjiga in
predavanja pa so mu prinesla 115.000 frankov, nekaj honorarjev pa je priteklo tudi
z nastopov na Radiu-Vichy. Toda ravno te oddaje so začele krniti njegov ugled, zlasti
po Lavalovi vrnitvi na oblast aprila 1942. Laval je odstavil dotedanjega odgovornega
urednika, komandanta Duviviera, ki ga je predhodno imenoval že admiral François Darlan, in na njegovo mesto imenoval Andréja Demaisona, velikega poznavalca
Afrike, ki je leta 1931 pripravil veliko razstavo o kolonializmu, in člana Akademije
v predvojnem času. Zlasti politični diskurz je postajal čedalje trši, ko se je 22. junija
1941 na valovih Radia-Vichy, ob nemškem napadu na Sovjetsko zvezo, Pierre Laval
jasno izrazil: »Želim zmago Nemčije, saj bo brez nje boljševizem jutri zavladal povsod!«
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[orig. Je souhaite la victoire de l‘Alemagne parce que, sans elle, le bolchevisme demain
s‘installerait partout] (Jarrety, 2008, 1132).
Radio-Vichy se je odslej obračal na policijo in Legijo francoskih prostovoljcev (Lé
gion des Volontaires Français) v borbi proti boljševizmu in po velikih množičnih aretacijah Judov poleti 194282 je postajal odnos do judovskega prebivalstva neusmiljen,
sčasoma pa tudi do odporniškega gibanja pod vodstvom generala de Gaulla. K temu
je potrebno dodati močno propagando Službe za obvezno delo na območju Tretjega
rajha (Service du Travail Obligatoire), ki jo je vichyjska vlada ustanovila na zahtevo
okupatorja. Postavlja se vprašanje, ali je Valéry premalo sledil oddajam Radia-Vichy
in tisku, da ni bil na tekočem s stvarmi, ki so se dogajale. Njegovi nastopi na radiu so
dejansko nekoliko presenečali in jih je zato dokaj hitro prekinil po zgledu Duhamela in
za razliko od Cocteauja, d‘Hermanta ali Thériveja ni več nastopal na Radiu-Vichy, kjer
so sicer brali njegovo poezijo, ne da bi ga vprašali za dovoljenje. Ostaja torej domneva,
da je tudi tokrat reagiral z zamudo, kot v primeru Radia-Pariz, od koder se je umaknil
19. marca 1941, ko je sprejel predlog, da bi njegovo zadnje predavanje na Collège de
France pospremili še z intrevjujem. Sicer pa je nadaljeval s pripravo prispevka »Osebni
pogledi na pravo« (Vues personnelles sur le droit), hkrati pa ga je bremenilo vprašanje
glede negotovosti njegovega statusa v Nici, saj je njegov odklonilen odnos do Vichyja
postajal čedalje bolj očiten. Tudi ni bil več pripravljen na kompromise, ki so jih od
njega pričakovali. Morda je ob tem povsem razumljiv obisk mladega študenta iz Aix-en-Provencea, Jeana-Joséja Marchanda, sodelavca lyonske revije Confluences, ki se je
po začetni provladni usmerjenosti, pod uredništvom Renéja Tavernierja preorientirala
in postala osrednje glasilo odporniškega gibanja. Tam sta več mesecev prikrito delovala
tudi Louis Aragon in Elsa Triolet. Marchand je Valéryja nedvomno prosil, da bi postal
sodelavec revije, vendar je sodelovanje zaenkrat odklonil.
Vojna leta so ravno tako razlahljala Valéryjeve vezi z gledališčem in dramaturgi,
čeprav je v pozni jeseni 1942 prisostvoval uprizoritvi Racinove »Fedre« (Phèdre), 6.
decembra 1942 pa v Théâtre de la Michodière prisostvoval novemu gledališkemu delu
Édouarda Bourdeta »Oče« (Père). Šlo je za enega velikih pariških večerov, ki mu je
nudil priložnost, da se je srečal z Duhamelom in Mauriacom, kakor tudi z Pierrom
82 Na zahtevo Tretjega rajha, ki je v okviru svoje politike iztrebljanja židovskega prebivastva v Evropi, julija
1942 organiziral obsežne aretacije Židov v večih evropskih deželah, je v okviru operacije »Spomladanski
veter« (Vent printanier) na povelje vichyjske vlade potekal v Parizu v sodelovanju 7.000 policistov in
orožnikov ter 300 aktivistov Francoske ljudske stranke Jacquesa Doriota velik val aretacij, ki je zajel
najprej tuje židovske priseljence, ki so se zatekli v Francijo (od teh je bilo več kot 4.000 otrok), nato
pa še francoske Žide. Vichyjska vlada in nacistične oblasti so se prvotno dogovarjali o 40.000 Židih
z okupiranega območja, od katerih jih je bilo iz pariškega okrožja 40 % francoskih in 60 % priseljenih Židov. Med 16. in 17. julijem 1942 so več kot 13.000 oseb, med katerimi je bila okoli tretjina
otrok, aretirali samo v Parizu in okolici in jih pred deportacijo zbrali na zimskem kolesarskem dirkališču.
Množična aretacija Židov je poznana pod nazivom »Rafle du Vél d‘Hiv« in predstavlja temen madež
v francoski novejši zgodovini, saj se je iz nemških taborišč vrnilo komaj nekaj sto preživelih (https://
fr.Wikipedia.org/wiki/Rafle).
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Drieujem, ki pa je z nezaupanjem in jezo gledal, na te »stare konje, ki se vračajo« [orig.
vieux chevaux de retour], vendar je tudi sam zaznaval, da so se časi začeli spreminjati, zato se je odzval povabilu Adrienne Monnier na branje Valéryjevega dela »Mon
Faust«, saj se je počutil vedno bolj osamljenega. Proti koncu leta 1942 so se odvijale
tudi druge uprizoritve: 11. decembra so v Théâtre Édouard VII v koreografiji Sergeja
Lifarja pripravili recital s poezijo Racina, Baudelairja, Verlaina in Valéryja, a se je
morala Jeannie zaradi njegove šibkosti in preutrujenosti sama udeležiti predstave.
Dva tedna kasneje se je pripravljala že četrta pesniška turneja, ki jo je organiziral
Jean-Louis Vaudoyer in je bila posvečena Paulu Fortu, Paulu Claudelu in seveda
Valéryju. Igralci naj bi recitirali nekaj pesmi iz njegovih pesnitev La Jeune Parque
(Mlada parka) in Charmes (Čari). Po božičnih praznikih 1942 ga je znova obšla slabost, kljub temu se je udeležil novoletnega praznovanja, kamor je manjšo druščino
povabila Jeanne Voilier.83 Prisotni so bili še Léon-Paul Fargue, Francis Poulenc, mladi
Claude Mauriac in ob šampanjcu poslušali plošče Édith Piaf.84
Tudi v prvih mesecih leta 1943 je Valéry, kljub šibkosti in slabemu počutju, sprejemal obiske na svojem domu, kot npr. mladega pesnika Patricea de La Tourja du
Pina, ki je že pri 17-ih letih odkril njegovo delo »La Soirée avec Monsieur Teste« (Večer
z gospodom Testom), pred kratkim pa se je vrnil z ujetništva v Nemčiji in ga je njegova prijateljica Anne-Henri de Biéville pripeljala na rue Villejust. V mesecu februarju 1943 se je Valéry srečal z nekaterimi nekdanjimi kolegi, kot npr. 23. februarja
s Henrijem Mondorjem, kamor so povabili tudi Yanette Delétang-Tardif in njenega
moža, kakor tudi Cocteauja in mladega Rogerja Lannesa, ki je v Vichyju opravljal
funkcijo cenzorja, vendar je kljub temu pomagal pri izdaji revij, kot je bila npr. Cahi
ers du Sud, in Valéry je rade volje pristal, da bo imel z njim intervju za list Le Figaro.
83 Jean Voilier (1903–1996), s pravim imenom Jeanne Loviton, francoska pisateljica, založnica in odvetnica, ki se je zapletla v ljubezenska razmerja s številnimi uglednimi literati, kot so bili npr. Jean
Giraudoux, Saint-John Perse, Curzio Malaparte pa tudi Paul Valéry (https://fr.Wikipedia.org/wiki/
Jean_Voilier).
84 Prve šansone je Édith Piaf (s pravim imenom Édith Gassion) pri svojih dvajsetih letih, posnela
decembra 1935 pri Polydorju. Pod imenom La Môme Piaf et ses accordéonistes (Môme Piaf in njena harmonikarja) so posneli dve plošči s štirimi šansoni na besedilo Roberta Mallerona in glasbo
Roberta Juela. Štiri nove pesmi je posnela sredi januarja oziroma 24. marca leta 1936. Ob piscu
šansonov, Raymondu Assoju, se je iz ulične pevke spremenila v umetnico. Oblikoval ji je primeren
repertoar in ji omogočil vstop v popularni variete ABC (ustanovljen 1934), kjer so nastopali tedaj
zelo popularni pevci: Marie Dubas, Fréhel, Mistinguett, Tino Rossi, Yvette Guilbert, Arletty in
kasneje Charles Trenet. Tudi leto 1937 je bilo na področju diskografije zelo plodno, saj je Édith Piaf
posnela paket šansonov s teksti R. Assoja, kronist in pesnik Léon-Paul Fargue pa je v Nouvelle Revue
française (NRF) 1. marca 1938 pripomnil: »Poje, ker je pesem v njej, ker je njeno grlo polno tragike in
ker v njenem srcu ni nič nenaravnega. Vsa njena umetnost je v tem, da polaga razvoj v roke čustvu in da
postaja sama postopoma najmočnejše in najzaneslivejše čustvo melodije«. Njen pravi vzpon se je pričel
leta 1940, ko se je srečala z Jeanom Cocteaujem in je zanjo napisal enodejanko Le Bel Indifférent
(Lepi brezbrižnež), znamenje neizpodbitnega vzpona njenega medijskega ugleda pa so bili članki in
kritike v najvidnejših revijah in časopisih tistega časa (Belleret, 2015, 118).

204

I Z B RU H D RU G E S V E TO V N E V O J N E

Toda tega večera je razgibal razgovor zlasti Jean Cocteau, ki je vstopil v Akademijo, a
mu je pri tem izdatno pomagal ravno Valéry. Od vseh pisateljev, ki so se zbrali tistega
večera, je bil Valéryju najbolj privržen Maurice Toesca, ki je občasno hodil na njegova
predavanja na Collège de France. Sicer pa je bil učenec Émila Chartierja Alaina, ki pa
je bil v svojih mnenjih zelo prizanesljiv do nemških okupatorjev in mu je zato Pierre
Drieu la Rochelle v Nouvelle Revue française objavil pesnitev »Clément«, ki jo je malo
zatem objavil tudi Gallimard. Valéry, s katerim sta se večkrat srečala, je njegove pesmi
ocenil kot solidne (Jarrety, 2008, 1142).
Tudi nova umetniška prireditev z naslovom »Concertes de la Pléiade« je Valéryju
omogočila, da se je srečeval z znanci in prijatelji. Ker so bila ob pričetku vojne
tradicionalna srečanja, ki jih je Nouvelle Revue française organizirala ob sredah,
sedaj prepovedana, je Gaston Gallimard zaprosil Denise Tual, da najde kako drugo
možnost, da bi se pisatelji, zbrani okrog njegove revije, sestajali še naprej. Svetovala
mu je torej koncerte, ki naj bi privabili pisatelje in bi se odvijali v galeriji Charpentier na 76, rue Saint-Honoré, dokler ti koncerti, 21. junija 1943, niso postali javni
in jih je vzela pod svojo streho najprej dvorana Gaveau, kasneje pa Théâtre des
Champs-Elysées. Denise Tual se je odločila, da bodo igrali zgolj francoska dela,
tako klasična kot sodobna, ki so bila prepovedana, a je hotela s tem omogočiti
zvrst glasbene ustvarjalnosti, ki je bila v času okupacije onemogočena. Valéry je z
Jeannie že 22. marca 1943 prisostvoval prvemu koncertu: igrali so Jeana-Philippa
Rameauja in Igorja Stravinskega, sopranistka Irène Joachim pa je pela pesmi Mallarméja in Alberta Samaina v glasbeni priredbi Émila Damaisa in Gabriela Fauréja.
Dne 3. maja 1943 pa se je na koncertu zbral ves umetniški in kulturni Pariz:
Georges Braque, Marie Laurencin, Marcel Jouhandeau in njegova žena Caryatis,
Jean Paulhan, Jean Guéhenno, Jean Blanzat, Marcel Arland, Paul Morand, Missia
Sert, Jeanne Lanvin, Denise Bourdet in mnogi drugi. Igrali so skladbe Francisa
Poulenca, Erika Satieja in Igorja Stravinskega. Kmalu zatem se je predstavil še
mladi skladatelj in pianist Olivier Messiaen. Izvajanju njegovega dela »Vision de
l‘Amen« so prisostvovali Jean Paulhan, François Mauriac, Charles Dullin, Alexis
Roland-Manuel, Francis Poulenc in drugi glasbeniki. Ob vsem tem je začel Valéry
razmišljati, da bi lahko v okviru teh glasbenih prireditev predstavili tudi njegovo
delo »Cantate du Narcisse«, saj bi imela predstavitev precej drugačen odmev kot
sicer, hkrati pa seveda ustrezno občinstvo, a žal njegova razmišljanja niso obrodila
sadov (Jarrety, 2008, 1144).
Z letom 1943 se je pričel znotraj Nacionalne fronte krepiti Nacionalni odbor pisateljev, h kateremu je spomladi tega leta pristopil François Mauriac, Georges Duhamel pa je zaenkrat članstvo odklonil. George Sadoul je že leto poprej vanj vabil tudi
Rogerja Martina du Garda in Paula Valéryja, vendar so nekateri pisatelji razmišljali,
da bi znotraj odbora še posebej formirali skupino intelektualcev (Résistence intellectu
elle), kjer je bilo omenjeno tudi Valéryjevo ime, ob njem pa tudi imena Georgesa
Duhamela, Françoisa Mauriaca in Jeana Paulhana. Blizu odporniškemu gibanju je
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bil proti koncu vojne tudi pesnik Louis Parrot, ki je delal za »Éditions de Minuit«,
in v svojih spominih, ki so izšli leta 1945 potrdil, da je Valéry zavzeto spremljal dejavnost odporniškega gibanja in dal pristanek k svojemu vstopu v Nacionalno fronto
pisateljev. Toda razen njegovih pričevanj ni drugih virov, ki bi to potrjevali. Ko so
Valéryja namreč ob osvoboditvi spraševali o letih, ki jih je preživel med vojno, je
Gilbertu Murrayu odgovoril, da »osebno ni bil vključen v Nacionalni odbor pisateljev,
ker se ni nikoli ukvarjal z aktivno politiko in tudi ni pripadal nobeni stranki«. To, kar
je bilo v vsakem primeru gotovo, je pač dejstvo, da je odporniško gibanje mislilo
oziroma računalo nanj. Jacques Debû-Bridel je ob omembi »Éditions de Minuit«,
kjer naj bi objavljali pisatelji, vključeni v Nacionalno fronto, računal tudi na sodelovanje Françoisa Mauriaca, Juliena Bende, Georgea Duhamala, Andréja Gida, Paula
Valéryja in drugih. Mauriac je tega leta pod psevdonimom Forez pri tej založbi izdal
»Le Cahier noir«, Valéry pa svojega rokopisa ni oddal, saj je bil po eni strani že preveč
izčrpan, po drugi strani pa ni maral tovrstnih, napol ilegalnih izdaj. Trenutno je tudi
zavrnil članstvo v Nacionalnem odboru pisateljev, čigar člani so se pogosto sestajali
na 15, rue Pierre Nicole pri neki starejši novinarki z imenom Édith Thomas. Na
teh sestankih so sicer sodelovali Albert Camus, Paul Eluard, Jean Guéhenno, Jean
Lescure, François Mauriac, Jean-Augustin Maydieu, Claude Morgan, Jean Paulhan,
Raymond Queneau in Jean-Paul Sartre. Ali lahko pri Valéryjevi rezerviranosti vidimo določeno previdnost? V določeni meri, prav gotovo. Njegova profesura na Collè
ge de France je bila vsekakor odvisna od stališča ministra Abela Bonnarda, zato se ni
želel preveč izpostavljali. Pač pa je sprejel sodelovanje pri nastanku velike antologije
odporniškega gibanja, ki naj bi jo izdala švicarska založba Les Trois Collines. Zbiranje
prispevkov je s pomočjo Paula Eluarda in Jeana Paulhana že v začetku leta 1943
pričel Jean Lescure in naj bi pričali o tem, da se francoska literatura ne bo podredila
okupatorju. V antologiji, ki naj bi obsegala okoli 450 strani bi zbrali vse tiste, ki so
nekaj pomenili v francoski književnosti, financiralo pa bi jo združenje z nazivom »V
službi francoske misli« (Au service de la pensée française), ki mu je načeloval George
Duhamel. Do konca decembra 1943 so prispeli teksti Gidea, Valéryja, Claudela,
Duhamala, Bende, Schlumbergerja, Mauriaca in Hazarda, med 60. pisatelji pa so bili
v antologiji prisotni še Louis Aragon, Albert Camus, Eugène Guillevic, Jean Pierre
Jouve, Michel Leiris, François Mauriac, Francis Ponge, Romain Rolland, Saint-Paul-Roux in Jean-Paul Sartre (Jarrety, 2008, 1145).
Spomladi 1943 je postalo znova aktualno vprašanje La Nouvelle Revue française,
pri kateri so Nemci vztrajali, da na njenem čelu še vedno ostane Pierre Drieu la Rochelle, vendar se le-ta z revijo ni hotel več ukvarjati. Na kosilu pri Pérousu, kjer so se
zbrali Jean Paulhan, Gaston Gallimard, Prierre Drieu, Jacques le Marchand in Paul
Valéry, so se odločili, da naj Drieu še nadalje ostane na čelu revije, vendar je junija
1943 izšla zadnja številka. Dne 12. junija 1943 je sledilo tudi Valéryjevo zadnje
predavanje na Collège de France v tem letu, ki naj bi bilo tudi nekoliko bolj slovesno.
Valéry je zatem znova za krajši čas zapustil Pariz in se odpravil v Lyon, kjer je srečal
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Juliena-Pierra Monoda. Namen njegovega potovanja naj bi bil predstavitev Cantate
du Narcisse (Kantata o Narcisu) v tamkajšnjem Théâtre des Célestins. Po vrnitvi v Pariz, 18. junija 1943, je nekaj dni kasneje na sedežu Geografskega društva na bulvarju
Saint-Germain pod njegovim predsedstvom potekala slovesnost ob podelitvi »nagrad
Paul Valéry« (le prix Paul Valéry) mladim študentom-pesnikom. Tokrat jo je prejela
Anne-Marie Cazalis, študentka na louvrski šoli (L‘École du Louvre), ki je kasneje na
Saint-Germain-des-Prés ob svoji prijateljici Juliette Gréco zaslovela z delom »Tabou«
(Jarrety, 2008, 1148).
V vojnih letih se je izgubila tudi navada, da je bil Valéry reden gost tujih ambasad, saj je sedaj diplomatsko osebje večinoma živelo in delovalo v Vichyju. Eden
redkih je bil obisk na španski ambasadi, kamor ga je povabil ambasador José Felix de
Lequerica, ki se je iz Vichyja vrnil v Pariz. Večerja na ambasadi, kjer je srečal princa Louisa de Bourbona-Parmo in njegovo soprogo Marijo José Savojsko, je nudila
priložnost za obujanje spominov na srečanje v Firencah. Srečal je tudi nekdanjega
znanca Joséja-Mario Serta, ki ga je Valéry sedaj videl »močno shujšanega in ostarele
ga« ter je dejansko dve leti kasneje umrl. Pač pa ni hotel Valéry spregovoriti nobene
besede z italijanskim veleposlanikom, markizom Fracassijem. Še po treh letih ga je
namreč angažiranje Italije, kot materine domovine, na Hitlerjevi strani navdajalo z
razočaranjem in ogorčenjem, še bolj pa dejstvo, da je Italija okupirala jugovzhodni
del Francije in Korziko.85
Dne 11. avgusta 1943 se je z nočnim vlakom ponovno odpeljal na grad Montrozier, kjer ga je gostil grof Robert Billy, po vrnitvi v Pariz pa je 24. septembra
prejel Bonnardovo sporočilo, da lahko ponovno predava na Collège de France. Moral
je pripraviti tudi nov program in se odločil, da bo novo serijo predavanj zastavil s
splošnimi obravnavami na temo duha, poezije in produkcije literarnih del. Prvo predavanje je imel šele 17. decembra 1943. Že oktobra tega leta pa je z nemške Propa
ganda-Staffel prejel pismo s prošnjo, da bi pisatelj Ernst-Wilhelm Eschmann prevedel
njegovo delo Mon Faust v nemščino. Valéry je načelno pristal, saj je v primerih, ko je
šlo za kulturno dejanje, četudi ga je nameraval izvesti okupator, še vedno ločeval med
Nemci in nacisti in prvim ni zapiral vrat v primeru, če jih je zanimalo njegovo delo.
Eschmann, nekdanji konservator v muzeju v Weimarju, ga je obiskal 13. decembra
1943 in mu izrazil željo, da bi prevedel njegovo delo »Discours en l‘honneur de Go
ethe« (Pogovori v Goethejevo čast) iz leta 1932 (Jarrety, 2008, 1152).
Širokogrudnost pri sprejemanju okupatorjevih pobud je na določen način
vključevala tudi njegov odnos do francoskih sonarodnjakov. Vse tiste znance in
prijatelje, ki jih je spoznal pred vojno, je še vedno obiskoval, tudi če so postali kolaboracionisti, ali pa so se obratno, priključili odporniškemu gibanju. Kolaboracionisti so bili nedvomno manj številni, toda dejstvo je, da ni želel zavračati nikogar
85 Mussolini je Angliji in Franciji napovedal vojno 10. junija 1940, čeprav Italija vojaško nanjo ni bila
pripravljena. S premirjem 24. junija 1940, so Italijani pridobili majhno okupacijsko cono oziroma
petdeset kilometrski demilitariziran pas vzdolž italijansko-francoske meje (Milza, 2012, 752).
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in je še naprej ohranjal občutek velike socialnosti in tolerance, ki se je kazal že od
njegove mladosti dalje. V življenju je pogosto spoznaval ljudi najrazličnejših nazorov in prepričanj ter ni nikogar obsojal, če ga je vojna potisnila na to ali ono stran.
Pogosto se je videval z vsemi tistimi funkcionarji oziroma kulturniki, ki so vzdrževali vezi, bodisi z Vichyjem bodisi z Nemci, to sta bila npr. Jean-Louis Vaudoyer,
ki je vodil Comédie-Française, Sergej Lifar, ki je vodil balet Pariške opere ali pa
Sacha Guitry, ki je zaradi osebnih interesov vzdrževal dobre odnose z okupatorjem
in maršalom Pétainom.86
Ozračje pa se je začelo počasi spreminjati; Nemčija je začela izgubljati vojno in
jeseni 1943, po padcu Mussolinija, je Badoglieva vlada izstopila iz Trojnega pakta.
V Franciji se je krepilo odporniško gibanje, po drugi strani je Laval postajal popoln
Hitlerjev vazal, Pétain pa šef države brez dejanske moči. Valéryju pa se je zdravstveno
stanje, kljub določenemu optimizmu, ki ga je bilo zaznati v njegovi duši, slabšalo.
V drugi polovici januarja 1944 je zbolel za bronhitisom in dobil visoko vročino.
Nesposoben za kako resnejše delo se je lotil zgolj koncipiranja tekstov in bil ponosen
na vse, kar je dotlej napisal. Tako se 3. februarja 1944 ni mogel udeležiti pogreba
za Jeanom Giraudoxom, ki so se ga udeležili Jean Cocteau, Gaston Gallimard, Jean
Paulhan, Jean Fayard, Édouard Bourdet, kakor tudi Léonie Arletty in Madelaine
Renaud. Spomladi 1944 sta umrla Valérijeva dobra znanca, opat Arthur Mugnier in
stari Gabriel Hanotaux, ki je zadnja leta živel na jugu Francije in ga Valéry že dolgo
ni videl. Ni pa pozabil njegove podpore pred 25-leti, ko je vstopil v Akademijo.
Ravno tako je pri 66. letih umrl Paul Hazard, ki ga je Valéry intimno poznal morda
nekoliko manj kot ostale kolege, vendar ga je zelo cenil.87
V trenutku, ko se je zarisalo upanje na bližajočo se zmago zaveznikov, pa so vse te
smrti kazale, kako je neka generacija postopno odhajala in prepuščala prostor novi.
Valéry se je ob tem oklepal misli in upanja, da se ne bo ponovno oblikovala družba,
86 Sacha (Alexandre) Guitry (1885–1957), francoski dramaturg, igralec, režiser, scenarist in avtor številnih
bulvark, je zaslovel med obema vojnama, ko je z gledaliških odrov prešel k filmu in bil leta 1939 izvoljen v Akademijo Goncourt. Med nemško okupacijo je skušal nadaljevati s svojo gledališko in filmsko
produkcijo, zasnoval pa je tudi knjižni projekt De Jeanne d‘Arc à Philippe Pétain (1429–1942), ki je bil
objavljen 1944 in ga je označil kot »resnični spomenik v čast Francije« [orig. un véritable monument à la
gloire de la France]. Njegova prevelika naklonjenost do vichyjskega režima je 23. avgusta 1944 privedla
do njegove aretacije in kratkotrajnega zapora v Drancyju oziroma Fresnesu. Odpuščen je bil 24. oktobra
1944 in leta 1947 z zakasnitvijo dosegel ustavitev sodnega postopka. V letih 1947–1949 je v spomin na
to obdobje napisal dvoje del: Quattre ans d‘occupation (Štiri leta okupacije) in 60 jours de prison (60 dni
zapora), podrobno pa je svoje doživljanje tega časa opisal v delu Le diable boiteux, Talleyrandovi biografiji
(Hudičev šepavec). (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacha_Guitry).
87 Paul Hazard je do zadnjega živel v prepričanju, da bo Francija ponovno svobodna, zato se je z vso
energijo posvetil pisanju drugega dela svojega velikega projekta, in sicer monografije o 18. stoletju,
ki naj bi izšla takoj po osvoboditvi. Že pozimi 1941–1942 je zbolel, vendar je po okrevanju znova
nadaljeval z monografijo in jo v marcu 1944 zaključil. Utrujen od naporov je podlegel srčni bolezni
in nepričakovano umrl 12. aprila 1944 v Parizu (Ocvirk v: Hazard, 1950, 454).
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kakršno je spoznaval med obema vojnama. Sam zase je sprevidel, da pripada staremu
svetu, ki so ga zapuščali njegovi znanci in prijatelji, kakršni so bili ob zgoraj naštetih
tudi Charles Du Bos, Jacques-Émil Blanche, Jean Perrin in njegov kolega Henri Focillon, ki je umrl marca 1943.
Nekaj kolegov in prijateljev je našel ob velikem projektu z naslovom »Od Device
Orleanske do Philippa Pétaina« (De Jeanne d‘Arc à Philippe Pétain), ki je izšel 15.
aprila 1944 pod uredništvom Sache Guitryja in so ga razkošno opremili z deli Pierra Bonnarda, Dunoyera de Segonzaca, Aristida Maillola in Mauricea Utrilla. Že 6.
marca 1942 je Sacha Guitry v Théâtre de la Madelaine pripravil ciklus predavanj o velikih osebnostih francoske zgodovine od Jeanne d‘Arc do Pétaina in eden od pariških
založnikov mu je predlagal, da bi jih zbral in kompletiral v posebni knjižni izdaji,
katere dobiček bi namenili dejavnosti Odbora nacionalne pomoči (Secours national).
Valéry je Guitryju, na dveh straneh, dokaj pozno poslal svoj sestavek o Descartesu, ki
je bil sicer že prej objavljen v reviji Domaine française, nato pa je marca 1944 izšel še
v reviji Variété. V Guitryjevem monumentalnem delu je Valéry sicer našel še sestavke
Jeana Giradouxa, ki je obdelal Colberta, Jeana Cocteauja, ki je predstavil Racina,
Paula Moranda in Sidonie Colette, ki sta obdelala Talleyranda in Balzaca. Toda ne
glede na prisotnost kakega privrženca vichyjskega režima so imena, kot npr. Georges
Duhamel, Jérôme Tharaud ali Maurice de Broglie, preprečila, da bi to delo dobilo
izrazitejši politični prizvok (Jarrety, 2008, 1158).
Pač pa je bilo za Valéryja mnogo bolj vprašljivo sodelovanje pri publikaciji z
naslovom »Poklon Pariza« (Hommage de Paris), namenjeni maršalu Pétainu. General Charles Brécard, veliki kancler Legije časti, je namreč spomladi leta 1944
maršalu predlagal, da bi se osebno odpravil v francosko prestolnico, kjer je bilo
zaradi zavezniškega bombardiranja kakih 500 žrtev, maršal pa bi se udeležil pogrebnih svečanosti, ki bi se 26. aprila 1944 odvijale v cerkvi Notre-Dame. Maršalov
obisk Pariza so dolgo časa držali v precejšnji tajnosti, vendar je bil Pariz kljub temu
o njegovem prihodu dokaj hitro informiran. Velika množica ljudi je prišla pred
stolnico, kakor tudi pred Mestno hišo (Hôtel de Ville), kjer so za maršala priredili
kosilo, od koder bi se odpravil na obisk v bolnišnico Bichat (Hôpital Bichat), kjer
so se zdravili številni ranjenci. Valéryjev sestavek so kasneje, ob osvoboditvi oziroma tekom sodnega procesa proti Pétainu,88 njegovi advokati dodobra izkoristili pri
88 Proces proti maršalu Pétainu pred Vrhovnim sodiščem v Parizu, ki je bilo formirano 18. novembra 1944,
se je pričel 23. julija 1945. Sodišču je predsedoval Paul Mongibeaux, predsednik Kazenskega sodišča,
poroto pa je sestavljalo 24 oseb, in sicer 12 parlamentarcev in 12 oseb iz odporniškega gibanja. Pétainovi zagovorniki so bili Jacques Isorni, Jean Lemaire in predsednik odvetniške zbornice Fernand Payen.
Maršal ni odgovarjal na vprašanja sodnikov. Proces je bil zaključen 15. avgusta 1945. Sodišče ga je zaradi
sodelovanja z okupatorjem in veleizdaje obsodilo na smrt, z odvzemom vseh časti in konfiskacijo premoženja, vendar so mu zaradi visoke starosti odredili dosmrtni zapor. Avtomatično so ga izključili tudi iz
Francoske akademije. Do 16. novembra 1945 je bil zaprt v utrdbi Portalet v Pirenejih, nakar so ga preselili v kraj Citadelle v Vendéeji, končno pa 8. junija 1951 v hišni pripor v Port-Joinville, kjer je 29. junija
1951 umrl in bil pokopan na tamkajšnjem pokopališču (https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Pétain).
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dokazovanju njegovega domoljubja, hkrati pa je Julienu Bendi ponudil priložnost
za žolčen članek zoper Valéryja, ki je pod naslovom »Primer Valéry: dvorni pesnik«
(Le cas Valéry- un poèt de cour) izšel v reviji Fontaine. V prispevku je Benda napisal,
da ga »veličastna himna, ki jo je Valéry poklonil maršalu Pétainu ob njegovem obisku
Pariza, ni presenetila in nekako povsem ustreza resnični psihološki podobi tega avtorja«
[orig. L‘hymne éperdu poussé par Valéry au maréchal Pétain lors de la visite de celui-ci
à Paris, en 1944, loin de m‘etonner, me semble l‘expression tout à fait exacte de la vraie
psychologie de cet auteur] (Jarrety, 2008, 1159).

OSVOBOJENA FRANCIJA, OBRAČUN S
KOLABORACIONISTI IN SLOVO OD PAULA VALÉRYJA

Novica o zavezniškem izkrcanju v Normandiji, 6. junija 1944 se je zelo hitro
razširila in nekaj ur zatem, ko se je Valéry na kosilu srečal z Mondorjem, Duhamelom in Renéjem Juillardom, so bili vsi štirje polni navdušenja. Razpravljali so
tudi o prihodnosti Akademije, kamor že štiri leta niso sprejeli kakega novega člana
in Duhamel je predlagal, da bi vanjo sprejeli generala de Gaulla. Valéry je njegovo
idejo nemudoma sprejel. Ko se je le-ta 14. junija 1944 napotil v Bayeux, se je veter
v Parizu naglo obrnil. Novinar Patrice Lestelle pri listu La Gerbe je 20. junija 1944
tudi Valéryju poslal pismo, kjer ga je prosil za sestavek na temo »Francoske elite
pred opustošenjem Francije« (Les élites françaises devant le saccage de la France), saj
je časopis že nekaj tednov objavljal različna pričevanja, med katerimi je želel slišati
tudi glas najbolj uglednih Francozov. Valéry naj bi pisal predvsem o tem, kolikšno
škodo je med okupacijo doživela umetnostna in duhovna dediščina Francije, in če je
potrebno v njej vseskozi videti »znamenje civilizacije, ki bi bila različna od naše« [orig.
la marque d‘une civilisation foncièrement différente de la notre].
Dne 19. avgusta 1944 je prišlo že pred prihodom zaveznikov do vstaje v Parizu. Valéry je zavzeto sledil dogodkom in 24. avgusta izvedel, da je general Philippe
Leclerc s francoskimi enotami skozi Orleanska vrata vstopil v mesto, vendar se je
zaradi nemškega odpora do Mestne hiše prebil le manjši oddelek pod vodstvom kapitana Raymonda Dronna. Toda s prihodom Leclerca je sledilo še zadnje dejanje,
saj je naslednjega dne v Pariz vkorakal II. oklepni bataljon in ga osvobodil. Dva dni
kasneje je Valéry v družbi Georgesa Duhamela, Andréja Siegfrieda in Pierra Brissona opazoval mimohod zavezniških sil z generalom Charlesom de Gaullom na čelu.
Čeprav Francija še ni bila v celoti osvobojena, je zavladalo neizmerno veselje. Z ostalimi Francozi ga je delil tudi Valéry, ki je 2. septembra 1944 v list Le Figaro zapisal:
Dihati. Svoboda je občutek, ki ga lahko dihamo. Ideja, da smo svobodni, nam trenutno
razveseljuje srce. V naših prsih se sedaj razpira do konca […] Čas, ki se začenja in v
katerem smo zaživeli v velikanski sreči osvoboditve, je potrebno sedaj šele analizirati: bo
dimo pazljivi, da ne bomo v prihodnost vstopili zadenjsko […] (Jarrety, 2008, 1164).
To, česar maršal Pétain ni bil sposoben uresničiti v štirih letih, je sedaj Valéry pričakoval od generala Charlesa de Gaulla in je 28. avgusta 1944 pisal Vallery-Radotu: »Končno
imamo moža in to je ogromno po tolikih ničevostih!« Hkrati to njegovo navdušenje
nekoliko preseneča, saj je razmeroma pozno odkril in sprejel njegovo odločilno vlogo v
francoskem odporniškem gibanju, s tem pa tudi njegov prestiž v mednarodnem prostoru.
Še leta 1940 je bil do de Gaulla zelo skeptičen in zadržan. Njegovo postopno zavračanje
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Pétaina in vichyjskega režima po drugi strani ni iz njega napravilo »gaullista«. Po letu
1940 niti v njegovih Cahiers niti v katerem koli drugem spisu ni zaslediti de Gaullovega
imena, njegov pogled je ostajal bolj ali manj uperjen v bolečo realnost okupirane Francije.

Slika 52: Prihod generala De Gaulla na čelu množice Parižanov
v osvobojeni Pariz, 26. avgusta 1944 (Spletni vir: Wikipedia).
Ko je sedaj general de Gaulle stopil na francoska tla, je bil on tisti, ki je Valéryja 4.
septembra 1944 povabil na večerjo na Vojno ministrstvo, kjer je imel sedež. Najprej
je sicer sprejel Françoisa Mauriaca, vendar pa Valéryja pred Georgesom Duhamelom.
To je bil prav gotovo velik poklon, ki kaže na to, da novi voditelj svobodne Francije
Valéryju ni zameril njegove zadržanosti do sebe. Po obisku Valéry še vedno ni imel
jasne predstave o de Gaullu kot človeku, vojaku in politiku. Dajal mu je vtis moža, ki
obvlada samega sebe in igra dokaj komplicirano vlogo, vsekakor pa je imel dobre karte
v rokah v tedanji igri velikih sil.89
Že prve dni de Gaullove vladavine pa so se sprožile tudi »razprave o čiščenju« (les dé
bats de l‘épuration). Napočila je ura, ko se je pred vsakogar postavilo vprašanje njegove
odgovornosti in obnašanja med okupacijo. Senca kolaboracionizma je legla na mnogo
posameznikov in ustanov, med drugim tudi na Akademijo Mallarmé, četudi je le-ta
2. septembra 1944 v listu Le Figaro objavila proglas v podporo h končni zmagi nad
89 De Gaulle je skušal vrniti Franciji njeno nekdanjo vlogo velesile in v ta namen krepil armado, ki je z
zavezniki sodelovala v zaključnih bojih na francoskem ozemlju, doseči vnovično prisotnost v kolonijah
oziroma na Daljnem vzhodu, sodelovati pri bodoči delitvi Nemčije oziroma pri ustanovitvi Organizacije združenih narodov v San Franciscu in pridobitvi stalnega sedeža v Varnostnem svetu (Masson,
1977, 127).
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okupatorjem. Pobudnika sta bila Henry Charpentier in André Fontainas, med podpisniki pa najdemo tudi imena Paula Valéryja, Henrija Mondorja, Gérarda d‘Houvilla,
Jeana Cocteauja, Charlesa Vildraca in Léona-Paula Farguesa. Toda v Cocteaujevem
listu Journal, kjer je že 31. avgusta 1944 izšla prva verzija proglasa, ni bilo med sedmimi
člani, »ki so ostali Francozi«, niti Valéryjevega niti Farguesovega podpisa, pač pa sta se
njuni imeni pojavili v listu Le Figaro v dokaj jedkem in žaljivem komentarju:
Med okupacijo Akademija Mallarmé ni ohranila svoje časti in slave s kakim Valé
ryjem, ki je ostajal trdovratno tiho in poln prezira, po drugi strani pa niti s Char
lesom Vildracom, pravim borcem odporniškega gibanja. Smešno je tudi govoriti o
nepristranskosti Édouarda Dujardina in Paula Forta, ki je užival zaščito direktorja
Nemškega inštituta dr. Karla Eptinga in so okupatorji jeseni 1941 njegovo 80-letnico
proslavili s sijajnim banketom.
Osvoboditev je torej med člane Akademije prinesla veliko radost, a tudi vznemirjenost in zakrbljenost. Volitev ni bilo že več kot štiri leta in v njenih vrstah je ostalo le
še 28 članov. Zasesti je bilo torej potrebno 12 mest. Če bi bile objavljene predvidene
izključitve, ki bi zajele približno četrtino članov, med njimi prav gotovo maršala Philippa Pétaina, kakor tudi Maxima Weyganda, Charlesa Maurrasa, Abela Bonnarda,
Abela Hermanta, Pierra Benoita in Edmonda Jalouxa, bi se njeno številčno stanje
nevarno skrčilo. Dne 31. avgusta 1944 se je enajst članov Akademije – med njimi
tudi Paul Valéry – odločilo, da bodo s sej odstranili Abela Bonnarda in Abela Hermanta, Charlesa Maurrasa pa je že itak preganjalo sodišče. Sklenili so tudi, da bodo
prepovedali kandidaturo vsem tistim, ki so posredno ali neposredno kolaborirali z
Nemci (Jarrety, 2008, 1167).
Z odstranitvijo kolaboracionistov se je ukvarjal tudi Nacionalni odbor pisateljev,
ki je bil dolgo časa v ilegali, ob osvoboditvi pa je postal uradni organ. Po Duhamelovem posredovanju so vanj povabili tudi Valéryja. Po njegovi privolitvi oziroma vstopu so mu 31. avgusta 1944 predložili »Manifest francoskih pisateljev« (Manifeste des
écrivains français), ki ga je nekoliko korigiral in podpisal. Tekst je bil nato objavljen
9. septembra 1944 v prvi številki revije Lettres françaises, ki je stopila iz ilegale. Med
šestdesetimi podpisniki so bili med akademiki: Georges Duhamel, François Mauriac
in Paul Valéry, kakor tudi vrsta uglednih oziroma znanih osebnosti, med njimi npr.
Albert Camus, Jean Guéhenno, Jean Paulhan, Jean-Paul Sartre, Jean Tardieu, pa tudi
celoten Odbor pisateljev iz južne Francije, katerega poglavitni člani so bili Louis Aragon, Julien Benda, Jean Cassou, André Malraux in Roger Martin du Gard. Ves ta čas
je bil Valéry sredi razprav o odstranitvi kolaboracionistov, pri katerih pa se je nenehno nagibal k spravi. Že 16. septembra 1944 je bila sestavljena »črna lista« (liste noire)
pisateljev, ki se ne bi smeli več pojavljati v katerikoli francoski publikaciji. Valéry
je poznal večji del teh imen: Abel Bonnard, Pierre Benoit, Henry Bordeaux, Abel
Hermant in Charles Maurras, kakor tudi Bernard Faÿ, Pierre Drieu la Rochelle, Jean
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Giono, Marcel Jouhandeau, Bernard Grasset, Xavier de Magallon, Camille Mauclair,
Henry de Montherlant in André Thérive. Na seznamu je bilo še nekaj imen, ki so
mu bila zelo blizu, kot npr. Alfred Fabre-Luce, Jacques Boulenger, Sacha Guitry, Paul
Morand in Paul Fort ter nekaj drugih. Na določen način je bil Valéry zadovoljen, da
se je oddaljil od Sache Guitryja, ki v svojem delu »Štiri leta okupacije« (Quatre ans
d‘Occupation) ni prenehal ponavljati, v kolikšni meri je pomagal Valéryju in da bi
»veliki francoski pesnik umrl brez njegove pomoči« [orig. Valéry, alors, sera mort]. Mnogo bolj usmiljenega se je raje pokazal do Edmonda Jalouxa, s katerim ga je vezalo
dolgoletno prijateljstvo (Jarrety, 2008, 1170).
V jesenskem obdobju 1944 sta Valéryjev ugled in avtoriteta naraščala. Izkazovali
so mu razne časti, pri tem pa včasih tudi pretiravali; tako je direktor lista L‘Humanité,
Marcel Cachin, 5. septembra 1944 napisal, da »je bilo o vidnih avtoritetah že veliko
govora v teh zadnjih dneh. Najprej papež Pij XII. s svojo novo encikliko, nato pa
francoski akademik Paul Valéry, »eden največjih pisateljev današnjega časa« [orig. l‘un
des plus grands écrivains de ce temps]. Smešna in pretirana primerjava s sv. Očetom mu
je privabila nasmešek na obraz. Sicer pa je Valéry še vedno veliko in pridno delal na
svojih tekstih in prejel še nekaj novih naročil. Že v začetku leta 1944 se je kardinal
Georges Grente odločil, da bo izdal veliki »Slovar francoske književnosti« (Dictio
nnaire des Lettres françaises), v katerem bi bil vsakemu stoletju posvečen po en zvezek.
Valéryja je zaprosil za sestavke o La Fontainu, Baudelairu in Mallarméju. Uspel je
napisati le sestavek o La Fontainu, ostalih ne več.
Dne 23. oktobra 1944 je generalu de Gaullu poslal v dar primerek pesnitve La
Jeune Parque (Mlada Parka). General se mu je zahvalil v naslednjih dneh z besedami:
»Hvala, moj dragi učitelj, za to delo in za vse ostalo« [orig. Merci, mon cher Maître, de
cela et de tout]. Sicer pa sta se z de Gaullom ponovno srečala 27. oktobra 1944, ko se
je Valéry v Théâtre-Français udeležil dobrodelne prireditve v čast francoskim vdovam
in ranjenim vojakom in za katero je François Mauriac pripravil recital s pesmimi odpora. De Gaulle je Valéryja in ministra za šolstvo, Renéja Capitanta, povabil v svojo
ložo in ju posadil na svojo levo oziroma desno stran, v ozadju pa so sedeli Georges
Duhamel, Jean Schlumberger in šef kabineta Gaston Palewski (Jarrety, 2008, 1172).
Valéry pa ne omenja, ali je bil med Parižani, ki so 11. novembra 1944 pričakali
in pozdravili Winstona Churchilla, ki je na de Gaullovo povabilo prišel v osvobojeni
Pariz. V svojih spominih Churchill neposredno navaja:
Dne 11. novembra ob enajstih dopoldne me je de Gaulle v odprtem avtomobilu, ki so
ga spremljali Gardes Republicains v paradnih uniformah z bleščečimi naprsnimi oklepi,
odpeljal čez Seino na Place de la Concorde. Pogled na več sto mož v siju sončnih žarkov je
bil čudovit. Ob vsej dolžini sloveče Avenue Champs-Elysées so stale v špalirju čete, za njimi
pa so se gnetli Parižani. Pri vsakem oknu so se prerivali gledalci in povsod so visele zastave.
Mimo navdušene množice sva se peljala k Arc de Triomphe, kjer sva z de Gaullom položila
venca na grob Neznanega vojaka. Po tej ceremoniji sva šla v spremstvu mnogih vodilnih
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osebnosti Francije dobrega pol kilometra peš po dobro znani mi aveniji. Potlej sva stopila
na oder in spremljala sijajno parado francoskih in britanskih čet. Oddelek naše garde je
napravil na gledalce odličen vtis. Naposled sem položil venec pred spomenik Clemanceau
ju, na katerega sem v teh burnih dogodkih moral dostikrat misliti (Churchill, 1964, 950).
Te jeseni se je sicer znova pojavilo tudi vprašanje francoskega PEN-kluba, ki je med
vojno zamrl. Zadnji predsednik, Benjamin Crémieux je bil zaradi židovskega porekla
odstavljen. Vstopil je v odporniško gibanje, vendar so ga Nemci v Marseillesu aretirali
in poslali v taborišče Buchenwald, kjer je aprila 1944 umrl. Obnove kluba se je z Valéryjevo pomočjo lotil generalni sekretar Henri Membré. Tako se je 25. oktobra 1944
na rue Pierre Charron v neki stari, zanikrni hiši, zbralo kakih 30 pisateljev, med njimi
Duhamel, Schlumberger, Borel in številni drugi. Po kratkem Valéryjevem uvodnem
pozdravu in dobrodošlici so člani razpravljali o danih razmerah, kakor tudi o počastitvi
spomina na pokojnega Benjamina Crémieuxa. Ker so bili vsi arhivi nekdanjega PEN-kluba uničeni, saj so se bali, da lahko padejo v roke Gestapa, so vprašanje odstranitve
kolaboracionistov poenostavili: vsakdo od članov se je moral vpisati na novo. Odločili
so se, da bodo začasno obdržali stari odbor, ki se je sestal v začetku novembra 1944,
Charles Vildrac pa je začasno prevzel predsedniško mesto. Dokončno je bil novi PENklub formiran šele 10. januarja 1945, ko so na svoji generalni skupščini izvolili nov
odbor, ki so ga sestavljali: Claude Aveline, Daniel Hirsch, Lucien Maury, Jean Paulhan,
Jean Schlumberger, Jean Vercors in Charles Vildrac. Da bi dosegli število 10 članov, so
se odločili, da bodo v odbor sprejeli še Juliena Caina, medtem ko je Valéryju pripadlo
mesto predsednika. Kljub starosti in slabemu počutju predsedniškega mesta ni odklonil, čeprav je novemu PEN-klubu v bistvu bolj podelil svoje ime in svojo naklonjenost
kot pa samega sebe (Jarrety, 2008, 1174).
Kar zadeva Akademijo Mallarmé, kjer so jedro predstavljali Duhamel, admiral
Lacaze, Mauriac in Valéry, so se odločili za nove volitve, vendar tako, da se predlagani kandidati ne bi posebej izjasnjevali oziroma ne bi z njimi vodili posebnih
razgovorov. Padel je predlog, da bi izključili Charlesa Maurrasa, kakor tudi Abela
Hermanta in Abela Bonnarda, vendar so se končno odločili, da do izključitve ne bo
prišlo, preden sodišče ne bo izreklo svoje razsodbe. Odstranitev kolaboracionistov pa
ni bila omejena zgolj na Pariz, temveč na večji del Francije. Tako je npr. Osvobodilni
odbor predlagal odstavitev Mauricea Mignona z direktorskega mesta Univerzitetnega središča v Nici, predlog pa je odobril prefekt Paul Escande. Leta 1941 je namreč
Mignon ustanovil katedro za Goethejeve študije in nastavil nemškega lektorja, ki ga
je francoski tisk – morda nekoliko prenaglo – označil za nacista. Valéry se je zavzel za
Mignona, ki naj bi v času, ko mu je vichyjski režim odvzel mesto v Nici, že napovedal
svojo odpoved, vendar mu je kasneje vichyjska vlada znova vrnila mesto direktorja
C.U.M. (Jarrety, 2008, 1176).
Pač pa je bil Valéry zadovoljen z razpletom vodstvenega položaja v Nacionalni
biblioteki oziroma z aretacijo Bernarda Faÿa, ki so ga oblasti internirale v Drancy,
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kasneje pa je bil obsojen na prisilno delo, zatem pa emigriral v Švico. V svetu Nacionalne biblioteke, kjer so Valéryju podaljšali mandat za tri mesece, je naletel na
nekaj starih kolegov: Davida Weilla in Paula Grunebauma-Ballina, ki ju je vichyjski
režim med vojno odstavil. Ob koncu leta 1944 je bil Valéry tudi uradni govornik na
Sorboni ob počastitvi 150-letnice Voltairovega rojstva. V velikem amfiteatru so po
igranju marseljeze drug za drugim prevzeli besedo Émile Heriot, njegov kolega Henri
Wallon s Collège de France in nazadnje Paul Valéry. Čeprav Voltaire ni nikoli sodil
med njegove priljubljene avtorje, je tega dne vendarle nazorno predstavil podobo
tega specifično fracoskega pisatelja. Njegov govor pod naslovom »Voltairov portret«
(Portrait de Voltaire) je objavil tudi Le Figaro, neposredno pa ga je prenašal tudi Radio-Pariz. Valéryju se je porodila tudi ideja, da bi imel na to temo predavanja na Collège
de France, s katerimi naj bi pričel 15. decembra 1944.
Nadaljevale so se tudi razprave na Akademiji, kjer je predsedujoči – admiral Lucien Lacaze – predlagal, da bi dokončno izključili Abela Hermanta in Abela Bonnarda,
nakar je Henry Bordeaux ugovarjal, češ, da bi morala enaka odločitev veljati za vse
obsojene. Na predlog admirala Lacazeja je Duhamel, ki je z 12. oktobrom 1944
postal stalni tajnik Akademije, ugovarjal, vendar je ostalo pri prvotem stališču. Kar
se tiče Charlesa Maurrasa, so naredili izjemo in ga niso izključili pred obsodbo, ki
pa je 28. januarja 1945 odredila, da ga trajno izključijo in degradirajo. Akademija se
je – nekoliko nenavadno – odločila za uradno odobritev izbrisa, vendar pa enako kot
za maršala Pétaina, brez objave in razpisa za zasedbo njunega mesta. Sprejeta pa je
bila dokončna izključitev Bonnarda in Hermanta, na njuna mesta pa sta prišla Jules
Romains in Étienne Gilson (Jarrety, 2008, 1181).
Nad Maurrasom je v bistvu visela smrtna kazen, a je tja od oktobra 1944 za njegovo
pomilostitev na generala de Gaulla apeliral François Mauriac, to pa je tudi Valéryja
vodilo, da se je zavzel za pomilostitev Henrija Bérauda. De Gaullova odločitev, da bo
prošnjam ustregel, pa je dajala upanje tudi za Roberta Brasillacha,90 ki je ravno tako
tvegal smrtno kazen. Tako kot Mauriac in Claudel je tudi Valéry na sodišče poslal svoje
pismo, ki so ga prebrali med sodno obravnavo. Brasillach je bil kljub intervencijam,
90 Robert Brasillach (1909–1945), francoski pisatelj, žurnalist in filmski kritik. Znan je bil po svoji politični
angažiranosti na skrajni desnici, najprej v okviru Action française, nato pa se je po letu 1930 začel nagibati
k fašizmu. Postal je glavni urednik kolaboracionističnega časopisa Je suis partout (1937–1943), kjer se izraža
zlasti njegov antisemitizem oziroma sovraštvo do Židov, do Ljudske fronte in republikanske Francije, v času
okupacije pa neprikrito navdušenje nad Tretjim rajhom. Leta 1943 je s Claudom Jeantetom odpotoval na
vzhodno fronto in obiskal Legijo francoskih prostovoljcev, ki so se bojevali proti boljševizmu. S kolaboracionističnim novinarjem Fernandom de Brinonom je kot odposlanec vichyjske vlade obiskal tudi Katin na
Poljskem in svoje izsledke objavil v časopisu Je suis partout, kjer je poudaril odgovornost sovjetskega režima za
poboj poljskih oficirjev. Septembra 1944 so ga aretirali in zaprli v Fresnesu, proces pa pred sodiščem sprožili
19. januarja 1945 in ga obsodili na smrt. Nekaj dni po smrtni obsodbi je vrsta uglednih izobražencev, med
njimi tudi Paul Valéry, François Mauriac, Paul Claudel, Albert Camus, Jean Paulhan, Jean Cocteau, Jean
Anouilh in mnogi drugi podpisala peticijo za pomilostitev, vendar je general de Gaulle pomilostitev zavrnil
in usmrtitev je bila izvršena 6. februarja 1945 (https://fr.Wikipedia.org./wiki/Robert Brasillach).
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19. januarja 1945, obsojen na smrt. Mauriac je zbral podpise številnih akademikov:
Henrija Bordeauxa, Louisa in Mauricea de Broglieja, Andréja Chevrillona, Georgesa
Duhamela, admirala Lacazeja, Georgesa Lecomta, Louisa Madelina, Jérôma Tharauda
in Paula Valéryja. Od ostalih uglednih posameznikov srečamo še imena Marcela Acharda, Alberta Camusa, Paula Claudela, Jeana Cocteauja, Paula Coletta, Jacquesa Copeauja, Charlesa Dullina, Arthurja Honeggerja, Jeana Paulhana, Jeana Schlumbergerja
in Mauricea Vlamincka. André Gide je odklonil posredovanje. Dne 5. februarja 1945
je bila pomilostitev zavrnjena in Brasillach je bil ustreljen naslednjega jutra v utrdbi
Montrouge (Jarrety, 2008, 1183).
V pomladnih mesecih leta 1945 je moral Valéry zaradi oslabelosti in izčrpanosti
opuščati čedalje več aktivnosti. Tako je le še posredno in od daleč opazoval obnovo Mednarodnega inštituta za intelektualno koordinacijo (L‘Institut International de
Coopération Intelectuelle), ki pa ni več obnovil nekdanjih odborov. Ker je Valéry ostal
podpredsednik Francoske komisije za intelektualno kooperacijo, so ga zaprosili, da
jo s svojimi kolegi znova postavi na noge. Dne 17. maja 1945 je z Andréjem Siegfriedom in Georgesom Duhamelom oblikoval tudi Častni odbor (Comité d‘honneur)
novega Mednarodnega inštututa za kulturne izmenjave (Institut Culturel d‘Échanges
Internationaux), ki se je oblikoval v okviru pariškega inštituta. Valéry je bil že preslaboten, da bi lahko še deloval v njem, iz nekdanjega Odbora za kooperacijo pa se je
porodil UNESCO (Jarrety, 2008, 1185).
V začetku marca 1945 ga je močno razveselilo pismo Victorije Ocampo, ki
Valéryja ni pozabila in sta nadaljevala s korespondenco preko argentinske ambasade. V pismih mu je poročala o svojih potovanjih in izrazila veliko veselje ob
osvoboditvi Francije, Valéry pa je še vedno gojil upanje, da se bo v doglednem
času odpravil na turnejo po Argentini, kjer so ga pričakovali že od leta 1939. Kljub
utrujenosti je obiskal Françoisa Mauriaca in Paula Claudela ter se udeležil kosila
pri Mendèsu Franceu, ki ga je de Gaulle imenoval za gospodarskega ministra. Ni
pa se mogel več udeležiti svečanosti, ki se je 2. aprila 1945 odvijala na Place de la
Concorde, kjer je de Gaulle predal prapore novim enotam francoske armade. Dokončno se je moral odpovedati tudi predavanjem na Collège de France. Vendarle je
zbral toliko moči, da je na svojem domu sprejel novega italijanskega ambasadorja
Giuseppeja Saragata,91 ki ga je želel videti in spoznati. Svojemu pismu, ki mu ga je
predhodno poslal, je dodal še pismo princese Marguerite Roffredo de Bassiano in
91 Giuseppe Saragat (1898–1988), italijanski politik in diplomat, peti predsednik Republike Italije, nekdanji
vodja italijanske socialdemokratske stranke, ambasador v Franciji in večkratni zunanji minister. Socialistično stranko je fašistični režim ukinil 14. novembra 1925 po ponesrečenem atentatu na Mussolinija. Z
vzpostavitvijo fašistične diktature je Saragat odšel v emigracijo, se najprej zatekel v Avstrijo, nato pa 1929
v Francijo, kjer je stopil v stik s Pietrom Nennijem. Leta 1930 se je stranka na XXI. kongresu znova oblikovala kot Italijanska socialistična stranka (PSI). V Italijo se je vrnil po padcu fašizma in v Rimu sodeloval pri
obnovi socialistične stranke in postal direktor njenega glasila Avanti. Ob nemški zasedbi Rima se je vključil
v italijansko odporniško gibanje skupaj z Nennijem in Pertinijem, vendar so jih Nemci zajeli in poslali v
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grofa Carla Sforze, ki mu je sporočil: »Saragat je take vrste človek, ki vam bo ugajal«
[orig. Saragat è un uomo – del genere, che vi piacerà) (Jarrety, 2008, 1194]. Ne Saragata ne Italije odtlej ni videl nikoli več.
Zadnjikrat je spregovoril v javnosti 11. maja 1945, ko je prisostvoval predavanju
ser Thomasa Stearnsa Eliota, ki je v francoščini spregovoril na temo »Družbena vloga
pesnika« (Rôle social du poète). Prisotnih je bilo veliko pesnikov in pisateljev: Jean
Cocteau, Raymond Quenau, Pierre Emmanuel, Jean Lambert, Pierre Seghers, Armand Salacrou, Jean Tardieu, Madelaine Renaud in mnogi drugi. Valéry je tega večera le s težavo spregovoril nekaj besed, Eliot pa se mu je zahvalil in mu v spomin na
prireditev poklonil izvod svojih pesmi z naslovom Four Quartets. Nekaj dni kasneje
je slavnega ameriškega pesnika sprejel na svojem domu in mu v pogovoru trpko potožil, da je »Evropa izgubljena« (L‘Europe est fini), brez dvoma pa je pri tem mislil na
nekdanjo Evropo Rilkeja, Hofmannstahla, Galsworthyja, Pirandella in seveda Stefana Zweiga, ki pa so bili že vsi pokojni. Eliot je prav gotovo dojel, da je hotel njegov
gostitelj vreči svoj žalostni pogled tudi na tisti čas, ki se je iztekal njemu samemu, in
je kasneje dejal: »Od vseh pesnikov kateregakoli jezika je imel v zadnjih tridesetih
letih Valéry največ pravice, da je izustil te svoje misli, saj bo za zanamce ostal simbol
največjega pesnika iz prve polovice 20. stoletja. To ni bil niti William Butler Yeats,
niti Rainer Maria Rilke in niti nihče drug (Jarrety, 2008, 1195).
Vsekakor se je z nostalgičnim razmišljanjem, ki ga je bil deležen Eliot, na določen
način v svojih mislih vračal v preteklost in nenadoma se mu je porodila ideja, da bi
napisal svoje spomine in je na papir že vrgel nekaj datumov, imen in iztočnic, tako kot
je to počenjal v svojih Cahiers že vrsto let. Toda dlje od razmišljanja ni šel, saj za tak
podvig ni imel več dovolj energije, niti časa. Dne 17. maja 1945 se je zadnjikrat podal
na Akademijo in bil dva dni kasneje prisoten pri prvem obhajilu svoje vnukinje Martine. Potem mu je zdravnik odsvetoval vsako nadaljnje naprezanje in odhajanje od doma,
zato se je zadovoljil s tem, da je sem ter tja sam sprejemal obiske. Zdravstveno stanje
se mu je kljub zdravilom, nenehno slabšalo. Končno je moral sprejeti še zdravnikovo
naročilo po strogem ležanju. Ponovno sta ga obiskala André Gide in Lucienne Julien
Cain, katere mož je bil aprila 1945 osvobojen v Buchenwaldu. Gideu in Duhamelu je
odkrito spregovoril o svoji bolezni in novica se je naglo razširila po Parizu. Naslednje
dni sta prišla na obisk Paul Claudel in Gérard Bauër, saj so transfuzije krvi za krajši čas
izboljšale njegovo zdravstveno stanje. Ambasadorja ZDA in Velike Britanije sta mu
priskrbela penicilin, ki se ga takrat še ni dobilo v Parizu. Brez antibiotikov Valéry ne
bi mogel preživeti. Zadnje dni življenja je pokazal še nekaj lucidnosti in prosil, da mu
preberejo odlomek iz Balzacove smrti. Ob zadnjem obisku je želel, da ga André Gide
objame, kar je v bistvu pomenilo zadnje slovo. A Valéryjeva agonija ob penicilinu in
transfuzijah krvi, je trajala še nekaj časa. Za njegovo zdravstveno stanje se je zanimal
rimske zapore Regina Coeli. Po rešitvi iz zapora je nadaljeval delo pri listu Avanti in leta 1944 postal minister
brez listnice v Bonomovi vladi. V letih 1945/46 je bil za kratek čas italijanski ambasador v Parizu, ko je bil
tudi gost pri Paulu Valéryju (https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Saragat).

218

OSVOBOJEN A FRANCIJA

tudi general de Gaulle, prihajali pa so tudi poslednji obiskovalci: Adrienne Monnier in
Sylvia Beach, kakor tudi nečak Jean iz Montpelliera, ki se je odločil, da bo še nekaj časa
ostal v Parizu. Valéryjeva smrt je nastopila 6. julija 1945. De Gaulle je na rue Villejust
nemudoma poslal sožalno brzojavko. André Gide je pripovedoval, da je bila zadnja
knjiga, ki jo je imel pokojnik v rokah, Voltairovo delo »Essai sur les mœurs«, potem pa v
miru zaspal. Še istega večera je Émile Henriot v listu Le Monde prijatelju Paulu Valéryju
posvetil obširen članek, naslednjega dne pa François Mauriac v listu Le Figaro.

Slika 53: Družinski nagrobnik Valéryjevih v Sètu,
kamor so 25. julija 1945 položili tudi posmrtne
ostanke Paula Valéryja (Spletni vir: Wikipedia).
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Pogrebne svečanosti so 24. julija 1945 najprej potekale v cerkvi Saint-Honoré
d‘Eylau, kjer sta se Paul Valéry in Jeannie poročila pred 45 leti. Na de Gaullovo željo
se je civilni del pogreba odvijal na državnem nivoju. Valéryjeve posmrtne ostanke
so že na predvečer pogreba položili na Trocadero in nepregledna množica ljudi se
je vso noč vrstila ob mrtvaškem odru. V žalnem sprevodu so stopali predstavniki
vlade, Akademije in Collège de France, kakor tudi najbližji prijatelji z Duhamelom
in Faralom na čelu. V prisotnosti generala de Gaulla, predstavnikov vlade in tujih
ambasad so se od pokojnika s kratkimi nagovori poslovili Edmond Faral, Georges
Duhamel in René Capitant, predstavniki Akademije in Collège de France. Popoldne
so ožji družinski člani odpotovali proti Sètu in naslednjega dne v cerkvi Saint-Louis,
kjer je bil Valéry krščen, opravili žalno mašo, nakar je sprevod krenil proti mestnemu
pokopališču. Na družinskem nagrobniku sta bila izpisana dva verza iz njegove pesnitve Cimitière marin: »O récompense après une pensée / Qu‘un long regard sur le calme
des dieux« [slov. Z mislijo si poplačano / Z dolgim pogledom na mir bogov]. Valéryju v
spomin so naslednjega dne v cerkvi Saint-Louis darovali mašo zadušnico, Jeannie pa
je v spremstvu otrok in zeta še enkrat obiskala pokopališče. Po kosilu je v spremstvu
najmlajšega sina Françoisa in Jeana Hytierja odpotovala v Montpellier. Naslednjega
dne je z njima prehodila vse tiste kotičke Montpelliera, ki so bili Valéryju najbolj
pri srcu in so najbolj zaznamovali njegovo mladost, ter je v njih ponovno začutila
njegovo prisotnost. Dan kasneje so jo odpeljali nazaj v Pariz (Jarrety, 2008, 1212).
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VALÉRYJEVA PRISOTNOST MED SLOVENCI IN HRVATI,
PREVODI IN KOMENTARJI NJEGOVIH DEL
Ime Paula Valéryja ni neznano v slovenskem, kakor tudi hrvaškem in širšem balkanskem prostoru, ter s tem v naši kulturni zavesti, vendar pa je doslej figuriral
predvsem kot esejist in mislec, ki je s svojimi plodnimi, lucidnimi in kontroverznimi
teorijami buril tudi glave slovenske in hrvaške literarne in literarno-teoretične elite.
Tako se je pojavljal kot pogosta referenca v literarni vedi in estetiki, nanj pa so se
zlasti na Slovenskem, sklicevali predstavniki različnih generacij in estetskih smeri, od
Antona Debeljaka do Nika Grafenauerja (Novak, 1992, 193).
Intenzivno, a kratkotrajno Valéryjevo mladostno pisanje na začetku devetdesetih let
19. stoletja pada v čas pred začetkom naše moderne, zato je logično, da na Slovenskem
ni zaslediti nobenih sočasnih odmevov, prve odmeve in prevode Paula Valéryja pa smo
zato dobili v dvajsetih letih 20. stoletja, se pravi nekaj let potem, ko je Valéry zaslovel
kot pesnik in esejist tudi zunaj francoskih meja, tako da v tem primeru ne moremo
govoriti o sicer značilnem slovenskem »zamudništvu«, k povečanemu interesu tako zanj
kot za ostale vidnejše literate in francosko kulturo na splošno, pa so v veliki meri prispevale tudi povsem nove družbeno-politične in kulturne razmere, ki so nastopile po
prvi svetovni vojni. V novi kulturni stvarnosti, ki je na Slovenskem nastopila v okviru
Kraljevine SHS, je, kot je zapisal leta 1919 v Ljubljanskem zvonu Anton Melik,92 »nova
doba bistveno spremenila tire, po katerih je doslej potekalo naše dejanje in nehanje in da bo
spremenjen življenjski milje posameznika in vse obče civilizacijske razmere, v katerih se gib
ljejo pota naših ljudi«. Menil je, da se morajo Slovenci obrniti k Jugoslaviji in Zahodni
Evropi, oblikovanje nove slovenske »civilizacijske orientacije« pa naj bi poleg »srbske in
hrvatske knjige« omogočala zlasti »učenje in raba« francoščine – jezika, ki v »mednaro
dnem občevanju […] domala igra prvo vlogo« (Vodopivec, 2007, 200).
Z uveljavljanjem slovenščine se je postopno krčil pouk nemščine, ki se je v šoli
umikala francoščini, ugledno mesto v slovenskem kulturnem življenju pa si je že leta
1921 pridobil Francoski inštitut v Ljubljani, predvsem po zaslugi prvega lektorja na
ljubljanski univerzi, znanega jezikoslovca Luciena Tesnièreja. Slovenski študentje so
med svetovnima vojnama študirali v Ljubljani in Zagrebu, na študij in podiplomsko
izobraževanje pa so odhajali tudi v zahodnoevropska univerzitetna mesta, zlasti v Pariz.
L. Tesnière je bil decembra 1920 na Filozofski fakulteti Ljubljanske univerze izvoljen
za honorarnega učitelja francoskega jezika, tri leta – od poletnega semestra študijskega leta
1920/1921 do konca poletnega semestra študijskega leta 1923/1924 – pa je študentom
92 Anton Melik (1890–1966), slovenski geograf in zgodovinar, profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani in rektor univerze v letih 1946–1950. Od leta 1940 dopisni in od 1946 redni član SAZU.
Raziskoval je skoraj vsa področja geografije; največ se je ukvarjal z geomorfologijo, podeželjem,
prebivalstvom, poselitvijo in gospodarstvom (Slovenski veliki leksikon, 2003/4, 579).
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predaval francosko književnost 19. stoletja ter francosko slovnico. Leto kasneje je sodeloval pri ustanavljanju Francoskega inštituta, ki so ga poimenovali po francoskem pisatelju
in publicistu Charlesu Nodierju, in postal njegov prvi ravnatelj. Leta 1922, ob 300-letnici Molièrovega rojstva, je imel v Ljubljani odmevno predavanje, ki je bilo objavljeno
v Ljubljanskem zvonu (letnik XLII, št. 5, 1922, 257–268) večkrat pa je predaval tudi v
francoskih krožkih v drugih slovenskih mestih. V letih 1924/25 do konca letnega semestra
1927/28 ga je nasledil René Martel, ki je vodil tudi Francoski inštitut in bil s siceršnjimi
slovenskimi narodnopolitičnimi razmerami in težnjami razmeroma dobro seznanjen, o
čemer pričata tudi njegova članka, objavljena v letih 1926 oziroma 1934 v reviji Le Monde
slave v Parizu (Vodopivec, 2013, 19). Ni pa se René Martel opazneje vključil v slovensko
javno in kulturno življenje in s svojimi predavanji na Filozofski fakulteti, ni uspel pritegniti
zahtevnejših študentov, kot npr. Srečka Kosovela, saj naj bi v pismu Petru Martincu z dne
11. decembra 1924 omenjal, da »predava brez prave vneme, slabo in površno«.93
Sicer pa Tone Smolej v svoji študiji: Lucien Tesnière in slovenska primerjalna književnost (Smolej, 2008), nekoliko podrobneje govori o njegovem delu v Ljubljani. Poleg zbiranja gradiva za svojo doktorsko disertacijo Les formes du duel en slovène (Oblike dvojine v
slovenščini) je imel za študente romanistike tudi seminar iz francoske književnosti, hkrati
pa vodil vaje iz francoskega jezika. Vsaj deloma je T. Smolej tudi rekonstruiral sestavo takratnega francoskega seminarja; več semestrov so Tesnièrovim predavanjem sledili bodoči
lingvisti, kot npr. Jakob Šolar, literarni zgodovinarji: Mirko Rupel, Stanko Leben, med
filozofi pa Mirko Hribar. Ne le, da je s francoščino seznanjal bodočo znanstveno elito,
ki se je komaj izvijala iz nemških spon, zanimiv je bil tudi za nekatere šudente, kasnejše
pisatelje. Več semestrov ga je poslušal Miran Jarc, ki je pozneje večkrat pisal o francoski
književnosti oziroma o Andréju Gideu, Valeryju Larbaudu in bil prvi slovenski prevajalec
Marcela Prousta. Od leta 1922 je pri Tesnièru študiral nesojeni romanist Srečko Kosovel.
Za njegov krog je bil le devet let starejši predavatelj francoščine privlačen, saj je pri njem
študiral še Alfonz Gspan, ki se je četrt stoletja pozneje posvečal Beaumarchaisu in Linhartu, po en seminar pa sta vpisala še Ivo Grahor in Ciril Debevc (Smolej, 2008, 104).
V pismih svojim bližnjim, znancem in prijateljem, Srečko Kosovel večkrat izraža
željo po tem, da bi odšel v Pariz. Tako v pismu sestri Karmeli z dne 14. maja 1923 med
drugim pravi: »Nameravam v Pariz. Ne smeš se smejati moji plašni drznosti. Postavil sem
si cilj, zato da pojdem daleč. Od doma bom potreboval denarja le za sunek z vlakom do tja,
potem ne bo treba od doma skrbeti nič zame. Greva s prijateljem. Naš francoski profesor
nama pojde na roko. Če se mi stvar posreči, bi poskrbel tudi zate in za Černigoja – lep otok
Slovencev sredi Pariza«. Tudi v pismu z dne 17. maja 1923 pravi: »Jaz mislim na Pariz.
Velik cilj, trenutno bo treba mnogo energije, a potem bo zlat, lep dan. Ne bojim se ničesar
in se tudi v francoščini dobro izpopolnjujem«.94
93 Srečko Kosovel, Zbrano delo, III. knjiga (I. del), članki, eseji, ocene /pisma/, dnevniki, 1977 (Petru
Martincu, Pisma, 544–545).
94 Pisma, 429, op.cit., 93.
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V Francijo pa je odšel le Peter Martinc. Iz dopisovanja, ki ga je imel s Srečkom
Kosovelom v času svojega bivanja v Franciji, je razvidno, da je bila obema francoščina
zelo draga. Peter Martinc je Srečku pisal o francoski avantgardni književnosti in mu
pošiljal dela izbranih avtorjev (podrobneje v Čok, 2014, 13). Iz njunega dopisovanja je
razvidno, da je v seminarju René Martel omenjal Appolinaira, Valéryja, Ponchona in
druge, Martinc pa je Kosovelu iz Francije poslal revijo »Nouvelles littératures« pa tudi
nekaj knjig. Kosovel ga je prosil zlasti za pesmi Jeana Parsa, ravno tako ga je zanimal
Marcel Arland, ki je izdal več knjig, med drugimi Terres étrangères, zanimali pa sta ga
tudi knjigi »L‘art vivant« in »Le surrèalisme«. Ravno tako je Martinca prosil, če mu
kupi kako pesniško zbirko Paula Valéryja in Paula Forta. Iz pisma tudi izvemo, da ga
je začelo zanimati francosko kulturno gibanje povojnega časa, še posebej na področju
književnosti. V pismih z dne 31. januarja in 13. februarja 1925, kjer se Petru Martincu
zahvaljuje za revijo Nouvelles littératures in za tri knjige, ki mu jih je poslal, ugotavlja, da
»imamo mi s temi francoskimi pisatelji, mogoče tudi z Appolinairjem in Cocteaujem nekaj
sorodnega, nekaj boemskega in vendar ne brezsmiselnega«. »Če berem,« nadaljuje, »kako
se je ženil Verlaine, ali karkoli v Nouvelles littératures, se mi zdi, da je to veliko bolj nam
sorodno kakor Francozom samim. Boêmi so internacionalni pojav. Če bi mi imeli kakšen
dober dnevnik, koliko bi ljudje lahko izvedeli, jaz bi prevedel iz teh knjig marsikaj, kar je
karakterističnega za tisto življenje na Montmartru in v francoski poetski družbi«. V pismih
z dne 16. junija in 17. avgusta 1925 (iz Tomaja), kjer se mu zahvaljuje za pozdrave iz
francoskih Alp in za Nouvelles littératures, z obžalovanjem pripominja, da ne more tudi
on tja, sprašuje Petra Martinca, kako to, da ne gre nič v Pariz. Hkrati mu zagotavlja,
da bo v naslednjem letu prišel v Francijo tudi sam. Zadnje pismo nosi datum 5. januar
1926 in se v njem Petru Martincu zahvaljuje za obširno pismo in se dogovarja za njuno
skorajšnje snidenje v Gorici, 8. januarja 1926.95
Srečko Kosovel ni le obljubljal kakšen prevod iz francoskega jezika, pač pa se
je dejansko navdušil nad Romainom Rollandom in v Mladini (II, 1925/26, 2–3,
33–34) svobodno prevedel Manifest svobodnim duhovom ter dejal: »Ta poziv velja v
prvi vrsti onim slovenskim »duševnim« delavcem, ki opravičujejo svojo molčečnost nap
ram krivicam z izgovorom, da so krivice bile, da so in da bodo«.96
Preglede in prevode iz francoske književnosti je sicer že v času pred prvo svetovno
vojno, zlasti pa v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, prinašala revija Ljubljanski zvon.
Tako je S. Leben v prispevku »Romanska literatura v Ljubljanskem zvonu« ob petdesetletnici njenenega izhajanja (Ljubljanski zvon, 50, št. 1, 1930, 5–15) podal sistematičen
pregled francoske književnosti, pri tem pa naglasil, da je le-ta začela živahneje in neposredneje prodirati v slovenski kulturni prostor šele v desetletju po prvi svetovni vojni.
95 Podrobneje v L. Čok, Srečko in Peter. Esej o prijateljstvu med Petrom Martincem in Srečkom Kosovelom, Kulturno društvo Peter Martinc, UP Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, Koper 2014, 13.
96 B. Kreft je leta 1966 pripomnil, da zaradi cenzure niso mogli objaviti celotnega Manifesta (Zweig,
1975, 250).
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»Vsekakor bi bilo zanimivo ugotoviti in pokazati,« nadaljuje, »koliko je npr. francoski na
turalizem vplival na slovensko prozo, ali pa francoski simbolizem z Baudelairjem, Verla
inom in Rimbaudom na moderno slovensko liriko. Maloštevilnost Slovencev in naša geo
grafska umeščenost na križišču med evropskim Vzhodom in Zahodom, med germanstvom in
romanstvom«, ugotavlja dalje, »so nas od nekdaj silila, da smo bili čuječi in budni za raz
lične pojave v tujih literaturah. Drugače tudi ni moglo biti. V škodo nam je bilo le to, da
zaradi političnega pritiska in zatiranja nismo imeli prostih rok in širšega razgleda. Velik
pritisk nemške kulture nas je vklenil v enostranskost in zavrl razvoj lastne kulturne ustvar
jalnosti ter nas prisilil v to, da smo vse ocenjevali predvsem skozi očala nemške kulture in
miselnosti.« »Večji del pogledov na romansko kulturo,« nadaljuje, »je shranjen v starejših
letnikih Ljubljanskega zvona, ki je kot literarna revija skušal s svojimi sodelavci spremljati
in ocenjevati romansko književnost«. Prvi daljši sestavek o dogajanju v Franciji se tako
izpod peresa F. Šukljeta pojavi šele leta 1883, leta 1888 pa je bil objavljen prvi literarni
esej z naslovom »Naturalizem«, ki ga je napisal F. Svetič in v katerem dokaj tehtno razpravlja o Zolaju in njegovi naturalitični estetiki. Po tem prvem eseju je bilo v naslednjih
petih letih le nekaj krajših vrstic o novostih z italijanskega knjižnega trga. Sicer pa je ob
koncu 19. stoletja najpomembnejšo vlogo igrala poezija. »Pesnikovanje francoskih par
nasovcev,« naglaša Leben, »je doseglo višek pri Paulu Verlainu in Stéphanu Mallarméju, ki
sta kot močni pesniški osebnosti z novimi izraznimi sredstvi prenovila poezijo […]«. Verlaine, najizrazitejši med simbolisti, je objavil svoje najboljše in najznačilnejše pesniške
zbirke okoli leta 1890, Mallarméjevi »Vers et prose« pa so iz leta 1893, medtem ko je v
Ljubljanskem zvonu simbolizem prvikrat omenjen šele leta 1897, ko mu je V. Foerster
namenil 12 strani dolg esej, pa še ta je bil bolj informativne narave. »To kaže, kako nam
je bilo literarno snovanje v francoski književnosti še zelo nepoznano in oddaljeno,« pripominja Leben. Tako je Ljubljanski zvon o dogajanju v romanskem literarnem svetu začel
pogosteje pisati šele po letu 1900, ko je revijo začel urejati A. Aškerc. Nekakšen mejnik
v tem smislu predstavlja letnik XX., ko se v zvezi z romansko književnostjo pojavlja vse
več poročil, esejev in razmišljanj. Po malem so sledile še ocene prevodov, zlasti iz francoske literature, kakor tudi predstavitve posameznih pesnikov in pisateljev. Po letu
1901 se je začel za francosko literaturo zanimati F. Svetič (npr. Victor Hugo ob stoletnici rojstva, oziroma nekrolog Émila Zolaja). Precejšen del Ljubljanskega zvona so leta
1907 napolnila poročila, kasneje pa esej Vladimirja Levstika iz Pariza pod naslovom »V
Babilonu svobode«, ki pa so se večinoma omejevala na orise slikarskih in kiparskih del
v raznih pariških muzejih in galerijah ter v glavnem molčijo o takratnem dogajanju na
literarni sceni. Odlično je sicer obvladal francoščino in veliko prevajal iz tega jezika. V
Parizu si je ustvaril širok krog prijateljev, eden najpomembnejših je bil Philippe Algaud.
Po letu 1906 je V. Levstik redno poročal le o reviji »La Revue slave«, medtem ko se je
romanist F. Juvančič prvič oglasil v Ljubljanskem zvonu leta 1909 s kratkim poročilom
o »Manifestu italijanskih futuristov« in o nekaterih mladostnih pesniških poskusih Napoleona Bonaparta. Anton Debeljak se je kot romanist prvikrat oglasil leta 1911 s poročilom o »Kultu francoske književnosti izven republike«. Romanistiko je študiral
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najprej na Dunaju, potem pa v Parizu. Veliko je pisal o romanski, zlasti o francoski literaturi in kulturi. Dejansko Debeljakov vstop v krog sodelavcev Ljubljanskega zvona
predstavlja drug mejnik v odnosu revije do latinskega sveta. »Nihče ni v vseh teh minulih
letih, odkar izhaja Ljubljanski zvon, napisal o romanskih literaturah več poročil, esejev,
prevodov kakor Debeljak, saj ga od leta 1911 dalje srečamo domala v vsaki številki omenje
ne revije in brez njega, zlasti v povojnih letih, Ljubljanski zvon ne bi bil to, kar je,« naglaša Stanko Leben. V pregledu francoske književnosti tako že leta 1921 omenja Paula
Claudela, Maxa Jacoba, Andréja Salmona oziroma pesnitev Elégies Georgesa Duhamela, prvikrat pa omenja tudi Paula Valéryja, ki ga sicer prišteva med desničarske pesnike,
ki so se zgledovali po Malherbu in Mallarméju. Kot največjo pesnico tistega časa označuje grofico Anne de Noailles, ki je dosegla višek svoje lirske poezije s pesnitvijo Forces
éternelles (Večne sile), v kateri izraža razdvojenost med ljubeznijo in duhovnostjo. Svoj
pregled zaključuje s Henrijem de Régnierjem, Pierrom de Nolhacom in Paulom Fortom (Ljubljanski zvon, XLII, št. 7, 1922, 445–447). Pavel Karlin je nato šele leta 1925
v slovenskem prevodu objavil Balado o Florentinu Prunieru Georgesa Duhamela (Lju
bljanski zvon, XLV, št. 3, 1925), o Paulu Valéryju pa se je znova podrobneje razpisal
Anton Debeljak, ki je prevedel njegov znameniti esej »Kriza duha« (La Crise de l‘Esprit).
Valéryja označuje za najizrazitejšo osebnost tedanje Francije, ki naj bi po njegovem
zaslovel z vstopom v Francosko akademijo. Nato na kratko podaja njegovo življenjsko
pot, od rojstva v pristaniškem Sètu do leta 1895, ko je v simbolističnem duhu pesnil
pod vplivom Mallarméja in pesmi objavljal v reviji La Conque, ki naj bi jo v Montpellieru ustanovil s Pierrom Louÿsom. Ker pa je imel literaturo zgolj za delno udejstvovanje v borbi za pridobitev »točnejših jezikovnih izrazov«, kot pravi Debeljak, je literarno
delo zanemaril za celih 23 let. Odslej se je ukvarjal z abstrakcijami in matematičnimi
špekulacijami (!), zadnja leta pa predaval po raznih sosednjih državah. V Zürichu je
razmišljal, da bi od tesnobe skoćil v reko Limmat, a se je po uspešnem nastopu na univerzi rešil duševne stiske. Pri Mussoliniju se je zavzel za izboljšanje gmotnega položaja
pesnikov, v Španiji pa se je presenetljivo vnel za Modrice (?), kakor nikjer drugod.
»Kdor bi hotel na najlažji način prodreti v hram Valéryjeve umetnosti,« zaključuje Debeljak, »bi moral vstopiti skozi vrata njegove proze, ki slonijo na dveh veličastnih stebrih:
L‘Âme et la Danse (Duša in ples) ter Eupalinos ou L‘ Architecte (Eupalinos ali arhitekt), ki
ga uvrščata med največje esejiste vseh časov. To sta modroslovna dialoga, torej knjižna zvrst,
ki se ni posebej obnesla niti pri spretnih pisateljih, kot so bili Ciceron, Leibniz, Malebranche
in Fénelon. Valéry pa se je na svojo srečo znal poglobiti v povezanost, ubranost, polet in
jasno preproščino platonskega dvogovora«. V nadaljevanju Debeljak podrobneje predstavlja najprej esej L‘Âme et la Danse, nato pa še esej Eupalinos ou L‘ Architecte. Na koncu
predstavlja še njegovo zbirko devetih kritičnih člankov z naslovom Variété (Raznolikosti), ki razodevajo njegov intelektualizem. V enem od člankov, nadaljuje Debeljak, je
Valéry dokaj podrobno obrazložil, kaj tvori snov poezije in da je potrebno iz nje izločiti vse, kar se da povedati v prozi. Naša doba zahteva diferenciranje, pravi. Edgar Poe in
Charles Baudelaire sta pripravljala tla čisti poeziji, pri tem pojmu pa Valéry omenja, da
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je povzročil v zadnjem času veliko prepirov. Kdor pa se pobliže zanima za samo sestavo
verza, pravi Valéry na nekem drugem mestu, ga vsebina pušča ravnodušnega, kajti
bistvo poezije leži v iskanju nje same in v veščem, strokovnem obvladanju vseh sredstev
umetnosti.
»Glavni zagovornik Valéryjeve pesniške lepote,« pravi Debeljak, »je duhovnik Bré
mond, ki ga je v svojih predavanjih uvrstil med štirideset nesmrtnikov, čeprav je v njem
videl heretika. Po njegovem bi morda jedro pesnikovega značaja tičalo v mistični realno
sti, ki je dokaj sorodna z glasbo oziroma mistično gorečnostjo. Sicer pa so mnenja o tem
vprašanju precej različna«.
»Esej La Crise de l‘Esprit (Kriza duha) je sestavljen iz dveh sestavkov,« nadaljuje
Debeljak. »V drugem se avtor sprašuje, ali ne bo Evropa izgubila svojega izjemnega po
ložaja v svetu, ker množicam nepreudarno predaja svojo znanost (!), ki predstavlja njeno
poglavitno orožje in premoč. »Mimogrede je tu«, nadaljuje Debeljak, »Valéry poskušal
opredeliti pojem evropske duše, ki jo vidi v delovni pohlepnosti, vneti in nesebični radove
dnosti ter srečni zmesi domišljije in strogosti, v skepticizmu in neodkriljivem misticizmu.
To definicijo je še razširil v opombi, kjer prišteva v Evropo vsa tista ljudstva, ki so bila pod
vplivom Rima, krščanstva, posebno pa grške duhovne tvornosti, ki se ji moramo zahvaliti,
da nas v tolikšni meri ločuje od ostalega človeštva. Predvsem pa je Evropa ustanovila zna
nost […] in nekateri od prizadetih narodov so ostali samo v okviru teh dveh činiteljev,
Amerika pa je sploh samo tvorba evropskega veleuma«.
Debeljak se ustavlja med drugim tudi ob Valéryjevi študiji Introduction à la métho
de de Léonard de Vinci (Uvod v metodo Leonarda da Vincija), za katero pravi, da
tu najlažje razberemo način Valéryjevega umskega delovanja, ki že 23 let predstavlja
njegovo dovršeno intelektualno moč. V pričujoči študiji je Leonardu naprtil mnogo svo
jih nadčutnih stremljenj in skrbi. V njej zaznamo iskanje ustrezne metode, razglabljanje
o skupnem izvoru vseh duhovnih področij, ki jih po krivici ločujemo, medtem ko imajo
znanost, umetnost, filozofija in pesništvo eno samo izhodišče ter se lahko povežejo v en
sam problemski sklop: kako najti prvotni izvor vesoljnim zakonom duhovnega življenja.
Pravi veleum (Leonardo) je tisti, ki zna med predmeti zaslediti zakon gibanja in ki
zna razkriti njihove medsebojne zveze in odnose. Seveda pri tem postopnem odkrivanju
zavesti, [meni Debeljak] prideš do določenega nihilizma, zato je Valéryjeva metafizika
do gotove mere negativna. V primerjavi z Bergsonom, ki glede božanskega in nemate
rialnega prepušča vso moč intuiciji, Valéry sicer ne zanika pomena intuicije, vendar jo
podreja razumu.
Pri tem se Debeljak sprašuje,
Kako to, da Valéryjeva samokritika ni ohromila njegove ustvarjalnosti? Zakaj še ni nik
jer izpovedal svojih življenjskih nazorov? Doslej so bila njegova prizadevanja usmerjena
zgolj v izpopolnjevanje izrazoslovja in to je edini temelj, ki ga drži pokonci. Kot pisec ne
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sodi med tiste, ki kako idejo izdelajo in obdelajo do podrobnosti in se pri tem ne menijo
za ostali svet, temveč se pridružuje tistim, ki stvari zgolj nakažejo in prepuščajo bralcu
podrobno razčlenitev. Tako se njegova proza kot poezija odlikujeta po preciznosti in jas
nosti, torej lastnosti, ki ji njegove pesniške vrline dajejo še večjo natančnost in nazornost.
Debeljak prehaja na koncu še na esej z naslovom La Soirée avec M. Teste (Večer
z gospodom Testom), ki ga je Valéry napisal leta 1893 in mu predstavlja simbol vesoljnega duha, utelešenega v človeški podobi, in sestavek Une Conquête mêthodique
(Metodična osvojitev), ki ga je istega leta napisal na pobudo urednika angleške revije
New Review v zvezi z nemško gospodarsko konkurenco.
Po obširnejši analizi Valéryja kot pisatelja Debeljak prehaja še na oceno njegovega
pesniškega ustvarjanja in pri tem navaja, da je za razliko od proze, kjer je požel veliko
pohval in bil deležen občudovanja, pri svojih pesnitvah tu in tam naletel tudi na
odpor in kritiko. Nekatere pesniške zbirke so bile namreč natisnjene le v 130 do 330
izvodih in so morali francoski bralci pogosto posegati po nemških ali angleških prevodih. Za spoznanje zajetnejše so, navaja Debeljak, novejše pesnitve kot npr. Album
des Vers anciens (Album starodavnih stihov, 1920), Charmes (Čari, 1922) in Poésies
(Poezije, 1924–1926).
Po Valéryjevem mnenju, [nadaljuje Debeljak] je poezija plod globokega skepticizma in
bogovi pesniku milostno poklonijo prve stihe, njegova naloga pa je, da oblikuje nasled
nje, ki ne bodo nevredni prvih. V ta namen pa komaj zadoščajo vsi potenciali lastnih
izkustev in duha […] pri tem pa si je pesnik naprtil veliko bremen in težav pri obliko
vanju ustrezne tehnike verza, a jih je večinoma sijajno premagal. Ogiba se obrabljenim
frazam kakor malokdo, tako da včasih zdrkne v neverjetno preciznost, sicer pa je pesnil
le na prošnjo prijateljev, tako kot je prozo pisal zgolj po naročilu.
Ob vsej tej skoposti pesniških in proznih sestavkov, naglaša Debeljak, se mu je
posrečilo ustvariti nekaj pravih biserov. Pogosto pri njem zasledimo verze, ki vzbujajo vizualno ali slušno refleksijo. Pri tej poslednji je najti veliko primerov v pesnitvi
»Ébauche d'un serpent« (Kačji načrt ali Kačji zasnutek), ko se domala v vseh verzih
sliši sikanje kače, ki se posmehuje Stvarnikovemu delu. V tej pesnitvi se naš »poganski
razumnik«, kot navaja Debeljak, »strinja s katoliškim načelom, da je namreč napuh
poglavitni greh, ki odpira vrata tudi drugim grehom in čisto dušo ohranja le tedaj, če se
odene v videz dobrega […]«.
Ob koncu svoje kritične analize Debeljak kot največje Valéryjeve pesniške dosežke izpostavlja pesnitev Le Cimitière marin (Morsko pokopališče), ki je po njegovem polna metafizične tesnobe, razmišljanja o življenju in smrti pa tudi slikovitega razglabljanja o najglobljem človeškem bistvu. Ob zaključku zadoni spev proti
nihilizmu, obupu in črnogledosti. Naslednja je pesnitev La Jeune Parque (Mlada
parka), ki naj bi bila zagonetnejša od Mallarméjevega Favnovega popoldneva, sledi
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Aurore (Zarja), ditiramb prebujenja, ki se prične z zaupanjem in zaključi z upanjem, med mojstrovine pa prišteva tudi pesnitev Les Pas (Koraki) in tri speve o
Narcisu (Fragments du Narcisse).
Debeljak na koncu še navaja, da
so nekateri kritiki Valéryju očitali, da je stilist, človek, ki opazuje usihanje svojega duha,
zasvojen hermafrodit, čigar pesniške stvaritve spominjajo bolj na fiziko ali kemijo kot
pa na umskega narcisa. Res pa mu je sentimentalnost tako zoprna kakor pornografija,
ki ju naziva sestri dvojčici, vendar pa najde pri njem izostreno, nevsakdanjo čutnost, ki
jo kroti nekakšna vznesena odličnost, tenkočutna samozavest, ki se boji razgaliti svojo
najnežnejšo bit. Njegova duhovna moč pa uspe ustvarjati okoli sebe tajinstveno ozračje,
ki je jasno, prosojno in prozorno, skoraj preveč čisto za običajnega bralca (Ljubljanski
zvon, XLVI, št. 7-8, 1926, 514–518).
Sicer pa je slovenski javnosti, kot rečeno, Paula Valéryja v Ljubljanskem zvonu na
kratko predstavil že Pavel Karlin leta 1925, ko je objavil prevod njegovega nagovora v
pariškem PEN-klubu. Pri tem je podal kratek biografski oris in njegova poglavitna dela
ter med drugim navedel: »Francoski pesnik in član literarnega društva »Cercle littéraire
internationale« Paul Valéry, ki je tako duhovito nagovoril letošnje pen-klubovske zborovalce, se je rodil v Cettu 30. oktobra 1871 in se šolal ob plodnih literarnih naukih
pesnika Mallarméja ter kmalu zaslovel kot njegov najboljši učenec (Album starih stihov, 1890, 1900). Svoje drobne, bleščeče izbrušene in globokoumne verze je objavljal
najprej v bojevitih revijah: La Conque, Centaure, La Syrinx, L‘Ermitage, La Wallonie, La
Coupe, La Chimère itd. Nato se je skoraj za dvajset let odrekel publiciranju in se z veliko
vnemo in zagnanostjo lotil študija matematičnih ved. Šele leta 1917 se je zopet pojavil
s pesnitvijo »Mlada parka«, ki opeva boje in duševni razkol »entre ses doutes profonds et
riches et la clarté nette de l‘intelligence« [slov. med svojimi globokimi in obilnimi dvomi
ter čisto jasnovidnostjo inteligence]. Po vojni je še objavil značilna in na moč privlačna
dela, ki razodevajo v njem globokega duha in brezhibnega oblikovalca verzov: Morsko
pokopališče (1920), Ode (La Pythie, Aurore, Palme, 1920), Kačji načrt (Ébauche d›un
serpent) in Speve (Charmes ou Poèmes, 1922 v založbi Nouvelle Revue française). Preteklo leto je izdal duhovite dvogovore Eupalinos ali arhitekt (Eupalinos ou L‘Architecte),
letos pa znamenita sodobna razglabljanja: Variétés (Raznolikosti). Paul Valéry, ki velja
za enega prvih sodobnih francoskih pesnikov, je v veliki meri vplival na svoje sodobnike
in v marsikateri novejši struji ohranil baudelairjansko izklesanost verzov, notranjo ritmično razgibanost in duhovno bogastvo. V tem pogledu sta poleg pesmi doslej najbolj
odmevali njegovi izčrpni deli: »Introduction à la Methode de Leonard de Vinci in Soirée
avec M. Teste« (Uvod v metodo Leonarda da Vincija in Večer z g. Testom) (Ljubljanski
zvon, XLV, št. 9, 1925).
V Valéryjevem nagovoru pisateljem, ki so se udeležili srečanja v pariškem PENklubu, pa lahko v Karlinovem prevodu med drugim preberemo:
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Občudujem ta veličastni zbor, kjer vidim zbrane može, kot so Galsworthy, Pirandello,
Unamuno, Kuprin in toliko drugih pisateljev različnih narodov med našimi francoski
mi književniki. Toda dovolite, da povem, kakšen čuden vtis imam in kakšna nenavadna
misel se mi poraja, ko motrim ta naš shod. Današnje zborovanje se mi zdi skorajda ne
razložljivo oziroma je v njem nekaj paradoksalnega. Literatura je jezikovna umetnost in
jezik je sredstvo za medsebojno razumevanje. Razumljivo je, da se geometri, ekonomisti
oziroma tovarnarji različnih narodov lahko sestajajo in se posvečajo koristnim razpra
vam. Kaj pa pisatelji? Možje, katerih poklic temelji neposredno na njihovem nacional
nem jeziku in katerih naloga je, da ga razvijajo; vendar jezik kar najbolj neizprosno
ločuje narod od naroda! Kaj naj torej predstavlja zborovanje tistih, ki delujejo v vsakem
narodu z namenom, da bi ohranili, okrepili in izpopolnili tiste razlike in posebnosti, ki
ločijo en narod od drugega? Na kakšen način je tak shod sploh mogoč?
V nadaljevanju pa naglaša:
Različne literature se medsebojno prežemajo, vendar ta čudež ni od danes. Virgila je
vleklo k Homerju. In koga vse nismo ljubili mi, Francozi? Italijo v času Ronsarda, Špa
nijo v času Corneilla, Anglijo v času Voltaira, Nemčijo in Bližnji vzhod v času roman
tikov, Ameriko pa v času Baudelaira […] in tako od stoletja do stoletja. Grčijo in Rim,
kot dve vedno uživajoči ljubici, smatram za dve tvorbi, ki sta le malo bolj oddaljeni od
nas kot drugi narodi. Homer je le nekaj milijonov kilometrov odtod, zato ga je zaradi
te velike razdalje potrebno opravičiti, da ga danes ni med nami. Te ljubeče literature so
se medsebojno iskale in si želele druga drugo. Toda, kot sami veste, gospodje, zaljubljenci
objemajo vselej tisto bitje, ki ga ne poznajo in morda bi sploh ne bilo ljubezni brez te
nepoznanosti, ki privlači in daje čar ljubljeni osebi.
V primeru, da tudi do popolnosti poznamo kakšen tuj jezik in lahko še tako globoko pro
niknemo v intimo kakega naroda, se mi zdi nemogoče, da bi se lahko ponašali s tem, da
razumemo govorico in slovstvena dela enako kot nekdo, ki iz tega naroda izvira. Nikoli
ne moremo imeti občutka in zavesti, da njihov jezik do popolnosti poznamo in obvla
damo. Tako naš Shakespeare ni angleški Shakespeare in celo Voltairejev Shakespeare ni
Shakespeare Victorja Hugoja […] na svetu je dvajset Shakespearjev, ki širijo in množijo
prvotnega Shakespearja in s tem širijo njegovo slavo.
Morda lahko ravno s tem primerom opravičimo današnje zborovanje, ki se mi je še prav
kar zdelo tako čudno. Sicer pa ga lahko opravičujemo s popolnoma drugačnega razloga,
ki je nedvomno nekoliko bolj vzvišen.
Današnji shod pisateljev vseh narodov, zbranih tu v Parizu, me spominja včasih na
samo etnično strukturo Francije. Ni namreč bolj raznolikega naroda na svetu, kot je naš
narod, pa vendar izgledamo kot enoten narod. Ali ni morda Francija neke vrste prvotna
podoba tistega, kar bi lahko predstavljala združena Evropa?
Dovolite mi, gospodje, da vas ob koncu spomnim na misel moža, ki sem ga neskončno
ljubil in strastno občudoval. Mallarmé, čigar globoko poznavanje in spremljanje literarnih

229

PAU L VA L É RY

tokov verjetno poznate, si je iz naše literarne umetnosti ustvaril celo metafiziko in se ni
hotel sprijazniti, da bi jo jemal zgolj za zabavo oziroma lahkotno čtivo, ki bi ga pisatelji
ponujali publiki. Iz dna duše je bil prepričan, da mora imeti človeštvo druge cilje kot zgolj
to, da je popoln izraz samega sebe. Svet je ustvarjen zato, da bi prišel do lepe knjige […]
Ni mu našel torej drugega smisla, saj je bil prepričan, da vsi tisti, ki izražajo svoje misli in
živijo za razvoj jezika, pomagajo pri tem velikem poslanstvu in pri njem sodelujejo vsak
s svojim majhnim deležem. Sam nazdravljam tej lepi knjigi! (Ljubljanski zvon, XLV, št.
8–9, 1925).
Ravno tako sta P. Karlin in A. Debeljak v rubrikah »Inozemski pregled« oziroma
»Iz svetovne književnosti« v Ljubljanskem zvonu v letih 1925–1927 predstavila Pierra
Louÿsa in Romaina Rollanda, Miran Jarc pa Marcela Prousta s prevodom kratkega
odlomka iz romana Le côté de Guermantes (Ljubljanski zvon, XLVII, št. 1, 1927). A.
Debeljak je iz zbirke Variété ravno tako, kot omenjeno, prevedel odlomek iz Valéryjevega dela Kriza duha (La Crise de l‘Esprit), v katerem je avtor ob nevarnostih, ki naj bi
pretile Evropi, sprožil alarm, njegovo delo pa je imelo precejšen odmev. Svoj sestavek
Valéry, v Debeljakovem prevodu, začenja z ugotovitvijo:
Me civilizacije, sedaj vemo, da smo umrljive. Slišali smo o svetovih, ki so docela izginili,
o cesarstvih, ki so potonila z vsemi svojimi ljudmi in bogastvi; pogreznila so se v ne
skončno dno stoletij z vsemi svojimi bogovi in zakoni, s svojimi akademijami in s svojimi
eksaktnimi in uporabnimi vedami, s svojimi slovnicami, slovarji, klasiki, romantiki in
simbolisti, s svojimi kritiki in kritiki njihovih kritikov. Sicer smo videli, da je ves vidni
svet iz pepela in da ta pepel nekaj pomeni. Skozi goščo zgodovine smo opažali prikazni
neizmernih ladij, natovorjenih z bogastvom in duhom. Nismo jih mogli prešteti […].
Velike kreposti nemških rodov so zaplodile več zla, kakor je brezdelnost kdaj povzročila
grehov. Na svoje oči smo gledali pridno delo, temeljito izobrazbo, najresnejšo strogost in
red ter prizadevnost v službi groznih prevar … Seveda je bilo treba mnogo znanja, da se
je pobilo toliko ljudi, zapravilo toliko imetja, uničilo toliko mest v tolikšnem času […].
Nenavaden drget je prešinil možgane Evrope. Po vseh svojih miselnih jedrih je čutila, da
sama sebe več ne pozna, da je prenehala biti sama sebi podobna, da bo vsak čas izgubila
zavest, zavest, pridobljeno v stoletjih nesreč, a s tisoči odličnih mož, z neštetimi geograf
skimi, narodnostnimi, zgodovinskimi prednostmi. Tedaj pa se ji je, kakor v obrambo
njenega fiziološkega bitja in žitja, zmedeno povrnil ves njen spomin. Njeni veliki možje
in njene velike knjige so se znova dvignili na površje. Nikoli se ni toliko bralo, niti s
tolikšno vnemo, kakor med vojno: vprašajte knjižničarje. Nikoli se ni niti toliko in tako
iskreno molilo: vprašajte duhovnike. Vsi so se imeli za rešitelje, ustanovitelje, zaščitnike,
mučenike, junake, junakinje, očete domovine in narodne pesnike […].
In v tej isti umski zmedi so na poziv iste tesnobe v izobraženi Evropi nanagloma znova
oživele njene misli, številne dogme, filozofije, različni ideali: tristo razlag o nastanku
sveta, nad tisoč odtenkov krščanstva; vsa pestrost umske svetlobe je razgrnila vse svoje
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raznolike barve, ki se svetijo s čudnim, temačnim bleskom v mrtvašnici evropske duše.
Medtem ko so izumitelji mrzlično iskali po svojih podobah, po letopisih nekdanjih vojn,
orodij, s katerimi bi prerezali žičnate ograje, uničili podmornice ali ovirali polet letal,
se je duša zatekla k vsem čarovnijam, kar jih je poznala, in resno prebirala najbolj ne
običajna preroštva: iskala je zatočišče in tolažbo v celokupnem naboru spominov, starih
listin in obnašanju pradedov. In to so že videni znaki strahu, zmede možganov, ki bežijo
od resnice in se zatekajo v težke sanje ter vračajo iz morečih sanj nazaj v resničnost,
brezumno kakor miš v kletki […].
Vojaška kriza je morda minila, gospodarske težave so še vedno prisotne v vseh svojih di
menzijah, toda za umsko krizo, ki je nežnejša in že po svoji naravi odeta v varljiv videz,
je težko ugotoviti, na kateri stopnji se nahaja.
Nihče ne more reči, kaj bo jutri zamrlo ali ostalo pri življenju v slovstvu, filozofiji in lite
raturi. Nihče še ne ve, katere ideje in jeziki se bodo izgubili in katere novosti bodo prišle
na dan. A upanje vedno ostaja, čeprav upanje ni nič drugega kot nezaupanje človeškega
bitja do jasnejših predvidevanj lastnega duha. Vendar dejstva so jasna in neizprosna: na
tisoče mladih pisateljev in umetnikov je umrlo. Izgubljen je privid evropske prosvete in
prisoten dokaz, da znanost ne more ničesar rešiti: znanost je smrtno ranjena v svojem
stremljenju in tako rekoč onečaščena s krutostjo svoje uporabnosti: idealizem, odgovoren
za svoje sanje, je globoko prizadet; realizem razočaran, potolčen, obremenjen z zločini
in pregrehami: pohlep in odrekanje sta enako zasmehovana, vere pomešane, križ proti
križu, polmesec proti polmesecu: celo skeptiki, razoroženi ob tako naglih, nasilnih in
presunljivih dogodkih, ki se igrajo z našimi mislimi kakor mačka z mišjo, izgubljajo
svoje dvome in jih znova najdejo, pa znova zgubijo ter niso več sposobni uporabljati
svojega duha […]. Nihanje ladje je bilo tolikšno, da so se še tako močno pritrjene svetilke
na njej končno prekucnile […] (Ljubljanski zvon, XLVI, št. 7–8, 1926).
Leta 1927 je Miran Jarc v Ljubljanskem zvonu objavil daljšo razpravo z naslovom
»Evropski duh v sodobni francoski književnosti«, kjer uvodoma primerja Anatola
Francea in Andréja Gidea, nato pa sega nazaj do Voltaira, ki naj bi bil po njegovem
najčistejša inkarnacija francoskega duha do obdobja francoske revolucije, po njej pa
naj bi se pričel francoski duh komplicirati in privzemati lirizem, ki ga je ponesel v
povsem drugo smer, le-ta pa ni bila plod zunanjih vplivov, temveč utemeljena v značilnostih francoskega duha. Francoski vpliv je dosegel višek z zmago revolucije, ki je
razgrnila pred evropskim človekom čisto nova obzorja, saj so ideje revolucije omogočile francoskemu narodu upravičen naziv »la nation initiale« in je bilo vse 19. stoletje
zatem prežeto z razsvetljenstvom in z gesli »enakost«, »svoboda«, »bratstvo«. Toda ta
ideologija je za sodobnega človeka, nadaljuje Jarc, izgubila svojo moč, saj jo je življenje obsodilo kot nesprejemljivo in jo zavrglo. In tako sodobnik ne more več zreti v
tisti Franciji kulturne sile, ki so jo čutili rodovi 18. in 19. stoletja Toda epigoni tega
kulturnega življenja, ki poudarja latinstvo, so postali zdaj odločni in borbeni čuvarji
tradicije, poudarjajoč kot edino francosko obliko življenja ravno njegovo romanstvo,
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ki ima civilizacijo kot edino uspešno sredstvo za razvoj človeštva, civilizacijo, ki naj
kakor luč razuma osvetljuje, omejuje, določa in bistri človekovo osebnost, družbo
in narod. Ti civilizatorji vidijo ravno v tem varovanju duha nekdanje Francije edino
možnost, da le-ta obdrži svoje veliko poslanstvo kot »grande nation« in skrbno pazijo, da se ne bi vanjo vtihotapili vplivi barbarstva, zlasti germanstva in slovanstva.
Odtod tudi skrb za čistost francoskega jezika, za ustreznost izrazoslovja, strah pred
nejasnostjo in raznolikostjo; od tod tudi kult statičnosti, delitve na kaste in razrede
ter negovanje forme. Ko Miran Jarc razmišlja o Franciji po prvi svetovni vojni, ko so
se ponovno pričele oživljati težnje po zbliževanju duhov med narodi, so tudi književniki začeli graditi mostove, ki naj bi iz različnih narodov ustvarili enotno Evropo.
Po njegovem mnenju je najbolj evropska predvsem Nouvelle Revue française (poleg
leta 1923 ustanovljenih revij Europe in Revue européene), ki združuje najodličnejše
sodobne francoske pisatelje in pesnike. »Tako se je André Gide,« pripominja Miran
Jarc, »uveljavil kot globok in resen kritik ter idejni vodja, ki je obenem vrstnik najizrazi
tejših pisateljev sodobne Francije. To dokazuje tudi veliko število njegovih nasprotnikov,
od katerih ga je posebno napadal Henri Béraud, češ, da potvarja pristnega francoskega
duha, da je sovražnik francoske domovine, prisrčnosti, radosti, sončnosti, slavij, smeha,
žive govorice, francoskega okusa, dobrega vina, ljubkih deklet […]«. »V resnici pa je,« nadaljuje Jarc, »Gide prav tako Francoz, le da ni več tisti ozkosrčni malomeščan, ki ga tako
ostro graja Paul Morand, češ, da ti prejšnji Francozi niso poznali drugega kot svoj Pariz
in se zapirali s kitajskim zidom samoljubnega zadovoljstva. Dasi sega Gideova osnovna
misel preko meja tostranskosti, zanjo ni nevarnosti, naglaša Jarc, da bi se razblinila v
fantastičnih blodnjah. Gide je tesno povezan s klasiko, celo s tradicijo, kar zadeva skrb
za jezik, in strog čuvar besednega zaklada, ki ga je prejel od predhodnih rodov, vendar
pa ni ozek nacionalist, kakršna sta npr. Maurice Barrès in Charles Maurras, temveč se
zaveda, da nas še vedno obdajajo neraziskani svetovi novih idej in oblik, ki jih moramo
še odkriti in pokazati človeštvu. Njegov pogled je uprt v podobo popolnejšega človeštva in
njegovo doživljanje sveta že presega Francijo. Nova klasika mu je vzor umetnosti, zato
bo francoska umetnost, ki preseva novega evropskega duha, prerasla v svetovno«. »In taka
umetnost«, naglaša Jarc, »živi tudi v delih Marcela Prousta, ki je samosvoj in tipično
francoski, tako kot sta npr. Gustav Flaubert in Anatole France«. Tretji »rénouvateur de
notre sensibilité« (obnovitelj naše rahločutnosti) je Valéry Larbaud, reprezentativen
Evropejec v sodobni francoski literaturi, o Paulu Claudelu in Paulu Valéryju, ki sta,
prvi kot dramatik, drugi kot velik lirik, obogatila svetovno književnost, bi moral
sicer prav v tej zvezi govoriti, toda ker sta pri nas že znana po člankih in razpravah
v Ljubljanskem zvonu (1926) in Domu in svetu (1926), zaključuje Jarc, prehajam k
Andréju Suarèsu, vnetem borcu za literarno umetnost kot najvišjem izrazu življenja,
kajti »umetnost je edini izraz ustvarjalne aktivnosti, medtem ko je »znanost le njegova pomočnica« (Ljubljanski zvon, XLVII, št. 4, 1927, 235).
Če izpod peresa Mirana Jarca žal ničesar ne izvemo o Paulu Valéryju, pa je prav gotovo najobširnejšo analizo Valéryjevega pesniškega opusa z obsežnejšim biografskim
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orisom, ob njegovi 60-letnici rojstva (1931), v reviji Dom in svet podal tržaški publicist, prevajalec in založnik Silvester Škerl. V sestavku s pomenljivim naslovom v
italijanskem jeziku »L‘altissimo poeta,« se Škerl sprašuje, kako bo kasnejši raziskovalec
sodil o Paulu Valéryju, ki so ga mnogi označevali kot najbolj dovršenega pesnika
moderne dobe, čeprav je bilo njegovo delo širšim plastem domala neznano.
Ravno to je bil verjetno eden od razlogov, da se je Škerl, kot sam pravi, »nekoliko
podrobneje pomudil ob Valéryjevem literarnem delu in ga skušal približati tudi tedanje
mu slovenskemu bralcu«. Lastno sodbo o njem je Škerl izoblikoval predvsem ob prebiranju njegovih esejev, dialogov in pesniških zbirk, ki so po njegovih besedah »izšle
šele pred kratkim«, sicer pa se je pri svojem orisu, kot pravi, »naslonil zlasti na njegova
dela, izdana tako v reviji Nouvelle Revue française, kot nekaterih drugih revijah in pu
blikacijah«. Škerl svoj sestavek začenja z ugotovitvijo, da »poznamo pesnike za množice
in druge za posameznike oziroma posvečence, torej pesnike, katerih »mesto je agora« in ki
žive za »eleuzijsko skrivnost«, kot se je izrazil Paul Souday«. Škerl seveda Valéryja uvršča
v to drugo zvrst, »saj njegovo delo nikoli ni in nikoli ne bo dostopno širokim množicam
in celo njegovi občudovalci bodo imeli pred očmi vsak svojo podobo in sodbo o njegovem
delu. Slehernemu se bo tudi – nedosegljiva in metafizična – kakršna je, njegova poezija
zdela svojevrstna in skrivnostna ter v katere poslednji smisel je le težko prodreti«. Škerl
odkrito priznava, da »ni sposoben pripraviti poglobljene sinteze Valéryjeve poezije, zato
podaja v svojem prispevku zgolj mnenje o posameznih Valéryjevih pesnitvah oziroma
njegovih vzornikih in literarnih tokovih, sredi katerih je ustvarjal. Pri tem seveda ni
mogel mimo velikega vpliva Stéphana Mallarméja, ki ga je Valéry kot pesnika najbolj
cenil (Lettre sur Mallarmé)«. Škerl ob tem postavlja zanimivo in nenavadno trditev, da
se je »Valéryjevo občudovanje pesnika Mallarméja povezovalo z njegovim občudovanjem
Leonarda da Vincija. Tu ni šlo zgolj za občudovanje v navadnem smislu besede, temveč
naj bi bila oba vzornika tista Valéryjeva opora, na kateri je v vsej svobodi lastnega jaza
gradil nove, bolj dovršene oblike svoje poezije in nova spoznanja«.
Kar nas pri Valéryju najbolj preseneča, [nadaljuje Škerl] je dejstvo, da ga sestavljata dva
pola, ki imata enako težo: Valéry je prvi, ki je kot literarni ustvarjalec dosegel popolnost
in hkrati podal natančno analizo svoje ustvarjalnosti. Kritiki na splošno Valéryja ozna
čujejo kot pesnika in kot filozofa, čeprav ni oblikoval nobenega celovitega filozofskega
sistema, temveč le posamezne miselne segmente; možno bi bilo le rekonstruirati nekakšno
Valéryjevo estetiko, v drugih filozofskih disciplinah pa je podal nekaj misli le v obliki
aforizmov, ne da bi jih povezal v celoto.
Razpetost Valéryjeve osebnosti med pesništvo in filozofijo pa njegovemu ustvarjalnemu duhu, kot ugotavlja Škerl, »nikakor ni bila v škodo, kajti njegova filozofska
dela niso izvzeta iz njegovega pesniškega ustvarjanja in prispevajo k njegovemu ugledu.
Pri drugih veličinah svetovnega slovesa je potrebno raziskovati in paberkovati po njihovih
delih, da lahko doženemo njihove skrite misli in idejno podrast, Valéry pa kar sam in
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neposredno razkriva idejne plati svoje literarne usmerjenosti«. »Njegova ustvarjalnost je,«
pojasnjuje Škerl, »prepletena z neko – kot pravi – bolezensko diagnostiko in opazova
njem lastne ustvarjalnosti. Ta ugotovitev je po njegovem očividno v nasprotju z uvodoma
izraženim mnenjem, da je Valéryjeva poezija težko doumljiva in domala nedosegljiva in
v katere poslednji smisel je težko prodreti.« »V tem pa je«, nadaljuje Škerl, »poglavitni
problem, ki pa ni povezan v tolikšni meri z njegovo poezijo ali z njegovo filozofijo, temveč
z njegovo osebnostjo. Z neverjetno senzibilnostjo in zavzetostjo se namreč Valéry izogiba
lahkim, jasnim in splošno razumljivim temam; zanj so le neprodirne, težke in zapletene
teme vredne raziskav in razmišljanja. Njegova tolmačenja, razčlembe in pojasnila veljajo
le najbolj skrivnostnim in zapletenim vsebinam, ki jih bralcu približa iz neprodirnih
temin in globočin«. Dva fenomena sta, pojasnuje Škerl, ki ju Valéry enako sovraži in
med katerima neprestano niha: poslednja skrivnost in globočina, ki ju skuša dojeti
s pomočjo intelekta. Zaveda se namreč, da človek do poslednjih globočin ne more
prodreti, po drugi strani pa beži pred priznanjem metafizične skrivnosti. A vendar so
dognanja, ugotovitve, katerih jasnost nas preseneča in prevzame, na gosto posejane v
njegovem delu, a kaj ko so to le utrinki, ki neprodirnosti teme ne morejo razsvetliti.
Tako Valéry v sebi gotovo združuje najbolj bistvene značilnosti časa, ki je povezan in
prepojem z našim, ugotavlja Škerl.
V nadaljevanju ob daljšem biografskem orisu oziroma življenjski poti Paula Valéryja Škerl ugotavlja, da se je doslej o njem le malo pisalo. Kratek in nepopoln oris
naj bi doslej podal le Valéry Larbaud, podatke, ki jih prinaša avtor sam, pa naj bi
v glavnem zbral in povzel iz Valéryjevih del. Ob splošnih podatkih o času in kraju
pesnikovega rojstva se posebej ustavlja pri ugotovitvi, »da je neprestana igra svetlobe in
morja v rojstnem Sètu predstavljala v Valéryjevih otroških letih podzavestna zaznavanja
in občutenja, ki so se kasneje prepletala z branjem romantikov, zlasti Hugojevih roma
nov«. Le Cimitière marin (Morsko pokopališče), ena najpomembnejših Valéryjevih
pesnitev, v kateri opisuje kraj, podoben pokopališču v Sètu, je nedvomno nasičena
s spomini iz mladosti, ugotavlja Škerl in dodaja: sedem let star je Valéry s svojima
staršema odšel na potovanje v Pariz in London. Voščene figure iz muzeja Taussand so
tedaj zapustile v njem globok vtis groze (!).
»Vplivu rodnega mesta na oblikovanje njegovega duha,« nadaljuje Škerl, »je treba dodati
še vpliv Genove, velikega italijanskega mesta, kamor je Valéry zahajal ob počitnicah k svojim
sorodnikom. Mesto, ki se v obliki amfiteatra dviga od morja proti vzpetinam nad njim, je
skoraj za gotovo zapustilo sled v njegovem pesniškem monologu ‘Air de Sémiramis’«. Mesto
ob morju utegne biti nekakšna sinteza med Genovo in Londonom, toda viseči vrtovi
in visoka terasa, s katere Semiramis opazuje gradnjo svojega mesta, je gotovo nastalo v
spominu na Genovo iz let 1878–1884, ko se je znatno razširila z novimi zgradbami.
»Tako so počitnice, ki jih je Valéry preživljal v Genovi, za mladeniča predstavljale nekakšno
italijansko izkušnjo, poleg vsakodnevnega življenja v Franciji,« ugotavlja Škerl.
Avtor nato opisuje selitev Valéryjeve družine v Montpellier in vpliv tega mesta na
njegovo kulturno in estetsko formiranje. V Valéryjevi zbirki pesmi »Album de Vers
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Anciens« (Album starih stihov), naletimo na pesem, ki nosi kot epigraf napis z nekega debla iz tamkajšnjega botaničnega vrta in bralcem njegove pesnitve »Charmes«
(Čari) ne uide, da zavzemajo v Valéryjevi liriki pomembno mesto iz tamkajšnje flore
izposojeni prizori. Po vsej verjetnosti je Valéry, domneva Škerl, na svojih sprehodih
po vrtovih in parkih Montpelliera sprejemal svoje prve vtise o lepoti narave in že
tedaj oblikoval čut za opazovanje, ki je kasneje našlo svoj odraz v njegovih pesnitvah.
Zanimivo je Škerlovo opisovanje Valéryjevega pesniškega formiranja, tako v času,
ko je bil še študent prava v Montpellieru, kot kasneje v Parizu. Sodobno francosko književnost naj bi odkrival ob Baudelairu in parnasovcih ter se usmeril k simbolistom, ki
jih je prepoznal za svoje vzornike. Ob branju J. K. Huysmansovega romana »A rebours«
(Narobe ali Proti toku), julija 1889,97 pravi Škerl, »so se mu odkrili doslej skriti zakladi,
ki jih njegovi profesorji niso zaznali in omenjali, ali pa so jih celo zaničevali: Verlaine,
Mallarmé in na splošno dekadenti, so močno vplivali nanj. Učinek tega čtiva je bil zanj vsaj
toliko odločilen in pomemben kakor svoj čas odkritje Viollet-le-Duca. Valéryjevo pesniško
zorenje je pretrgalo služenje vojaškega roka, ki pa si ga je krajšal tako, da je ob prostem času
koval verze, vendar ni nikoli izpred oči izgubil realnosti, ki jo je živel,« pripominja Škerl.
Tudi zanj je bilo zelo pomembno Valéryjevo srečanje s Pierrom Louÿsom, preko
katerega je stopil v stik s pariškimi literarnimi krogi, ki so imeli podobne težnje kot
Valéry. Nekoliko kasneje se je seznanil z Gideom, ki mu je posojal Mallarméjeva in
Rimbaudova dela, postopno pa je prihajala na dan tudi njegova pesniška nadarjenost.
Kot pomembno oziroma prelomno leto v Valéryjevem pesniškem zorenju Škerl označuje leto 1892, leta 1893–1899 pa kot prvo obdobje njegovega uspešnega literarnega
ustvarjanja, ko so nastali tudi prvi pomembnejši prozni sestavki oziroma eseji, kot npr.
»La soirée avec M. Teste« (Večer z gospodom Testom) »Introduction à la Méthode de
Léonard de Vinci« (Uvod v metodo Leonarda da Vincija) in drugi. Nato se podrobneje
posveča nastajanju prve znamenitejše Valéryjeve pesnitve »La Jeune Parque« (Mlada
Parka), ki jo prevaja kot »Mlada sojenica«, pa pesnitvi »Charmes« (Čari) in ostalim.
Toda preden se podrobneje dotakne vsebine njegove poezije, si postavlja dvoje temeljnih vprašanj: katere so bile značilnosti tedanjega časa, katerega sublimirani izraz naj bi
se izražal v Valéryjevi poeziji, in kakšno je bilo notranje razpoloženje, ki se je skozi njegove verze odražalo v njegovi poeziji? Škerl meni, da Valéryjevo pesniško snovanje ne
predstavlja začetka nekega novega literarnega gibanja, iskanja novih poti, temveč le zaključek in sklenitev iskanj oziroma vrhunec nekega gibanja, ki se je sprožilo na prelomu
19. in 20. stoletja. Začetek Valéryjevega pesniškega ustvarjanja, po Škerlovem mnenju,
sovpada s pojavom parnasovcev, katerih začetnik je bil Leconte de Lisle in so dosegli svoj vrhunec s pesnikom Joséjem-Mario de Heredijem. A šele pojav Mallarméja,
97 J. K. Huysmansu je daljši članek z naslovom »Huysmans in Strindberg« (Ljubljanski zvon, XLVIII,
št. 12, 1928, str. 734), posvetil J. Lavrin, ki ga označuje kot aristokratskega samotarja in je to svoje
življenje med knjigami, slikami, v nekakšnem »umetnem raju« po Baudelairejevem vzoru opisal
v svojem delu »A rebours« (1884), ki je postalo nekakšna biblija modernih dekadentov, oziroma
najboljši ključ za dekadentno mentaliteto v sodobni literaturi (Lavrin, 1928, 736).
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najpomembnejšega med simbolisti, ki so sledili parnasovcem, poudarja Škerl, je bilo
pravo izhodišče za Valéryja. Po eni strani torej določa mejo Valéryjevega pesniškega
ustvarjanja simbolizem, ki je izpolnil oporoko parnasovcev kot nosilec larpurlartizma,
po drugi strani pa določa njegovo dobo prvih dveh stoletij 20. stoletja velik razvoj znanosti, tehnike in strojne proizvodnje. Ta dva na videz diametralno nasprotna mejnika
sta našla v njegovem pesniškem snovanju enoten pesniški izraz. Načelo larpurlartizma
in prodor tehnike v človekovo življenje, si nasprotujeta, ugotavlja Škerl, a v resnici ju
druži enako temeljno stremljenje: v umetnosti stremljenje po popolnosti, v znanosti in
tehniki pa po eksaktnosti. Kako se je to stremljenje konkretiziralo v Valéryjevi poeziji,
se sprašuje Škerl. »To si lahko raztolmačimo in spoznamo, če napravimo sintezo njegovih
teoretičnih razprav, ki so,« kot Škerl uvodoma omenja, »ključ do raztolmačenja njegovega
literarnega ustvarjanja«.
»Valéry je bil prvi,« naglaša Škerl, »ki je zanikal »inspiracijo« in pesmi poimenoval
‘machines de langage’ [slov. stroji jezika]« ter kot pomembno značilnost poezije označil neizčrpnost oblike oziroma forme, njeno sposobnost neomejenega obnavljanja v
bralčevi predstavi: »le poème ne meurt pas pour avoir servi. Il est fait expréssement pour
renaître de ses cendres et pour redevenir indéfiniment ce qu‘il vien d‘être« [slov. Pesnitev
ne umre, ko je odslužila. Narejena je nalašč zato, de se iz svojega pepela prerojeva in da se
neomejeno obnavlja v svoji podobi]. Škerlu se zdi zelo zanimiv tudi Valéryjev odnos do
revolucionarno sproščene umetnosti, ki se je pojavila kot novo gibanje tedanjega časa:
Poudarka vredno se mi zdi dejstvo, da doba, o kateri lahko trdimo, da si je izbrala
tehniko za svoj vzor in idol ter se izčrpava v organiziranju, artikulaciji, ritmizaciji, v
razstavljanju in sestavljanju različnih oblik komponiranja, ne govori o drugem kot o
kontroli, pričah, standardih, specifičnostih in specialistih, nasprotno pa je v književni
produkciji in na področju upodabljajoče umetnosti zavrgla vse metode, vsa splošna meri
la, vse splošno priznane primerjave [orig. Petite préface aux Poésis de Tau Yuang Ming].
Kaj torej preseneča [se sprašuje Škerl] če je Valéry v svojem času videl – ne zunanji od
raz tehnike v tovarnah, dimnikih, strojih, delavcih, socialnih problemih in življenjskih
razmerah, ki jih je nova doba prinesla, temveč notranjo podobo, otipljivo idejo tehnike,
ki se kot nalašč ujema z idejo larpurlartistične umetnosti? Zakaj torej preseneča, da je
prilagodil osnove svoje umetnosti značilnostim tehnike in pri tem zanikal inspiracijo ter
poudarjal dovršenost »jezikovnega stroja« kot najvišji smoter umetniškega ustvarjanja?
Novo stališče, [nadaljuje Škerl] ki ga je Valéry zavzel glede »čiste poezije« (la poésie
pure) v skladu z načeli tehnike, imamo lahko za nekakšen zaključek oziroma rezultat
dolgega iskanja in prizadevanj evropskega pesništva, ki se je hotelo otresti klasicizma.
Za mnoge izkušnje bogatejša se je poezija ob koncu svojega nekdanjega revolucionarnega poleta in klasicizma znašla ravno tam, kjer je nekoč stal Leonardo da Vinci,
utemeljitelj in idejni oče prerojene klasike. Prvi element poezije za Valéryja torej
ni inspiracija, temveč v spoznavanju samega človeka oziroma lastnega jaza, ne pa
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ustvarjanje s pomočjo zunanjih sil. Jasno je torej, da je Valéryjeva lirika snovno abstraktna, in če izvzamemo nekatere pesmi iz njegovega prvega obdobja, kot npr. »La
fileuse« (predica), resnično konkretne pesmi v njegovem opusu ne najdemo. Za svojo
snovno abstraktnost pa nas Valéry po drugi strani radodarno obdari z metafizično razgibanostjo, z jezikovno oziroma izrazno izvirnostjo, z izvrstno preračunano in
pretehtano dovršenostjo oblike, ki je ni možno primerjati z ničemer drugim, kakor z
novim čudom tehnike, ki brezhibno funkcionira.
Težišče njegovih spoznanj,« zaključuje Škerl, »je v odkrivanju položaja človeka v mikro
in makrokozmičnem svetu. Prvo obdobje njegovega pesniškega udejstvovanja nam predsta
vlja Valéryja kot iskalca lastnega jaza. Tako zaznavamo »narcisizem«, to je opazovanje sa
mega sebe in v tem opazovanju nekakšno samozadostnost lastnega bitja: Monsieur Teste tako
v Valéryjevi prozi predstavlja delo, ki najbolj jasno govori o tem pesnikovem stremljenju. Kot
najvidnejši odraz tega Valéryjevega (samo) spoznavanja pa se kaže v pesmi »Narcisse parle«
(Narcis govori) in »Album de Vers Anciens« (Album starih stihov), ki se dopolnjuje v
zbirki »Charmes« (Čari) s pesmijo »Fragments du Narcisse« (Narcisovi fragmenti)«. »Opa
zovanje samega sebe,« meni Škerl, »pa nujno vodi do opazovanja lastnega jaza v odnosu
do makrokozmosa; v tem pogledu pa sta prav gotovo najpomembnejši njegovi pesnitvi »La
Jeune Parque« (Mlada Parka) in »Le Cimitière marin« (Morsko pokopališče).«
La Jeune Parque (Mlada sojenica), pojasnjuje Škerl, je pesnitev, s katero je Valéry
po dolgem premoru leta 1917 znova postal aktiven pesnik in se pojavil v javnosti.
Delo obsega več kot 500 verzov in ima obliko samogovora, Škerl pa nato na kratko
predstavi njeno vsebino: »Mlada sojenica sanjari ob sredozemskem morju in v svoji ne
dotaknjenosti ter absolutnosti svojega bitja, ki se ni z nikomer pomešalo ter izgubilo svoje
izvirne podobe in značaja, s kačjim pikom izgubi svojo enkratnost, saj v njej vzplamti
»tajna sestra« slabosti, ko se duh loči od telesa, ki kliče po izdajstvu in se v mladi sojenici
vname kozmična borba, v kateri duh podleže materiji, absolutnost pa relativnosti«. »V
tej pesnitvi,« meni Škerl,
je Valéry vendarle naredil korak naprej od spoznanja, da je vsa tragičnost človeka, oziro
ma celotnega kozmosa in celo Boga samega, v uničenju svoje izvirne absolutnosti oziro
ma v ločitvi duha od telesa. V svoji pesnitvi namreč sojenica, ki je podlegla klicu svojega
telesa in s tem podlegla lastni slabosti ter s tem porušila absolutnost svojega bitja, sprva
sicer toži ob spoznanju, ki jo je doletelo, a spozna tudi, da se je udejanjila neizogibna
zapoved, zato jo sprejme in vzljubi svoj relativni položaj. Čustvo radosti jo poplača za
to novo spoznanje. Ne da bi se motil glede meja naše usode, niti glede njene neizbežno
sti, se pesnik odpoveduje pesimizmu, neplodnemu narcisizmu in se odloči za življenje,
kakršnega živimo v vsakdanji realnosti.
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Škerl nato preide na interpretacijo Valéryjeve pesnitve »Le Cimitière marin« (Morsko
pokopališče); v 24-ih verzih popolne in neoporečne oblike nam pesnik podaja drugo
podobo svojega spoznanja, ki je tesno povezano s prvo in jo je sicer izpovedal v pesnitvi La Jeune Parque. Valéry tokrat razmišlja o nespremenljivem bitju ter o božanskosti
življenja. Pred očmi ima nečimrnost našega življenja in iluzija, ki vzdržuje življenje, se
mu razodene v vsej svoji preproščini in bolj kot privlačno se mu zdi, da bi se človek
izgubil v enovitosti absolutnega bitja. A znova se v njem pojavi zemeljsko bitje, ki
naposled le vzljubi življenje, kakršno je. »Morsko pokopališče« je torej pesnitev, pravi
Škerl, ki ohranja spoznanja iz »Mlade sojenice«, vendar jih razširi z novimi spoznanji,
ali bolje rečeno, z novimi oblikami prvotnih spoznanj. Valéryjeva metafizična spoznanja so zajeta v bleščečo, neprekosljivo jezikovno in metaforično obliko, zato je težko v
prevodu podati tisti skrivnostni fluid, ki se pretaka skozi Valéryjeve verze. Ob tej priliki
Škerl tako kar v originalu predstavi primer njegove pesniške stvaritve z navedbo zadnjih
verzov iz pesnitve »Le Cimitière marin« in na koncu dodaja, da »več kot toliko ni možno
povedati o Valéryjevi poeziji, razen če ne prodremo globoko v njeno notranjost s podrobno
analizo posameznih pesnitev«.
V sklepnem delu si Škerl znova zastavi vprašanje, ali si Valéry dejansko zasluži
naziv največjega pesnika svoje dobe? In odgovarja:
Težko si lahko predstavljamo, kakšen bi pravzaprav moral biti predstavnik dobe, ki smo jo
orisali kot Valéryjevo obdobje. Nešteto je stvari, ki jih je pesnik zavrgel ali spregledal, dasi
jih je videl ali spoznal, nešteto dogodkov svojega časa je pustil vnemar, se pravi, da kljub
svojemu opazovanju in spoznanjem, ni zajel idej svoje dobe, oziroma jih je zaobjel le v
spoznanju, da se prekrivajo težnje znanosti in tehnike s težnjami larpurlartizma s svojo
popolnostjo in eksaktnostjo. Toda, ali je s tem iz tega obdobja izluščil njegovo bistvo?
»Eno je gotovo,« še dodaja Škerl, »Valéry je zaključil neko obdobje, ki se je pričelo z
vstopom tehnike in strojev, njenih posledic pa ni niti zaznal, niti izčrpal. Še bolj gotovo
pa je dejstvo, da je njegovo metafizično gledanje povzeto po Bergsonu in jasno dokazuje
napačnost njegove filozofije, kar se je že dolgo tega trudil dokazati tudi Jacques Maritain.
Optimizem in idealizem, ki ju premore Valéry, sta resignacija iluzionizma, v katerem
želi pesnik najti protiutež golemu materializmu, ki mu priznava prvo mesto – a duhovno
in etično takšen iluzionizem ni daleč od zla, ki ga povzroča materializem sam po sebi«
(Dom in svet, XLIV, št. 3-4, 1931, 176).
Valéryja v svojem prispevku z naslovom »O dekadentnosti v sodobni literaturi«
omenja tudi Vladimir Pavšič in uvodoma naglaša, da »dekadenca ni zgolj literarni,
temveč predvsem psihološki in sociološki pojav,« zato je po njegovem naivna in neutemeljena trditev, da je evropska literatura premagala elemente dekadence zgolj s spremembo nekaterih dekadentnih literarnih smeri oziroma z zatonom novoromantike,
simbolizma itd. V nadaljevanju pravi, da je »lirika najbolj neposredno in primarno
doživljanje življenja in je življenjska zavest nekega človeka v njej tudi najbolj čisto,
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neskaljeno izražena, zato ni neumestno, da v našem razmišljanju o dekadenci prisluh
nemo predvsem osnovni ubranosti, ki jo kaže lirika polpreteklega in današnjega časa. Iz
te lirike se vije onemogel krik človeka, ki ga je do skrajnosti individualizirani družbeni
sistem odrinil v samoto, iz katere ne more oziroma noče izstopiti v preprost, neposreden,
nezlagan in nepotvorjen stik z življenjem«. Avtor nato prehaja od pesnika do pesnika
in v njih išče elemente dekadentnosti, najprej pri Baudelairu, zatem pri Verlainu.
Vsa njuna poezija, naglaša, »je pritajena melodija na temo »Voyage au bout de la nuit«
(Potovanje na konec noči). Razbolela otožnost vsega davno dozorelega, a neizživetega,
nesproščenega duha in telesa, melanholija razkroja, smrti, odtujenost vsemu in enaka
resignacija veje po njem tudi iz poezije nemških novoromantikov, kot sta Hugo von
Hofmannsthal in Rainer Maria Rilke ter vrsta ostalih lirikov od začetka simbolizma
do ekspresionizma. Dekadentna je v tem smislu skoraj vsa moderna, povojna poezija.
V nekaterih njenih predstavnikih ni več opaziti niti bolečine, niti ugodja nad deka
dentnim življenjem v sebi in zunaj sebe. Prisotna sta strah in bolečina v imenu nekega
idola – besednega artizma, dognanega do skrajnosti.« Tu se Pavšič neposredno sklicuje
na Valéryja, ko pravi:
‘Altissimo poeta’ Paul Valéry je skušal svojemu formalizmu vtisniti filozofsko-etične te
melje: visoko razvita, dognana, matematično preračunana forma zahteva izredno av
todisciplino oblikujočega se poeta. Umetniško ustvarjanje je popolno obvladanje samega
sebe, izraz in zavest najintimnejših in najbolj prefinjenih misli in čustev. Toda veliko
avtodisciplino, meni Pavšič, zahtevajo le eruptivne, silovite strasti, ki so razganjale dušo
kakega Kleista, Goetheja, Byrona, Keatsa in Baudelaira in le pri njih je umetniško
oblikovanje etičnega značaja, medtem ko ni pri Valéryju etično nič drugega kot pisanje
domačih matematičnih nalog.
Kakšna je razlika med Baudelairovo in Valéryjevo dekadenco, naj bi po Pavšičevem mnenju najbolje pojasnil Miroslav Krleža, ko pravi, da se »pri prvem kaže v ne
ugnanem, krvavem čustvovanju, pri drugem pa v bistvu povsem prazni, intelektualistič
ni, do skrajnosti izpiljeni besedni kulturi. Njegovi verzi živijo v svojem ‘porcelanastem,
steklenem cesarstvu, v mrtvem estetskem vakuumu, onkraj življenja, ki teče zunaj svojega
tragičnega železnega marša’« (Ljubljanski zvon, LVI, št. 5–6, 1936, 256–260).
Razmeroma pogosti so bili v tem obdobju posredni oziroma neposredni stiki
naših izobražencev oziroma literatov s Parizom, med katerimi si več pozornosti zaslužijo zlasti razmišljanja Ferda Kozaka, ki jim v Ljubljanskem zvonu sledimo leta
1929. V enem od prispevkov med drugim pravi: »[…] danes poseda po montparnaških
kavarnah drug rod. Brez klobukov in žametastih jopičev zori sredi razvalin evropske ci
vilizacije, sredi razbitih in odmrlih nazorov in pojmovanj. Vojna in duhovna revolucija
– oboje je za njimi: samota v izgubljenosti in strahotah je zbližala vse, kar je človeškega,
in zemlja je s svojo neusahljivo barbarsko bujnostjo ozdravila rane in olajšala grozo«. In
potem nadaljuje:
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Vse dni, kar hodim tod okrog, mi neprestano vstaja v spominu nešteto sporočil, ki sem
jih zadnja leta v raznih jezikih bral o Parizu. V primerjavi vse drži: lepo, mogočno
velemesto, kraj, ki preseneti in očara, dom lepote in ljubezni, če hočete in še sto in sto
podobnih spoznanj […] Pariz je zgradil svoji civilizirani Evropi orjaško komedijo, kjer
razkazuje tisočim in tisočim svojo »morsko deklico« […] zrasel je v pravi Babilon, v
zbirališče vseh narodov in vseh ras, ki so naravno že vtisnile tudi svoje sledove v njegovo
lice. Če bo komu kdaj žal za taka pota razvoja, bo to le Parizu (!). Namreč Parizu
druge strani, središču francoske rase, francoskega človeka. Poudarjam, človeka – ne ci
viliziranca. Ta Pariz ni na trgih, pač pa moraš živeti z njim, da ga začutiš […] S tem
Parizom morate živeti: duhovnosti zahteva od vas in srca, pa bilo za ceno ljubezni ali
sovraštva. Le kupiti ga ni mogoče. Tu ne gre za uživanje ali senzacijo, tu stojite pred
vrati organizma, ki globoko temelji v rasni enotnosti in raste iz nje v svoji zakonitosti
in potrebah […] Če bi vam hotel pisati kaj več o tem francoskem-evropskem Parizu, bi
moral videti in gledati tukajšnjega človeka pri njegovem delu, doma v krogu svojcev in
prijateljev, v krajih, kjer si podajata roke brezumnost in veselje […] (Ljubljanski zvon,
XLIX, št. 5, 1929, 279–285).
Še bolj pronicljiva in doživeta so razmišljanja slovenskega literarnega zgodovinarja in esejista Antona Ocvirka.98 Leta 1932 je ob svojem študijskem bivanju v Parizu v
nekaj nadaljevanjih v Ljubljanskem zvonu objavljal nekoliko meditativno zasnovana
»Pisma z Montparnassa«. V enem od njih med drugim pravi:
Pariz brez Louvra, brez Panthéona, brez luxemburškega parka, brez montmartrske pre
teklosti, brez Sorbone in Collège de France, brez Hôtela des Invalides in njegovih vojnih
dragocenosti, brez ozkih in starinskih ulic v Quartier Latinu, kjer še odmevajo koraki
Verlaina in njegovih prijateljev, brez vsega tega bi bil Pariz mrtvo telo brez duše, brez
utripajočega srca. Poslednji steber v Saint-Chapelle je zrasel ob čustvovanju in razmi
šljanju tedanjega ustvarjalca in se odraža v vsem velikem pariškem življenju (Ljubljan
ski zvon, LII, št. 6, 1932, 371).
98 Anton Ocvirk (1907–1980), slovenski literarni zgodovinar, kritik, esejist, je na Filozofski fakulteti v
Ljubljani študiral zgodovino slovenske književnosti in primerjalno književnost ter diplomiral leta 1931.
Istega leta se je odpravil v Pariz na podiplomski študij in imel leta 1933 na Collège de France predavanje
z naslovom: Evropska misel 16., 17., in 18. stoletja ter slovenska književnost (La pensée européenne des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles et la littérature slovène). Istega leta je v Ljubljani oddal disertacijo z naslovom
Levstikov duševni obraz in bil 20. julija 1933 promoviran v doktorja filozofije. Med letoma 1933 in
1935 je bil urednik Ljubljanskega zvona, vmes se je s pomočjo štipendije odpravil na izpopolnjevanje v
Pariz in London, leta 1938 pa postal docent na Filozofski fakultetiv Ljubljani. Po osvoboditvi leta 1945
je bil potrjen za izrednega profesorja za slovensko in komparativno literarno zgodovino novejše dobe,
leta 1950 pa postal redni profesor. V letih 1949–1971 je vodil seminar oz. oddelek za primerjalno književnost na ljubljanski Filozofski fakulteti, od leta 1964 pa je bil redni član SAZU, kjer je vodil Inštitut
za slovensko literaturo in literarne vede (Slovenski veliki leksikon, 2004, 771).

240

VA L É RY J E VA P R I S O T N O S T M E D S L O V E N C I I N H R VAT I

V enem od naslednjih pisem, ob ogledu Parc des Buttes-Chaumont, se avtorju odraža »stilizirajoče stremljene duha, ki se ne more zadovljiti le z naravnim, ampak teži
za preobrazbo naravnega, ki si želi tudi duhovnih domislekov in presenečenj«. Ta park
ga spominja na še »znamenitejše pariške parke, na dovršenost francoskega klasicističnega
verza, Boileaujeve pesniške dogmatike, stilizirane besedne dovtipnosti francoskega duha,
sproščeno usklajenost francoskega formalizma in estetike«. In se sprašuje: »Ali ni morda
dovršenost zgodnje srednjeveške gotike tako svojevrstno utelešena v opojni Saint-Chapelle
ali v veličastni Notre-Dame, notranje povezana z dialektiko Descartesovega racionaliz
ma, z logično izumetničenostjo slavnega luxemburškega parka, z urejeno mnogoličnostjo
Saint-Etienne-du-Mont, z vsemi neštetimi pomniki francoskega ustvarjalnega življenja?«.
»Duhovno soglasje,« nadaljuje, »diha iz vseh časovno in stilno še tako nasprotujočih si ume
tnin: iz gotike prav tako kakor iz romanike, iz rokokoja prav tako kakor iz novodobnega
navidez neurejenega modernizma, iz majhnih, molièrovsko ciničnih Houdonovih kipov
prav tako kakor iz plastične razgibanosti belih Rodinovih žensk ali iz Bourdellovega patosa,
iz Clunyja prav tako kot iz Louvra, Panthéona ali novodobnega Place de la Concorde; iz
Corneillesa, Racina, Molièra prav tako kot iz Balzacove širine, Hugojeve romantičnosti,
Verlainovega polnoglasja, Baudelairove temačnosti ali iz Zolajevega naivnega naturalizma,
Proustovega psihološkega naturalizma in Gideove poetične proze«. »Vsi ti pomniki francoske
preteklosti, izoblikovani bodisi v pesmi, kipu, palači, sliki, drami, povesti, bodisi ob vojnem
junaštvu, govorniški vznesenosti ali v literarni teoriji, znanstvenem odkritju, filozofski tezi,
vsi ti neizbrisni znaki daljnje in bližje preteklosti, pa niso dandanes«, pripominja avtor, »le
mrtve muzejske dragocenosti, niso le literarno ali kulturno-zgodovinske znamenitosti, tem
več so živi tvorci sodobnega življenja, neposredni oblikovalci duha, osrednja stilna in idejna
podlaga francoske ustvarjajoče duhovnosti« (Ljubljanski zvon, LII, št. 6, 1932, 371).
Leto kasneje je Ocvirk izdal svoje delo »Razgovori«, ki so nastali v Parizu in v katerih je predstavil nekatere najvidnejše duhove tedanjega časa. Med Francozi se tako
pojavljajo: André Gide, Georges Duhamel, André Maurois in Paul Hazard. Med
njimi žal ni Paula Valéryja. Leto po izidu je Miran Jarc v oceni njegovega dela, ki je
izšla v Ljubljanskem zvonu (Ljubljanski zvon, 54, št. 1, 1934) zapisal, da
Ocvirkovi »Razgovori« prijetno presenečajo, saj je avtor s svojo knjigo obogatil našo eseji
stično književnost. Njegovi »Razgovori« pa so novost tudi po tem, ker vsebujejo duhovne
podobe nekaterih velikih evropsko pomembnih osebnosti, o katerih pišejo predvsem tuja
dela in časopisi. Poiskati živ stik z velikimi tvorci francoske in ruske književnosti, pač
zasluži priznanje, posebno ker takega dela doslej ni opravil še nihče od premnogih do
mačih intelektualcev, ki so dalj časa živeli v tujini«.
Ob tem Jarc obžaluje, da »avtor ni imel prilike priti v stik še z nekaterimi drugi
mi predstavniki sodobne francoske literature, kakor npr. s Paulom Valéryjem, Henryjem
de Montherlantom, Jeanom Giraudouxjem, Julesom Romainsom, Paulom Claudelom in
drugimi.«
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Odlika »Razgovorov« sta po Jarčevem mnenju preglednost in jasnost v podajanju
snovi, Ocvirkova dikcija pa je odraz njegove francoske šole, saj se samo tu in tam še
kažejo ostanki njegovega nekdanjega lirizma. Iz uvoda v »Razgovore« dejansko ni razvidno, zakaj Ocvirk ni mogel opraviti obiska oziroma razgovora pri Paulu Valéryju, ki pa
ga kar nekajkrat omenjajo njegovi sogovorniki. Ko je v pogovoru z Andréjem Gideom,
ki je živel ob križišču ulice Vaneau z ulico Varenne, v zadnjem nadstropju velike hiše,
v udobnem, prostornem stanovanju, svojega gostitelja povprašal po njegovih literarnih
prijateljstvih, je Gide odgovoril: »S Paulom Valéryjem sem že dolgo vrsto let v tesnih prija
teljskih stikih. Čeprav misliva skoraj o vsaki stvari nasprotno, je med nama vendar možno
vsako svobodno izmenjavanje misli. Valéry je danes najostrejši duh v Franciji, njegovi spisi
se dvigajo visoko nad vsem sodobnim ustvarjanjem […]« (Ocvirk, 1933, 30).
V pogovoru s Paulom Hazardom. ki je živel v starejši hiši na Rue du Bac, opremljeni
s pohištvom iz 18. stoletja in veliko knjižnico, je Ocvirk načel vprašanje literarnega
ustvarjanja malih narodov v kontekstu zgodovinskega razvoja evropske kulture. Hazard
je potrdil, da »je vsekakor nujno resno in zavzeto preučevanje literarnega ustvarjanja malih
narodov ter njihove vloge v razvoju evropske književnosti. Pri tem so jeziki malih narodov
brez dvoma prva in največja ovira, ki onemogoča pravilno upoštevanje njihovih stvaritev.
Komparativist se mora pri tem opirati pretežno le na prevode, ki so sicer kruta, a žalostna
nujnost«. »Dandanes nimate,« pravi Hazard, »le mnogo prevodov raznih velikih pesnikov
in pisateljev iz najrazličnejših literatur, ampak tudi že obsežno zbirko znanstvenih knjig,
razprav in študij, bodisi da razpravljajo o posameznih literaturah, o skandinavskih, slo
vanskih ali švicarskih, bodisi da razmišljajo o pomenu in vrednosti posameznih pesniških
osebnosti«. In ko je pogovor nanesel na sodobno francosko literaturo, je odgovoril:
Sodobna francoska literatura je brez dvoma izredno zanimiva. Za povojno dobo je zna
čilno iskanje novih oblik, novih literarnih obrazcev, poveličevanje mladega, spontane
ga genija, zaničevanje preteklosti, želja po sproščanju, vera v razkroj, v zrušenje vseh
dosedanjih idejnih in estetskih vrednot, zanosno izpovedovanje samega sebe, strastno
hlastanje po novostih, po izvirnosti. To je doba vrenja, doba nemira, doba prevratnežev,
doba dadaizma, surrealizma in vseh neštetih smeri. Prav danes doživljamo tragičen
razkroj ideologije mladih, ki večinoma niso ustvarili še nič velikega. Bili so namreč
premladi, pisali so brez prave izobrazbe in kulture. Sodobna proza se znova vrača v
stare epske oblike in obrazce. Vsi večji in znamenitejši romani zadnjega leta – romani
Françoisa Mauriaca, Andréja Mauroisa, Julesa Romainsa in drugih – razodevajo staro
pripovedno tehniko. Kljub temu pa je prinesla moderna mnogo dobrega, mnogo novih
spoznanj, ki bodo ostala. Najzanimivejši in najvidnejši pisatelj tega obdobja je gotovo
Jean Giraudoux, poln modernih, izvirnih metafor, svež, duhovit in senzibilen. Ob njem
je še vrsta zanimivih romanopiscev, ki nas prepričujejo o krepkem razmahu sodobne
francoske proze: François Mauriac, Jacques de Lacretelle, Georges Duhamel, André Ma
urois, Valéry-Larbaud, Paul Morand, Henry de Montherland […].
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»In poezija?« ga je vprašal Ocvirk. »Največji pesniški duh sodobne Francije je Paul Valéry,
mojster francoskega jezika, globok in prodoren mislec, pravi pesnik ustvarjalec. Toda drugih
pesnikov prvega reda nimamo, nimamo močnega, izvirnega lirika med vsemi zanimivimi
pesniškimi ustvarjalci. Nihče ne dosega Valéryja ali Claudela. Morda je to značilnost naše tako
v zunanjo življenjsko problematiko obrnjene dobe? […]« (Ocvirk, 1933, 170).
Znova je beseda na Valéryja nanesla ob Ocvirkovih pogovorih z ruskim pisateljem
Aleksejem Remizovom, ki je od leta 1923 živel v okolici Pariza, v Boulogne sur Seine,
tik ob boulognskih gozdovih. Na koncu njunega pogovora je dejal: »Paul Valéry je
velik pesnik, toda meni popolnoma tuj. Zdi se mi kakor kamen v kulturi. Njegove pesmi
so sicer do skrajnosti dovršene, a nimajo v sebi nič živega, kar bi človeka razklalo in pret
reslo […]« (Ocvirk, 1933, 151).
Ljubljanski zvon leta 1934 prinaša še poročilo o kratkem intervjuju, ki ga je imel
Paul Valéry s Suzanne Clausen in je bil leto poprej objavljen v reviji Die Welt in Wort.
Valéry naj bi govoril o sodobnosti in Suzanne Clausen naj bi se, »ko se je odpravljala
k že osivelemu knezu čiste poezije, spraševala, kaj neki ji bo povedal o tem ta filozofsko
matematični duh, mojster misli in besede, človek, na katerega zre vsa duhovna Francija
tako spoštljivo in pričakujoče«. Očitno ni želela, da bi se pogovarjala o politiki, zato je
Valéry dejal:
Prav. Čemu naj bi govoril o politiki, saj se koreninita evolucija in revolucija naše dobe
nekje drugje. Umetnost ni več ideal, misel je izgubila svojo veljavo, danes kaj veljajo samo
dejanja. Resnična mojstrovina bi morala zoreti v tišini kakor otrok v materinem telesu. Kje
pa najdete dandanes človeka, ki bi leta in leta nosil v sebi otroka svojega duha, preden bi
ga vrgel v svet, zmožnega zaživeti? Življenje je postalo preveč brutalno in v takem tempu se
zaduši prava duhovnost. Današnjemu človeku pesnikova beseda ne pove ničesar. Sodobnik
raje upira poglede na platno, kjer se mu nudi beseda, pretvorjena v dejanje. Stroji so na
domestili ljudi, najbolj surova senzacija – misli, slika besedo. Na tem svetu ni več prostora
za pesnika […] Kako delam? Delati se pravi biti zvest svojim notranjim zakonom in o
notranjih zakonih sva že govorila […] (Ljubljanski zvon, LIV, št. 3, 1934).
A tega velikega pesnika in esejista videti in slišati v živo, je bilo dano le redkim, zlasti
Slovencem. Tudi onim, ki so v tistem času živeli in študirali v Parizu. Že leta 1928 je
bil tu ustanovljen Slovenski klub, v katerem je delovala vrsta takratnih slovenskih izobražencev, ki so se šolali v Parizu, npr. France Borko, Vilko Fajdiga, Ivan Ahčin, Melita Pivec-Stele, Stanko Leben, Janez Janžekovič, Tone Krošl, Bogomil Vošnjak, Alojzij
Kuhar, Ciril Škerjanec, Ruda Jurčec, Ivan Tomšič, Boris Kermavner, Aleš Bebler, Veno
Pilon in še nekaj drugih. V zimskih mesecih leta 1926/27 sta v Parizu bivala Vladimir
Bartol in Josip Vidmar, ob njiju pa tudi Ivan Mrak, ki v svojih dnevnikih večkrat omenja Pariz in svoje tamkajšnje pustolovščine, ohranjen pa je tudi »Pariški dnevnik« Vladimirja Bartola (1926/27). V Parizu je živel tudi Mirko Pretnar, pesnik, filozof, slavist
in francist, ki je že leta 1924 prejel štipendijo francoske vlade za študij na pariški École
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Libre des Sciences Politiques, kjer je leta 1925 diplomiral in se zaposlil pri Jugoslovanskem komisarijatu za Svetovno razstavo v Parizu. Med leti 1925 in 1928 je uredništvoma Jutra in Slovenca pošiljal v objavo svoja »Pariška pisma,« ter prevajal iz francoščine,
angleščine, italijanščine in ruščine. Vidmar med druščino, ki se je tedaj znašla v Parizu,
omenja poleg Bartola in Mraka še Walterja Bianchinija, Vlasto Sterle (poročeno Pacheiner) in Janka Lavrina (Kramberger, 2009, 1066). Nekateri, kot npr. Ruda Jurčec,
so se šolali na že omenjeni École libre des sciences politiques, drugi kot npr. Alojzij Kuhar
in Aleš Bebler, pa na Pravni fakulteti (Faculté de droit). Bili so pestra druščina tako po
idejnih kot političnih nazorih, izobrazbi in poklicih. Poleg izobražencev so delovali v
njem tudi predstavniki obrtne in trgovske dejavnosti, vse pa je družila mladost in želja
po pridobitvi ustrezne izobrazbe in življenjskih izkušenj (Drnovšek, 2012, 219).
Sicer pa je bil med letoma 1919 in 1948 s strani francoskega Ministrstva za zunanje zadeve za sprejemanje slovanskih študentov – štipendistov francoske vlade, ki so
med obema vojnama množično prihajali v Pariz – zadolžen Institut d‘études slaves (Inštitut za slovanske študije), ki je deloval na 9, rue Michelet. Tu so imeli študentje tudi
svoje lokale, klube in prostore za literarna branja in glasbene recitale. Inštitut, ki je
kmalu začel graditi svojo lastno knjižnico, je bil obenem povezan s francoskimi inštituti v posameznih deželah, ki so bili tedaj precej aktivni (Kramberger, 2009, 1056).
Svoja pariška študentska leta je dokaj podrobno opisal zlasti Ruda Jurčec, kasnejši
novinar, esejist in pisatelj.99 V svojem delu »Skozi luči in sence«, II, 1929–1935 (Buenos Aires, 1966) med drugim pravi:
Pozna jesen me je pripeljala v Pariz. Prihajal sem kot slušatelj Politične visoke šole. Celo
leto dni poprej sem že prejel učni načrt in se odločil za vpis na diplomatski sekciji […]
Pariz je bil prestolnica ne samo politike. Zlasti med narode na jugu Evrope je zažarel
kot bakla modernih in drznih idej v umetnosti, filozofiji in znanosti. Prva Jugoslavija je
bila urejena po zgledu Francije, vidovdanska ustava je bila kakor prepisana po francoski
ustavi; njeni sestavljalci, zlasti radikalni politik Laza Marković je bil učenec zahodnih
šol, ob njem so bili še drugi srbski učenci, ki so pravne študije končali na Sorboni, poli
tične pa na Politični visoki šoli […] Beograd se je kot prestolnica zgledoval po Parizu,
in ko je Oton Župančič po zedinjenju prvič prišel v Beograd, je na vprašanje, kako se
99 Ruda Jurčec (1905–1975) je študij na Politični visoki šoli v Parizu zaključil leta 1931. Pisal je predvsem o socialnem vprašanju, sprva v levičarskem krščanskosocialnem duhu (monografija o Janezu
E. Kreku, 1935). Od leta 1932 je bil v Ljubljani sourednik, nato pa urednik revije Beseda o sodobnih
vprašanjih; s kulturnimi eseji in reportažami je sodeloval tudi pri revijah Modra ptica in Sodobnost.
Od leta 1935 je bil dopisnik agencije Havas za Slovenijo, bil pa tudi vodja ljubljanske podružnice
tiskovne agencije Avala. Po letu 1935 se je kot urednik pri časopisu Slovenec vse bolj usmerjal k
politiki vodstva nekdanje Koroščeve SLS, od novembra 1941 do maja 1945 je bil glavni urednik
Slovenca, po koncu vojne pa je emigriral v Rim, nato pa leta 1947 odšel v Argentino, kjer je bil v letih 1954–1969 predsednik Slovenske kulturne akcije. Napisal je več novel, med najbolj odmevnimi
deli zdomske literature pa je njegova spominska proza z naslovom Skozi luči in sence I–III (Buenos
Aires, 1964–1969) (Enciklopedija Slovenije, 4, 1990).
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počuti v novi prestolnici, odgovoril: ‘Tako kakor pesnik, ki pride iz province v glavno
mesto […]’ in pri tem skoraj dobesedno ponovil misel enega svojih francoskih prednikov.
Jurčec nato zaključuje svoje razmišljanje takole:
Prihajal sem iz sveta še polnega tradicij srednjeevropske, zlasti nemške kulture in mi
selnosti. Med nas so že stopetdeset let stare ideje francoske revolucije zapljuskale kakor
nove, v novi državi smo postajali politični narod, in kaj bi nam moglo biti bliže kot
spoštovanje, vdanost, ljubezen do idej, saj so v Parizu dobivale novo, globljo vsebino. In
ker je bila ena najlepših lastnosti francoske miselnosti, da je v vsem prednjačila ideja, je
pač bilo na dlani, da smo prihajali v Pariz, kakor da bi prve plahe stopinje usmerjali v
veliko svetišče duha in lepote (Jurčec, 1966, 8).
Ko kasneje govori o pariških časopisih, novinarjih in pisateljih, med drugim pravi:
Velika učitelja pisanja mednarodne politike sta mi ostala Le Temps in Journal des Dé
bats, dokler je bil pri listu Auguste Gauvin, v Figaroju pa sem požiral članke grofa d‘Or
messona ter ostroumne komentarje Pertinaxa v Echo de Paris; neoporečni vladar nad
vsemi pa mi je bil Charles Maurras z vsakodnevnimi razlagami tega, kar se je dogajalo
v politiki, literaturi, filozofiji […] Vsekakor drži, da učenec ne more doseči učiteljev in
marsikdo mi bo očital drobec ali celo kupo ošabnosti, kajti po podobah iz Proustovih
romanov, bi bila kar na dlani ugotovitev: kaj hočete, prijalo mu je krožiti med planeti
takratne pariške aristokracije duha. Poln je bil človeških šibkosti in je zato mogel biti
v vsem bolj ali manj posrečen dandy. In dandyji so pri Proustu podobe vsega, kar se je
moglo nazivati iz impresionizma v ekspresionizem prehajajoča dekadenca. Zase vem,
kako je bilo in kako naj bi bilo: ravno to, da sem se pri pisanju boril predvsem za izraz,
me je reševalo iz občutkov dekadence, ki je bila ravno v tistih letih zelo nevarna, ker je
bila na koncu propadanja in so njeni glavni predstavniki kot polipi grabili okoli sebe,
koga bi potegnili za seboj v grob (Jurčec, 1966, 118).
Nato nadaljuje:
Že v Ljubljani sem med revijami avantgarde najbolj visel na zvezkih Nouvelle Revue
française, ki so jo ustanovili na pragu leta 1920 in je bil prvi poskus literarnega eku
menizma, ko so se v brezpogojni zvestobi kvaliteti združili zaradi sodelovanja pri reviji
katoliški pisci Max Jacob, Paul Claudel, François Mauriac, Charles Du Bos, Jacques
Maritain; agnostiki Paul Valéry, André Gide, André Suares in komunisti Louis Aragon,
Paul Eluard, André Malraux, Paul Nizan in Jean Giono. Druščina se je zamajala ob
nastopu surrealizma in mnogo izgubila ob nastopu eksistencializma. Komaj sem prišel
domov ali v šolo, sem že pohitel do bližnjega bulvarja Raspail, kjer je imela Nouvelle
Revue française (NRF) svoje prostore pri založniku Gallimardu, na poti v šolo pa sem
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mogel iti vsak dan mimo založbe Grasset, kjer je izhajalo vse, kar je v knjigah napisal
Mauriac. Vendar je bil dostop do Gallimarda mnogo lažji: študentje smo imeli svoboden
dostop do vsega, lahko smo se vzpenjali po lestvah, da smo si izbirali knjige z višjih polic
[…] Ob petih popoldne smo lahko videli, kako so prihajali na besedne spopade ali pa
na prijateljske pogovore Gide, Valéry, Giono, Malraux in drugi. Razgovorom je vedno
prisostvoval založnik, stari Gallimard, kot neke vrste virilist: ni bil pisatelj, še manj
filozof, bil je pač samo trgovec, a je imel čudovito lastnost, da je posegel v debato prav
v hipu, ko so se vnete razprave bližale robu – vsi so sklonili glave in mu prisluhnili,
prikimali z glavo in kriza je bila mimo, beseda pa je znova dobila lepši, prijateljski ton
(Jurčec, 1966, 92).
Ko Jurčec govori o revijalnem tisku, naglaša, da so bile po izložbah knjigarn enako dostopne publikacije vseh političnih in ideoloških smeri.
Vsak četrtek, [pravi] sem težko čakal na literarni tednik desničarske smeri Candide, ob
petkih pa je izhajal levičarski Marianne, kjer je imel tedaj vodilno mesto Emmanuel
Berl, najlepše pa je bilo ob sobotah, ko so pri mojem kiosku na vogalu ulice visele stra
ni glavnega literarnega tednika Les Nouvelles littéraires […] Osebno mi je bila zelo
pri srcu La Nouvelle Revue française z vrsto najpomembnejših literarnih ustvarjalcev
tedanjega časa, ko so na Gideovo povabilo pristali na sodelovanje pesniki in pisatelji
različnih smeri, kriterij za objavo pa je bila kvaliteta prispevkov. Tako se je dogajalo,
da so bili poleg komunistov Aragona in Eluarda v isti številki še Bernanos, Mauriac in
Claudel, v kritiki pa sta bila najmočnejša Alain in Thibaudet, oba pripadnika liberal
nega radikalnega tabora. Vendar mi za članke revija ni mnogo pomagala, ker sem se bal
komentirati dela zastopnikov najmodernejših smeri (Jurčec, 1966, 134).
Charlesa Maurrasa, [nadaljuje Jurčec] sem stalno prebiral, ker je bil mojster stila in
jezika, pač pa mi je bilo pogosto zelo težko slediti mislim njegovega glavnega sodelavca
in političnega voditelja gibanja – Léona Daudeta, sina pisatelja Alphonsa Daudeta.
Če je bil oče član Akademije, bi gotovo pripadalo enako mesto tudi sinu Léonu, tudi
pisatelju in verjetno največjemu pamfletistu našega stoletja. Ker torej ni smel v pravo
Akademijo, je bil takoj sprejet v njej nasprotno Akademijo Goncourt. Dasi zagrizen
tradicionalist in monarhist, se akademizmu ni uklonil, ampak je borbo proti akademiji
zaostril in postal antikomformist najhujše vrste. Po Daudetovem mnenju je bila vsega
zla v Tretji republiki kriva Dreyfusova afera, saj naj bi bil po njegovem nesrečni Žid
res vohun, hkrati pa predstavnik masonerije in židovstva proti Franciji in katoliškemu
narodu. Zadnji ostanki zdravih sil naj bi bili po njegovem med katoliškimi monar
histi – pravo francosko Cerkev pa naj bi pod praporom Action française reševala on
in Charles Maurras. Daudet je bil strasten nasprotnik Tretje republike ravno zaradi
plehkosti in idejne jalovosti parlamentarizma. Intelektualcem je pri tem zameril, da so
se uklanjali liberalizmu in svoje zagrizeno sovraštvo do Herriota prignal do viška, ker

246

VA L É RY J E VA P R I S O T N O S T M E D S L O V E N C I I N H R VAT I

je čutil, kolikšno krizo prinaša Franciji podložnost duha dnevnim političnim borbam.
Tista leta je postajal znano pisateljsko ime tudi Georges Bernanos, vendar ga je vsa lite
rarna avantgarda odklanjala, ker je bil strasten pripadnik Charlesa Maurrasa in Action
française, vendar se je kasneje spreobrnil in z delom »Les grands cimitières sous la lune«
(Velika pokopališča pod luno) ostro obsodil napake španske duhovščine in stopil na stran
republikancev v španski državljanski vojni.
»Jeseni 1931«, nadaljuje Jurčec, »je prišel v Pariz tudi Edvard Kocbek, ki je do takrat
že objavil več esejev o francoski književnosti in filozofiji. Bil je znan kot zagovornik te
danjih vodilnih francoskih smeri v književnosti, glavno pozornost pa je namenil pesniku
Charlesu Péguyju, medtem ko se o personalizmu«, pripominja Jurčec, »Emanuelu Mou
nieru in reviji Esprit, pri nas še ni mnogo govorilo«. »Na predvečer Kocbekovega odhoda,«
zaključuje Jurčec, »sva bila izredno dolgo v knjigarni Gallimard; poleg knjig sva lovila
vtise, ko so hodili mimo uredniki in sodelavci revije Nouvelle Revue française. Gideova
malomarnost za zunanjost revije je Kocbeka navdušila in ko je šel mimo Mauriaca, je
prebledel in so se mu rahlo dvignjene roke začele nervozno tresti« (Jurčec, 1966, 139).
Zgolj Jurčecu pa je zadnje leto študija v Parizu (1931) uspelo spoznati in v živo
slediti predavanju Paula Valéryja. »Če se ne motim,« pravi Jurčec,
je govoril o razmerju med mislijo in besedo v poeziji. Na žalost je bilo tod ali tam še mnogo
pozitivističnih ostalin in je rad prehajal v abstraktni racionalizem. Kakor sem pozneje bral
v nekem eseju, je bil izvrsten matematik ter je bil zato dolga leta uradnik v finančnem
ministrstvu, in sicer v oddelku za sestavljanje statistik (!). Predavanje je bilo polno sledov
evolucionizma in je bil pri tem pač sodobnik in morda celo učenec nekoliko mlajšega Jeana
Rostanda, ateistično usmerjenega etnologa z velikim vplivom na kasnejšega Teilharda de
Chardina. Ko sedaj po tolikih letih prebiram njegove liste iz filozofskega dnevnika, kakor
jih objavlja de Rochefoucauld zlasti v Revue de Paris, se iz naturalizma nekaterih opisov
trgajo čudovite podobe poezije, vendar v celoti razumsko usmerjene. V tem je Valéry pred
hodnik kasnejšega Nobelovega nagrajenca Saint Johna-Persa.
»Pričakoval sem,« nadaljuje Jurčec,
da se bo Valéry dotaknil znanega dogodka v genovski noči, ko je v sebi odkril pesniško
poslanstvo. Po končani srednji šoli je nameraval kreniti na študij prirodoslovnih zna
nosti in navdušenje za matematiko bi ga skorajda potegnilo na tehniko (!). Iz rodnega
Arlesa (!) v južni Franciji je odšel na obisk k sorodnikom v Genovo; bil je poln dvomov
nad svojimi pesniškimi darovi. Sredi prve noči ga je prebudila silovita nevihta; z neba
je treskalo in grmelo, kakor da bi se bližal sodni dan. Šel je k oknu in poslušal grmenje
ter našel stik z onostranstvom in klecnil pred notranjim glasom ter krenil po poti tedanjh
dekadentov, zbranih okrog Mallarméja. Toda kriza ni bila mimo. Po nekaj letih je
obupal, sprejel službo na ministrstvu, ki so ga literati najbolj zaničevali in molčal celih
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dvanajst let. Ko se je spet oglasil, je objavil pesem La jeune Parque in pojasnil, da jo je
pisal dvanajst let.
Po tej nekoliko poenostavljeni in subjektivi ter mestoma netočni predstavitvi,
Jurčec opisuje še Valéryjevo družabno srečanje s študenti, ki je sledilo njegovemu
predavanju, ter pravi:
vse sobane levega dela prvega nadstropja so bile spremenjene v slavnostno obednico z
visokimi mizami; stolov ni bilo. Valéry je krožil med nami in abbé mu je predstavljal
vsakega posebej. Ob meni je bil znanec, dr. Pfunder z Dunaja; prišel je v Pariz, da se
izpopolni v romantiki in pravnih vedah v luči dosežkov francoske znanosti. Rad je trdil,
da je v francoski miselnosti najmanj sledov za federativno ureditev ustavnih sistemov.
Ker je bil v literaturi zelo razgledan – bil je mnogo starejši od mene – je sprožil kratek
razgovor in iz Valéryjevih odgovorov sem spoznal, kako zelo je cenil Rilkeja in Trakla,
ni pa sprejemal Huga von Hofmannsthala, verjetno zaradi njegove metafizične zamak
njenosti (Jurčec, 1966, 280).
To je bilo edino Jurčecovo srečanje z uglednim francoskim pesnikom, zanimivih
pa je še nekaj drugih utrinkov z njegove vrnitve v Pariz, ko pravi: »Po diplomskem
izpitu na koncu študija mi je predsednik Katoliškega tiskovnega društva dr. Gregorij
Pečjak kot lastnik Slovenca ugodil, da sem se za leto dni še vrnil v Pariz; visokošolski slu
šatelji smo imeli v Jugoslaviji dovoljenje nastopiti vojaški rok s sedemindvajsetim letom.
Do tedaj sem imel še eno leto […]«.
Konec leta 1931 smo slavili v Tabarinu na Montmartru. Takrat je bil v Parizu Edvard
Kocbek, ki se je vračal v Lyon, hrvatska prijatelja dr. Paula in Krsto Spalatin pa sta
ostala na specializaciji na Sorboni. Mene je uspešna reportaža o ponesrečenem kongresu
Društva narodov, kjer so obravnavali vprašanje popolne razorožitve, poplačala z na
ročilom uredništva Slovenca, naj se pripravim, da bom kot dopisnik pred februarjem
1932 odpotoval na svetovno razorožitveno konferenco Društva narodov v Ženevo […]
Pred odhodom sem kot študent pariških šol gojil v sebi prepričanje, da bo na konferenci
v Ženevi Francija edina, ki bo iskreno stremela za uresničenjem teh ciljev, saj bi na ta
način utrdila temelje Društva narodov, ki je bilo konec koncev plod francoske politične
filozofije in najvišji dosežek idealov francoske revolucije iz leta 1789. Francoska delega
cija je odhajala ob Lemansko jezero z varljivim prepričanjem, da je v njenem političnem
slovarju dovolj zdravil. V Parizu se niso v zadostni meri zavedali, da je francoski revo
luciji sledila evropska revolucija leta 1848 in ta ni več slonela na idealih iz leta 1789,
ampak na napovedujočem se radikalizmu komunističnega manifesta, ki je leta 1917
dosegel višek z revolucijo v Rusiji; takrat so se rodili tokovi, določeni, da postavijo vse
dotedanje pojme o pravni in politični morali na glavo […] »Esprit de Genève« je v času
mojih prvih korakov po Parizu opajal obenem s Francijo celoten svet. Poteklo je komaj
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nekaj let, pa je »ženevski duh« skopnel v tolikšni meri, da ni bilo mogoče nanj polagati
najmanjših iluzij. S tem se je že tudi pričela tragedija Francije, ki je dosegla svoj višek v
prvih mesecih druge svetovne vojne v letu 1940, ko je Francija kapitulirala. Konec ju
nija istega leta je podpisala premirje v istem jedilnem vagonu, kjer je bila v Compiègnu
11. novembra 1918 podpisana kapitulacija Nemčije (Jurčec, 1966, 309).
Jurčec se nato vrača v leto 1932 in v nadaljevanju opisuje svoje potovanje v Ženevo na razorožitveno konferenco:
Opoldanski brzovlak proti Lyonu navadno ni imel mnogo potnikov. Bilo je konec januarja
in zima tisto leto v Parizu ni bila huda […] na vlaku se mi kakor na odru odpro posebne
priložnosti in možnosti, zlasti še, če je oddelek prazen. Spremeni se v neke vrste kapelo, kjer
je življenje zase, ločeno od onega vzdolž tirov […] pogreznem se v branje, vendar se ob
oknu ves čas zavedam, kod potujem in kakšne so slike, ki drvijo mimo. Biti na vlaku se
pravi živeti na dveh ravninah in tisto, kar je na tehtnici med obema, je svet, ki veje iz črk,
besed in misli […] Candide je bil tednik voltairjanske smeri ne samo po imenu, temveč
tudi po naravnanosti same snovi in načinu obravnave, pa tudi po stilnih in vsebinskih
značilnostih. Med pariškimi literarnimi tedniki je bil tedaj najmlajši in povrhu vsega
maurrasovsko usmerjen – bil je glasilo Action française. Privlačnost lista ni bila v literarni
kritiki, pač pa v idejni razčlembi politične problematike. Glavni sodelavci so bili člani
Akademije, ki so bili na skrajni desnici. Zame so pomenili višek članki Pierra Gaxotta,
zgodovinarja moderne smeri na Sorboni; po metodah in stilu pisanja je bil med avantgar
do, ideje pa je črpal iz rojalističnih osnov. Njegovo nasprotje je bila Marianne, levičarski
literarni tednik, kjer sta bila glavna sodelavca Emanuel Berl in Jean Guéhenno, najboljše
članke pa je prispeval Jean-Richard Bloch. Vsi trije so bili vizionarji, kot levičarji pa ravno
toliko dogmatiki, da jim niti ena misel ni izzvenela vsaj malo poetično […] Nouvelles
littéraires pa mi je bil duhovna hrana; lovil sem ga po francoskih krožkih še kot gimnazijec.
Bližal se je večer, vlak je z nami drvel proti jugu. Mimo je bil že Dijon, zemlja se je
utesnjevala vedno bolj in mrak se je zgrinjal nad nami – drveli smo v predor noči in na
njegovem koncu je bil Lyon […] Na koncu perona me je že čakal Edvard Kocbek v plaš
ču, ki smo mu takrat rekli »trenčkot« in je bil po vseh deželah sveta v modi in vsi so si bili
podobni. Nekoliko se je začudil pred neznatno velikostjo mojega kovčka, vendar je bilo
v njem toliko sočutja, da mi ga je brž iztrgal iz rok. Po mračnih hodnikih – Lyon pod
Herriotovim županovanjem ni zmogel niti primerne razsvetljave – sva kmalu prišla na
velik trg pred postajo; v temi sem videl velike nasade in mnogo lipam podobnih dreves.
Kocbek mi je pokazal spomenik predsednika republike Carnota, ki ga je na tem mestu
leta 1894 zabodel italijanski anarhist Santo Caserio. Kocbekovo stanovanje je bilo na
hribu, kjer je bila na vrhu slavna romanska katedrala Notre Dame de la Fourviere, pot
do tja pa je morala biti zapletena, ker sva s postaje šla kar peš po ulicah, kjer so lučke
samo brlele. Stari del mesta je bil poln srednjega veka, hiše so imele zidove, kot bi vsaka
bila trdnjava zase. Med tajinstvenostjo prehodov in temnih ulic se je prepletalo polno slik
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iz zgodovine in med najgroznejše so pač sodile tiste iz dobe terorja francoske revolucije,
ko je vrhovni republikanski vladni svet poslal za upravnika policije groznega Josepha
Fouchéja; ko je na začetku svoje oblasti hotel dati primeren zgled, kako bo vladal, je dal
poloviti na stotine lyonskih reakcionarjev in se mu je tako mudilo, da se mu je zdela gi
ljotina prepočasna. Obsojence je povezal v živo grmado in s topovi streljal vanj (Markov
& Soboul, 1989, 209).
Jurčec v nadaljevanju opisuje, kako sta s Kocbekom preživljala tiste dneve in bila povsod tam, »kar je tedaj v Lyonu kaj pomenilo v katoliškem javnem življenju«, obiskala pa tudi
univerzo in romanski oziroma slavistični seminar. Drugega dne je Jurčec sedel na direktni
vlak Bordeaux–Lyon–Ženeva in v nadaljevanju opisuje potovanje do Ženeve ter tedanje
razmere v Društvu narodov, nato pa nenavadno srečanje z Guglielmom Ferrerom v veliki
reformacijski dvorani, kjer je potekala razorožitvena konferenca. O njem pravi:
Poznal sem ga s slik na platnicah knjig in literarnih tednikov: bil je nekdanji univerzi
tetni profesor v Firencah in takrat najbolj ugleden zgodovinar za obdobje starega Rima,
pa tudi avtor mnogih esejev in razprav o sodobni politiki. Poleg Benedetta Croceja so ga
šteli za eno najpomembnejših osebnosti v duhovnem kraljestvu Italije. Na prvi pogled
je bil nekoliko podoben Levu Trockemu in da je bil prava intelektualna skromnost, se je
pokazalo v tem, da me je vnaprej ogovoril. Nekaj njegovih del sem že prebral, še bolj pa
me je navdušilo, kar so o njem pisali v Les Nouvelles Littéraires, zlasti še, ko je Lefèvre v
tej reviji o njem napisal bleščeč intervju v obliki eseja.
Takoj sem ga zaprosil za razgovor, [nadaljuje Jurčec] ki bi ga objavil v Slovencu. Sprejel je
mojo prošnjo in določil uro za razgovor v njegovem seminarju na Ženevski univerzi, kjer
je bil profesor moderne zgodovine. Ko sem prišel v njegovo knjižnico na univerzi in sva
začela razgovor, se je naenkrat vse zataknilo, ko sem mu povedal ime in usmeritev našega
lista. Toliko je še dejal, da mu ni bilo všeč Koroščevo dejanje, ko je prevzel predsedstvo
vlade v Beogradu po atentatu na Stjepana Radića v Narodni skupščini. Očitno je bilo, da
mu svetovnonazorska usmeritev našega slovenskega lista ni ugajala. To pa ni nič vplivalo
na najine odnose pri delu v časnikarski tribuni, ko mi ni prikrival, kaj piše v newyorške
oziroma londonske časopise. Morda je že tedaj vplivalo na njegovo naklonjenost tisto, kar
je približno v tistih letih privedlo Bogdana Radico v njegov dom. Ta bivši slušatelj Lju
bljanske univerze se je poročil s Ferrerovo hčerjo in si s tem – po sodbi prijateljev ali pa za
vistnežev – odprl vrata v svetovno publicistično srenjo in si s tem pridobil svetovni sloves.100
Poleg Guglielma Ferrera je Jurčec v Ženevi srečeval tudi princesi Elisabeth Bibesco
in Hélène Vacaresco, dve dobri Valéryjevi znanki in prijateljici, znani kot lastnici
100 Bogdan Radica (1904–1993), hrvaški zgodovinar, publicist, prevajalec in diplomat. V Ljubljani je
študiral le v študijskem letu 1923/24 in v tem času pošiljal članke v lista Hrvatska prosvjeta in Vijenac,
nato pa leta 1924 nadaljeval študij v Firencah ter postal dopisnik listov Hrvatska rijeć in Obzor. Leta
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najslavnejših literarnih salonov, kjer sta na razprave o francoski in svetovni literaturi
vabili najbolj imenitne francoske literate že v dobi pred Proustom, za njim pa vse tiste
rodove, ki so cenili njun ugled in vpliv. »Spadali sta k pariškemu inventarju in videvali
smo ju,« pripominja Jurčec, »na vseh literarnih večerih ali podobnih prireditvah. Dasi sta
bili potomkinji zadnjih suverenih knezov Moldavije in Vlaške, iz katerih je pozneje nastala
kraljevina Romunija, sta bili demokratičnih nazorov. Ko sta hodili med mizami konferenč
ne dvorane, res nista mogli javno razglašati, da sta kneževski visokosti, ki pa tokrat nista bili
med nami v tej funkciji, ampak kot dopisnici Revue de Paris in Revue des Deux Mondes«.
Princesa Vacaresco, [nadaljuje Jurčec] me ni preveč navduševala. Bila je sicer mojstrsko
spretna v lovu za zgodovinskimi posebnostmi, a njen literarni ugled je pri meni hitro
upadel, ko so mi prijatelji zaupali, da ji zbirajo in mogoče celo pišejo eseje študentje iz
naših vrst. Pač pa me je bolj ogrela princesa Elisabeth Bibesco, ki je v Revue de Paris
napisala čudovit esej o Proustu. Komaj sem leta 1928 prišel v Pariz, sem lahko zaznal,
kje je metafizično središče življenja, v katerem se sučejo pariški literati. Sukalo se je okoli
princese Bibesco in – abbéja Mugniera, bivšega jezuita, ki je zapustil red, ker je menil,
da bo tako lažje reševal literate in umetnike, po takratni splošni sodbi pripadnikov sta
nu, ki je skoraj v celoti po smrti odhajal v sredino pekla. Tak je bil vsaj ob začetku našega
stoletja »vox pupuli« Pariza – in tudi ostalega sveta. Abbé Mugnier se je odločil za to
tezo in postal sicer samo kaplan pri neki predmestni pariški fari, vendar je tam takoj
zaslovel kot najboljši spovednik v Parizu. Toda spovednica mu ni bila dovolj. Ker ume
tnikov in literatov ni bilo k knjemu, je hodil tja, kjer jih je mogel ujeti za rob suknje, in
če ponekod le ni šlo drugače, mu je pomagala princesa Bibesco.
Abbé Mugnier je pomagal pisatelju J. K. Huysmansu, dolgoletnemu Valéryjevemu prijatelju
in vzorniku k spreobrnitvi. Najbolj brezobzirni pisatelj francoske naturalitične šole je nazad
nje postal eden najbolj gorečih katolikov, a pri njegovi spreobrnitvi princesa Bibesco ni imela
vmes svojih prstov, toda njen delež je bil vendarle tako pomemben, da je abbé Mugnier postal
najbolj priljubljena osebnost med pariškimi literati in umetniki. Na slavnostne večerje ali
salonske prireditve, kjer so bili vsi skrbno urejeni in oblečeni, je Mugnier prihajal pogosto v
strgani in umazani obleki, toda sivolasi abbé ni prihajal sem zaradi obilnih večerij, temveč
zato da bi tekmoval z literarnimi talenti. Pri teh omizjih je, pripominja Jurčec, kmalu prene
hal biti gost vsakdo, ki ni bil poln duhovitosti in besednega zaklada. Vsak teden so Nouvelles
Littéraires ali pa revija Candide prinašali cele kolone o tem, kako se je abbé Mugnier spretno
reševal na večerjah pri markizi in pesnici Anne de Noailles ali pa pri princesah Vacaresco in
Bibesco. Le-ta je bila velika prijateljica Marcela Prousta in njej se je moral zahvaliti, da je
spoznal abbéja Mugniera, ki je poslej brez ovir prihajal k postelji večno bolnega pisatelja.
Kako je bilo z njegovimi religioznimi čustvi, ni vedel nihče in abbé je o tem molčal kot grob,
ko je pogovor nanesel na to, kako sta si postala tako zaupna prijatelja. V omenjenem eseju je
1928 je odpotoval za dopisnika v Pariz in kasneje v Atene. Od 1933–1939 je delal v diplomatski
službi kot član jugoslovanske delegacije v Društvu narodov v Ženevi (https://hr.wikipedia.org/wiki/
Bogdan_Radica).
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princesa Bibesco šele kasneje pojasnila to skrivnost […] Tik pred smrtjo je Abbé obljubil, da
bo za Prousta opravil mašo zadušnico takoj po njegovi smrti, ki je nastopila leta 1922, potem
pa za vsako obletnico. Pri teh mašah zadušnicah pa je bila prisotna le ona. Potem je sklenila
prekiniti molk, saj je tudi abbé medtem že umrl in je lahko razkrila lepšo plat metafizičnih
skrivnosti Pariza. Dodala je, da je o tem obvestila pokojnega papeža Janeza XXIII., ko je bil
še nuncij v Parizu; v spomin na Prousta in abbéja Mugniera pa je za ves intelektualni Pariz
ustanovila poseben fond, iz katerega so plačevali vsakoletno mašo zadušnico za pokojnim
Marcelom Proustom, kakor je sam izrazil željo.
Jurčec zaključuje svojo pripoved z navedbo, da je bil v Parizu večkrat na različnih
prireditvah čisto blizu princes Bibesco in Vacaresco. »Jaz sem vedel, kdo sta,« pripominja, »nikakor pa onidve nista mogli imeti interesa in namena, da bi me spoznali in si me
zapomnili. Ko pa sem ju sedaj zagledal, kako usmerjata korake proti meni, mi je zaplala kri
v glavi, nemalo tudi zaradi tega, ker sem bil prve dni nenehno prepričan, da sem najmlajši v
novinarskem zboru in me je pač zaradi tega preganjala stalna tesnoba in negotovost. Toda, ko
sta bili že čistu blizu mene, jima je presekal pot nekdo, ki sem ga takoj spoznal, čeprav ga doslej
v živo še nisem videl. Spoznal sem ga namreč po fotografijah iz knjig in časopisov. Bil je Karel
Radek, takrat najboljši sovjetski časnikar in urednik moskovske Pravde.101 Tipična kodrasta,
temnolasa židovska glava s starinskimi naočniki in zelo nenegovano, redko brado [...] Da, bil
je on, krenil je proti meni in se mi smehljal z rumenimi nelepimi zobmi« (Jurčec, 1966, 337).
Zadnjikrat Jurčec omenja Valéryja, ko se je po razorožitveni konferenci za kratek
čas ustavil v Lausanni, ko pravi:
Sprejela me je kavarna tik ob ograji nad gladino jezera in zazrl sem se proti Veveyu, Mont
reuxu [...], kjer je bilo meni polno dragih imen: blizu Veveya je živel vražji dedec Voltaire;
blizu je živela Madame de Staël in še bliže ji je bil tiste čase Benjamim Constant, oče
modernega evropskega liberalizma. Tja je rad zahajal lord Byron, nekaj časa sta se mudila
v bližini Keats in Shelly, v modernih časih pa Romain Rolland, Paul Eluard in od časa do
časa Paul Valéry in André Gide (Jurčec, 1966, 355).
Edvard Kocbek, če se vrnemo nekoliko nazaj, je v Lyon kot francoski štipendist odpo
toval jeseni 1931. Formalnih študijskih obveznosti tam ni imel, s francoščino in njeno
101 Karl Bernhardovič Radek (1885–1939), poljski in ruski revolucionar, ki je leta 1904 pristopil k poljski social-demokratski stranki, od leta 1908 pa je v njej tudi aktivno sodeloval. Bil
je udeleženec na strankinih konferencah v Zimmerwaldu in Kienthalu. Leta 1917 je prišel z
Leninom v Rusijo in sodeloval na mirovnih pogajanjih v Brest-Litovsku. Leta 1918 je sodeloval
pri osnovanju KP Nemčije, leto kasneje pa se je po izgonu vrnil v ZSSR. Z letom 1920 je postal
sekretar Izvršnega komiteja Kominterne in se leta 1924 priključil trockistični opoziciji, zato je bil
tri leta kasneje izključen iz VKP(b), znova pa vanjo sprejet 1930. Leta 1936 je bil na stalinističnih
procesih obsojen na desetletno zaporno kazen. Odlikoval se je kot odličen publicist in bil med
drugim tudi urednik moskovske Pravde (Enciklopedija leksikografskog zavoda, 5, 1969, 356).
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kulturo je stopal v stik povsem svobodno in v skladu s svojimi afinitetami […]. S po
sebno pozornostjo je bral sodobne literarne in filozofske avtorje, pritegnil pa ga je zlasti
»nenavadni« katoliški pisec Léon Bloy, »romar in potepuh«, zbližal se je s personalistično
filozofijo (krog personalistov, levo orientiranih katoliških intelektualcev, je pod vodstvom
Emmanuela Mouniera začel v Parizu tistega leta izdajati revijo Esprit, ki jo je Kocbek
spremljal od vsega začetka). V Lyonu je zahajal v gledališča in poslušal predavanja na
tamkajšnji univerzi, večji del časa pa prebil v biblioteki. Včasih je krenil do Dijona in
Pariza, kjer se je srečal, kot smo videli, s svojim prleškim rojakom in časnikarjem Rudo
Jurčecem […]. Z zanimanjem je spremljal politično dogajanje v Franciji, se pogovarjal
in opazoval ljudi ter prijateljeval s slovenskimi izseljenci. Dopisoval si je s slovenskimi
prijatelji in bil dokaj na tekočem z ljubljanskimi časopisi in revijami, v Domu in svetu
in Slovencu je tudi sam objavil nekaj malega francoskih člankov (med drugim oceno
slovenskega prevoda Ozkih vrat Andréja Gida) (Inkret, 2011, 49).
Revija Esprit je ohranjala »péguyevsko dediščino«, njeno posebnost pa je predstavljala tudi zelo dobro organizirana mreža sodelavcev na lokalni ravni in okrog univerzitetnih središč, tako da je bila revija zmožna celo vsebinske integracije nekaterih pridobitev sodobne sociologije. Poleg Nouvelle Revue française je prav revija Esprit še dandanes
najbolj poznana. Med ustanovitelji so bili Emmanuel Mounier, Georges Izard, André
Deléage in Louis-Émile Galey. Buržoazno družbo Tretje republike je imela za preživeto
in atavistično; na eni strani so se upirali modernemu svetu, ki je skušal afirmirati hegemonijo individualnega materializma (odtod ime Esprit), po drugi strani pa se je ta
protest vpisoval v perspektivo nekakšne politično duhovne revolucije. Geslo skupinice
je bilo »ločiti duhovno od reakcionarnega«. Najprimernejši vzgled so videli v reviji
Europe, ne toliko po (levičarski) orientaciji, kolikor po publicističnem stilu. Mounier
kot intelektualno gibalo te skupine je bil zvest Charlesu Péguyju102 in njegovi krščanski
angažiranosti ter je zavrnil idealistično evazijo, ki jo je zaznal v mladih estetih, ki so
se zbirali okoli sicer precej starejše NRF. Povsem v stilu laičnega preloma je odstranil
krščansko politizacijo in se nenehno zapletal v spore s predstavniki krščanske demokracije. V tem je bil podoben Edvardu Kocbeku (krščanski socialist) in Andreju Gosarju
(sicer krščanski demokrat), ki sta – brez večjega uspeha – podobno diferenciacijo v
102 Charles Péguy (1873–1914), francoski pesnik, kritik in urednik politično-literarnega lista »Les
Cahiers de la quinzaine«. Ob Claudelu je bil najizrazitejši predstavnik katoliškega duha v moderni
francoski literaturi. V mladosti utopični socialist se je leta 1908 spreobrnil v militantnega katolika, se boril za prestiž Francije in globoko veroval v njeno duhovno poslanstvo. V mladosti je obiskoval École Normale Supériere, bil goreč dreyfusist, učenec in privrženec Bergsona. Nasprotoval je
Sorboni in jo obtoževal, da je postala središče otopelega in nehumanega intelektualizma. Njegova
poglavitna dela na področju poezije so: Le Mystère de la charité de Jeanne d‘Arc; Présentation de la
Beauce à Notre-Dame de Chartres, na področju proze pa: De la cité socialiste, Notre Patrie, Notre je
unesse, Victor Marie, comte Hugo, L‘Argent in druga dela (Enciklopedija leksikografskog zavoda, 5,
1969; Boudot, Histoire de la Littérature française des origines a nos jours; Histoire de la Littérature
française, 1962, 1033–1034).
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katoliškem taboru tridesetih let uvajala v slovenskem prostoru. Ni nakjljučje, da se je
Edvard Kocbek z Emmanuelom Mounierjem kasneje spoprijateljil. Kocbek, ki pravi,
da je prav Mounier v temelju določil njegovo razmerje do Francije in ga že pred vojno
navezal na Pariz, obenem pa odločilno vplival na njegovo duhovno profiliranje, opisuje
prvo srečanje z revijo Esprit takole:
Prva številka revije me je dosegla v hrvaški provinci v jeseni 1932 in v marsičem dolo
čila mojo notranjo rast in zunanjo pot. Ko pa sem se leta 1937 z Mounierjem še osebno
seznanil, je nastalo med nama razmerje, ki ga ni mogoče umestiti v izrazito dokumen
taristično obliko, pa je vendarle izražalo svoje nevidne vplive. Priznati moram, da je bil
njegov vpliv name izreden. Srečen je tisti mladi človek, ki ima pravega ućitelja (Kocbek,
2004, 320).
Po drugi strani je povsem razumljivo, da se je ravno Kocbek podrobneje in izčrpneje
v reviji Dom in svet posvetil tudi Charlesu Péguyju, za katerega med drugim pravi:
Le iz pomena, ki mu ga daje francoska kulturna zgodovina in iz vplivov, ki mu jih
pripisuje, vemo, da je osebnost, ki je od začetka 20. stoletja pa do začetka prve svetovne
vojne predstavljala eno od glavnih žarišč francoske miselnosti, čustvenosti in dejavnosti,
v tej trojni povezavi pa sploh edino javno osebnost, ki je junaško utelešala svojo enkratno
usodo, poleg tega pa je s svojimi preroškimi podobami zvezana z bodočo človeško drama
tičnostjo. Francozi še danes stojijo zmedeni pred njegovim likom, nikamor ga ne morejo
postaviti, tako jim še po smrti križa račune, zato pa tembolj vzemirja mladi rod.
V nadaljevanju pa pravi:
Péguy je vedno živa inkarnacija svojega ljudstva, preprosto veličasten človek, stoletna
hrana, sinteza zdravih prvin, dejstvo, ki izzivajoče molí, bit, ki draži, kamen spotike,
resničnost, ki očiščuje in pohujšuje, bitje, ki ga ljubiš ali sovražiš, človek, ki se je izgubil,
da bi se našel in pri tem prodrl neskončno daleč do skrivnosti sveta in človeštva, kratko
malo; pomembna človeška avantura, brez katere ne moremo več biti v življenjskem redu
[…] (Dom in svet, XLIX, št. 3-4, 1936, 129–136).
V tem kontekstu so zanimiva tudi Kocbekova razmišljanja o Franciji na pragu druge
svetovne vojne, objavljena marca 1939 v njegovi reviji Dejanje, kjer med drugim pravi:
Predvsem je treba vedeti, da je zgodovinska oblika francoskega duha pogojena z raciona
lizmom. Večina francoskih mislecev in tvorcev francoske duhovnosti je živela in izhajala
iz njene univerzalne kulturne ideje. Posebnost Francozov je, da že od nekdaj postavljajo
težišče življenja v razmišljanje, ne pa v sproščeno delovanje. Misel stoji pred dejanjem,
bit pred ustvarjanjem […] življenje, ki si je med vsemi narodi ravno Francoze izbralo
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za nosilce napredka, je začelo počasi zastajati v tesnih okvirih, razumske oblike in nji
hove življenjske navade so se začele zoperstavljati neizčrpnemu, večno živečemu človeš
kemu duhu in njegovim novim zahtevam (Dejanje, II, št. 3, 1939, 121–123).
Po razmišljanju o Montaignovem nauku o človeku, Descartesovem racionalizmu,
ki naj bi vplival na celo vrsto francoskih filozofov, Kocbek prehaja na politični pregled po letu 1815 oziroma po revolucijah 1830 in 1848 ter končno pristane na letu
1870 s porazom v prusko-francoski vojni. Tretja republika po Kocbekovem mnenju
ni spreminjala miselne in čustvene smeri dotedanjega razvoja, temveč jo je le še bolj
utrdila. Vlada je prešla v roke buržoazije, torej v roke tistih slojev naivnega malomeščanstva, ki so bili še do nedavnega tako dovzetni za racionalistično mitologijo. »In
dividualističnemu, zgolj pravnemu naziranju v politiki,« pripominja Kocbek, »ustreza
v duhovnem svetu Tretje republike brezosebna kultura (!). Celotno zadnje stoletje,« nadaljuje, »je Francija izgubljala svoj duhovni izraz, obenem pa tudi svojo vitalno silo, kar se
izrazito kaže v njeni demografski podobi. Vendar pa je I. svetovna vojna zbrala Francoze
v enoten in junaški odpor, tako kakor jih je katastrofalna nevarnost že večkrat rešila.
Mir, ki je sledil, je bil za Francoze zmagovit, vendar jim je prinesel novo življenjsko
tesnobo«. »Sami namreč trdijo«, pravi Kocbek, »da jih je zmaga presenetila, ker ni bila
posledica njihove politično-gospodarske moči, še manj pa duhovne pripravljenosti zanjo«.
»Zmaga iz leta 1918 je sama po sebi predstavljala mnogo večjo zgodovinsko priložnost
in obetavno možnost za celotno preureditev Evrope, kakor pa so se tega zavedali Francozi
kot poglavitni nosilci miru,« komentira Kocbek. »Če bi Francozi hoteli biti dorasli tej
izredni zgodovinski nalogi, bi morali temeljito prerasti sami sebe, svoj racionalizem, po
litični anarhizem, gospodarsko in socialno povprečnost in duhovno nestabilnost. Morali
bi kratko in malo skleniti takšen mir, ki bi pomenil rešitev vseh pomembnejših vprašanj
tedanjega evropskega človeka […]«. »Francozi so zamudili priložnost,« nadaljuje, »da bi
začeli z resnično novo in svetlejšo podobo Evrope«. »Začelo se je čudno povojno obdobje,
ki razen zapoznelega Briandovega nastopa ni pokazalo niti enega jasnejšega in celostno
evropskega koncepta. V sami Franciji se je zvrstilo dvajset vlad, od katerih se ni nobena
dvignila nad parlamentarni sistem in zaustavila poti navzdol. Kapitalistična demokra
cija je doživela hude finančne krize, grozila ji je socialna revolucija, gospodarstvo je zašlo
v krizo in takšna Francija je morala seveda doživljati hude zunanje-politične poraze:
najprej nemško odpoved mirovnih pogodb, zasedbo Porenja, Anschluβ, München, iz
gubo Srednje Evrope, predvsem pa Veliko Nemčijo, ki jo preveva kolikor toliko enoten
pangermanski duh, napolnjen z novo vitalnostjo«. »Bojazen je prevladujoč občutek tudi
pri Francozih, ne le pri Nemcih,« pripominja Kocbek. »Ta temeljni strah se nikdar ni
pokazal tako pretresljivo kakor v zadnjih dveh letih«. »Kako slabo in negotovo je nji
hovo življenjsko počutje,« nadaljuje Kocbek, »kaže čustveno stanje večine Francozov:
najvišji cilj, ki si ga postavljajo, je varnost, čeprav vemo, da niti mir ni največje dobro
in da življenje ni največja vrednota (!). Težnja po varnosti je pri povprečnem Francozu
tako velika, da se brani prevzeti nase sleherno obveznost ali žrtev, ki bi ga vznemirila v
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njegovem urejenem življenju. Takšen Francoz bi storil vse, da bi preprečil vojno, ne toliko
zaradi vojnih strahot, kolikor zaradi tega, da ostaja varen znotraj svojega sebičnega reda«.
To dobro povedo besede samega Francoza (avtor ne navaja njegovega imena), ki jih
je zapisal po lanskih septembrskih dogodkih:
Če so naši oblastniki izbrali sramoten mir, niso tega storili samo zato, ker niso imeli
dovolj vere vase in avtoritete. To so storili zaradi ljudi, ki so takrat od zla moralno
oslabljeni panično begali po francoskih vaseh in trgih ter se potili od strahu, ljudje, ki
jih ni zanimala niti pravica Sudetov, niti pravica Čehov, niti Nemčija, niti Evropa,
niti Francija, še manj pa njena pravica, ampak ena sama stvar: neskaljenost njihovega
pokoja. Ob glasovih o vojni so se znašli pred smrtjo preplašeni in izgubljeni […] to je
osamelo meščanstvo, ki ima v sebi le toliko žara, kolikor se brani svojih strahov in ki se
ob vsakem izrednem dogodku boji propada svojih privilegijev, majhno, lahkomiselno
ljudstvo alkoholikov, ki misli le na svoj privarčevani denar […] Mir si predstavljajo kot
vrednoto, ki je dana sama po sebi, ne da bi karkoli storili zanjo, misleč, da so zaradi te
modrosti že odrešeni od vsake nesreče. Francijo si taki ljudje predstavljajo kot oazo, ki bi
morala ostati nedotaknjena in si ne pridejo na jasno, tako kot mi vsi skupaj, ko smo se
se tistega večera z milijoni drugih ljudi sklanjali nad radijskimi sprejemniki in spoznali,
da je naša bodočnost odvisna od tistega usodnega srečanja in še istega večera sprejeli su
ženjstvo […]« (Dejanje, II, št. 3, 1939, 121–123).103
»Nihče več ne taji,« zaključuje Kocbek, »da Franciji ne manjka le učinkovitih poli
tičnih dejanj, temveč mnogo več, manjka ji življenjskih moči. O tem so si enotni francoski
duhovi, da pač ne gre za diplomacijo, finančno politiko, moč armade, ali 40-urni delavnik,
temveč za novo lestvico vrednot, za ustvaritev novega življenjskega smotra, ki se bo znal
upreti tiraniji. Francoski primer jasno kaže, da je politika neločljivo povezana s človekovim
življenjem in da mora biti integralni izraz njene vitalnosti in kulture«. »Francija se mora,«
na koncu apelira Kocbek, »spremeniti moralno, gospodarsko in politično, spremeniti mora
svojo racionalno miselnost, zavreči svoj individualizem, odpraviti svoje meščanske lastnosti
in navade. To pa bo zmogla le tedaj, ko bo znova našla svoje lastno poslanstvo, svojo mistiko,
torej tisti življenjski pogum, s katerim bo potrdila svojo junaško preteklost in (znova) sproži
la svetovno gibanje, ki bo nase prevzelo tudi pravične težnje majhnih in zatiranih narodov«.
»Vsem, ki nas sedaj prevzemajo mešani občutki in ki občudujemo francosko kulturo ter se
obenem zavedamo njenega sodobnega političnega fatalizma,« še dodaja Kocbek, »kličemo,
da naj Francija čimprej zbere in uredi svoje sile. Komur je dano, da bo jasneje spregledal pot
njene nadaljnje usode, lahko pravzaprav že sluti porajanje nove človeške zavesti. Prepričani
smo, da se bo Francija znova razodela!« (Dejanje, II, št. 3, 1939, 121–123).
103 Kocbek, ki te misli povzema po reviji Esprit, št. 73, 1938, aludira seveda na münchenski sporazum
z dne 29. septembra 1938, s katerim sta Anglija in Francija kapitulirali pred nacistično Nemčijo, ji
prepustili Češkoslovaško, hkrati pa tudi dopustili nadaljnjo Hitlerjevo agresivnost in izbruh druge
svetovne vojne (op. av.).

256

VA L É RY J E VA P R I S O T N O S T M E D S L O V E N C I I N H R VAT I

Nikakor ni slučajno, da je Kocbek že v februarski številki revije Dejanje prevedel
in objavil predavanje o »Somraku kulture«, ki ga je imel Jacques Maritain v začetku
februarja 1939 v pariškem Théatre Marigny in kjer med drugim pravi:
Kljub negotovosti politike, kljub nevšečnostim, nevarnostim, grenkobam, je glede na
položaj, ki ga naša dežela zavzema v kulturi, bistvenega pomena, da si v zadostni meri
zagotovimo moralno odpornost in voljo po lastni obnovi. Totalitarne države se dobro
zavedajo, kako pomembna je moralna enovitost njihovih državljanov. Trudijo se, da jo
dosežejo, vendar se jim to običajno posreči le z ustrahovanjem in nasiljem.
Pomembno pa je vedeti, ali so ljudstva svobodnih držav sposobna, da na temelju svobode
in duha dosežejo zadostno moralno enodušnost ter se uprejo nasilnim spremembam, ki
od zunaj ogrožajo njihovo zavest. Vsakokrat, kadar se v naši deželi nekdo ukloni vplivu
totalitarnega duha, vseeno v kakšni obliki in kakšni preobleki, je to za Francijo in njeno
kulturo nova izgubljena bitka. Pomembno je vedeti že pred še nedoživetim divjanjem
poganskih sil in vseh sredstev, ki črpajo svojo moč iz ponižanega človeškega bitja, da se
je potrebno vrniti k izvirom duhovnih sil in tiste moči, ki dosega nebeško kraljestvo in
ki edina lahko dviguje človekove naravne sposobnosti, določene za borbo in potrpljenje
na tisto stopnjo, od koder zares obvadujejo zgodovino (Dejanje, II. št. 3, 1939, 124).
Kocbek, kot je videti, v svojih prevodih in komentarjih iz tedanjega francoskega
revialnega tiska, Paulu Valéryju ni posvečal posebne pozornosti, pač pa v marčni
številki revije Dejanje iz leta 1940 med knjižnimi novostmi zasledimo oceno dela
Bogdana Radice z naslovom »Agonija Evrope«. O samem avtorju recenzent, ki se je
predstavil zgolj s kraticama L. U., pravi, da je Bogdan Radica Hrvat v jugoslovanski
diplomatski službi in se publicistično že dalj časa uspešno udejstvuje. Poročen je s
hčerko Guglielma Ferrera in je imel zato priložnost navezati stike z uglednimi kulturniki in pisatelji ter je to priložnost v veliki meri tudi dodobra izkoristil. V svojem
delu je zbral razgovore, ki jih je imel v letih 1928–1939 zlasti s kulturnimi veličinami latinskih narodov, za naslov knjige »Agonija Evrope« pa ga je inspiriral pogovor
z Miguelom de Unamunom, španskim pesnikom, pisateljem, dramatikom in pamfletistom. V vsak razgovor bralca uvede kratka oznaka oziroma karakteristika intervjuvanca, s katerim se je Radica pogovarjal. »Vidi se,« komentira recenzent, »da je
šel Radica na razgovore temeljito pripravljen, zlasti z dobrim poznavanjem poglavitnih
del vsakega od sogovornikov. V pogovore je tako zajel Guglielma Ferrera, Paula Valéryja,
Thomasa Manna, Benedetta Croceja, Andréja Gidea, Nikolaja Berdjajeva, Georgesa
Duhamela, Joseja Ortego y Gasseta, Juliena Bendo, Salvadorja de Madariago, Char
lesa-Ferdinanda Ramuza, Gonzaguesa de Reynolda, Charlesa Maurrasa, Giovannija
Papinija, Françoisa Mauriaca, Jacquesa Maritaina, Carla Sforzo, Andréja Siegfrieda,
Maksima Gorkega, Luigija Pirandella, Filippa Tommasa Marinettija, Dimitrija Ser
gejeviča Merežkovskija, Adrijana Tilgherja in Miguela de Unamuna« (Dejanje, III, št.
10, 1940, 403).
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Vse pogovore je Radica usmerjal v tedanjo aktualno problematiko; najbolj skrbno
in sistematično sta tako podana razgovora z Guglielmom Ferrerom104 in Miguelom
de Unamunom, z velikim entuziazmom, pa sta napisana razgovora z Mauriacom in
Maritainom, vsekakor pa so simpatije Bogdana Radice očividno na strani borcev za
novi »integralni« humanizem, a tudi razgovori z drugimi so podani stvarno in bogato
informativno (Dejanje, III, št. 10, 1940, 403).
Iz gornjega seznama je razvidno, da je izbor sogovornikov, ki jih je Radica uspel
intervjuvati, mnogo širši od Ocvirkovega, med imeni pa je tudi večina tistih, s
katerimi je Paul Valéry tako ali drugače prihajal v stike oziroma celo prijateljeval.
Radici je uspelo, po vsej verjetnosti, v pogovor vključiti tudi samega Valéryja predvsem zaradi njegove naklonjenosti in spoštovanja do Guglielma Ferrera oziroma
njegovega sina Lea Ferrera, ki se je leta 1928 preselil v Pariz in navezal stike z
mnogimi uglednimi italijanskimi antifašisti, kakor tudi z A. Gideom, A. Malrauxom in drugimi francoskimi intelektualci. Nedvomno ga je njegova prezgodnja
smrt v Santa Fèju, kot smo že omenili, zelo prizadela. Po drugi strani pa v obsežni
biografiji M. Jarretyja (2008) Valéryjevi pogovori z Bogdanom Radico niso nikjer
omenjeni oziroma zabeleženi, čeprav sta bila njegovo ime in delo poznana tako v
Italiji kot tudi v Franciji.
Pogovore z Valéryjem, ki so nastajali v desetletju 1928–1938, je Radica povezal in
uvrstil na sam začetek drugega dela svoje knjige, ki ga je naslovil »Razgovori i susreti«.
Uvodoma podaja nekaj misli in zaznav o Parizu in naglaša, da
se je potrebno stalno vračati v Pariz, saj se tu človek dejansko počuti, da živi in misli
po evropsko. Pariške perspektive odpirajo povsem nova obzorja prognoz in upanj, tako
da srečanja v tem mestu nenehno vzpodbujajo fantazijo in izzivajo misli in oblike, ki
se kasneje kristalizirajo v naših provincijalnih premorih. Pariz s stalnim izmenjava
njem misli in idej – v kavarnah, na ulicah, v salonih, gledališčih, na seminarjih in
v klubih – filtrira vso raznolikost evropskega jugovzhoda in je v tem nasledil stoletno
funkcijo Mediterana: grško-latinski duh z verskimi in duhovnimi revolucijami je
uspel vzpostaviti evropske sinteze […] Pariz dandanes vlaga nadčloveške napore, da
bi ohranil in obdržal ta evropski okvir.
104 B. Radica je svoje pogovore z G. Ferrerom in izbor odlomkov iz njegovega dela objavil v Švici že
leta 1939 z naslovom: Colloqui con Guglielmo Ferrero (Pogovori z Guglielmom Ferrerom), Seguiti
dalle Grandi Pagine. Nuove Edizioni Capolago, Lugano 1939. V oceni njegovega dela B. Borko v
Ljubljanskem zvonu (1940) naglaša, da bodo prav »Colloqui« s posrečenim izborom iz Ferrerovih
del pripomogli k večjemu razumevanju njegovih nazorov. Sredi današnje mrzlične negotovosti, ob
rastočem razvrednotenju vrednot, v enem najtežjih zapletov, kar jih pozna zgodovina zahodne civilizacije, so nazori G. Ferrera nemara samo eden od mnogih krikov v somraku sveta, pred prepadi
zgodovinske usode, pripominja B. Borko. Njegova ideja o civilizaciji je vredna najširše pozornosti
zlasti na estetskem, moralnem, političnem in kulturnem področju. Le Grandi Pagine di Guglielmo
Ferrero v izboru Bogdana Radice pa bodo še dolgo ostale vzpodbudno berilo italijansko beročih
intelektualcev (Ljubljanski zvon, LX, št. 2, 1940, str. 100).
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In nadaljuje:
Vse to sem občutil, tako nekdaj kot dandanes v neposrednem stiku s Parižani, ki na
sebi nosijo vso težo poslanstva Pariza in njegovo funkcijo, vso težo zaskrbljenosti neke
generacije, ki čuti, da se s severa, zahoda, juga in vzhoda ruši ta okvir in lomi njegova
celovitost. To sem najglobje začutil v srečanju s Paulom Valéryjem, ki v tem trenutku
nedvomno v svojem bistvu združuje najsubtilnejše elemente latinske senzibilnosti in
zahodnega poslanstva. Četudi poglabljanja Paula Valéryja v aktualnosti zaostajajo za
nervoznimi preokupacijami mladih francoskih intelektualcev, avtor »Pogledov na da
našnji svet« (Regards sur le monde actuel) nedvomno še vedno ostaja okvir, v katerem
se na najbolj izostren način postavlja vprašanje zaskrbljenosti glede zahodne misije
Pariza (Radica, 2006, 86).
Ko ga je obiskal v njegovem stanovanju na rue Villejust, Radica pripominja, da
ugledni francoski pesnik živi »obkrožen z impresionizmom«, v salonu, ki je napolnjen
s pejsaži in portreti ter s pohištvom, ki tako spominja na Pariz njegove mladosti.
Valéryjeva razmišljanja in njegov stil se nikjer ne čutijo v tolikšni meri kot v tem
prenasičenem prostoru. »Rekel bi,« pripominja Radica, »da se Valéry tu počuti v svojem
simbolizmu, v katerem je helenistični klasicizem pravzaprav šele zunanja oblika, bolj
duh kot pa stvarnost«. »Ta kontrast,« nadaljuje,
je v meni izzval vtis drame, ki razjeda generacijo Paula Valéryja in njeno nemoč pri
preseganju okvirov, v katerih ji je usojeno živeti in da preživi z gotovostjo hermetično
zaprte smrti. Iz Valéryjeve osebnosti izžareva njegova mirna narava, ki se ujema z
njegovo slavo ter daje vtis, da v svojih poznih letih ravno tu v Parizu – bolj kot v
katerem koli drugem mestu – prispeva k temu, da teži nazaj k svoji mladosti. Pariz je
mesto, ki je v teh letih sposobno upodobiti aureole, ki blestijo na njegovih trgih oziro
ma, v Valéryjevem primeru, visoko sijejo na njegovem ozvezdju. Razstava leta 1937
je dokazala, da so Valéryjeve besede ostale globoko vrezane na fasadah novih arhitek
tur ali pa pred vstopom v velike perspektive francoskega duha, stila in okusa. S temi
besedami, ki so vrezane v portale novega Trocadera in novih pariških muzejev, Valéry
zaznamuje to zamotano in spremenljivo obdobje s poudarkom na nečem, kar ni ne
romantika ne klasicizem in kar je na meji med realizmom in impresionizmom, a bi
hotelo precizirati nejasen občutek novega humanizma. Socialno-levičarska sodobna
Francija je hotela po Valéryjevih nazorih obeležiti svojo vznemirjeno željo in težnjo
po miru in ravnovesju (Radica, 2006, 86).
Prvo vprašanje, ki ga je Radica zastavil Valéryju, je bilo posvečeno Mediteranu, saj
bi naj bil po njegovem celoten Pariz pod vplivom krvavih borb, ki so se neprestano
odvijale na Mediteranu. Usoda tega večno nemirnega morja, ki se nekako ujema z
usodo gotovo celokupne evropske civilizacije, se odraža bolj kot kjerkoli drugje na

259

PAU L VA L É RY

podobi Pariza, saj le-ta nosi v sebi odraz velikega mediteranskega nemira. »Valéry
mi je o tem problemu,« nadaljuje Radica, »ki zajema tudi fazo njegove sedanje tesnobe,
govoril zelo živo in plastično«. Dobesedno je dejal:
Ugotovil sem, da je stoletna misija Mediterana in njegove poglavitne funkcije vsebovana
v njegovi vlogi nekakšnega stroja, ki stalno, skozi stoletja proizvaja civilizacije. Vloga
Mediterana v sklopu evropske zgodovine pa tudi kot vplivni element evropske duše je
bila neverjetno blagodejna; in sicer zaradi svojega geografskega položaja, relativno mi
lega podnebja in številnih, neprestanih možnosti, ki so omogočale prenos civilizacij in
skoraj epidemično širjenje religij ter literarnih in umetniških oblik kultur in civilizacij,
ki so ji služile […].
Tu je spomnil na ljudstva, ki so sodelovala v funkcioniranju teh civilizacij: na Feničane, Egipčane, Etruščane, Ilire, Latine itd. Izpustil pa je Slovane in na pripombo
Bogdana Radice naglasil, »da vloga tistih slovanskih elementov, ki so prodrli do medite
ranskih obal, ni bila tako bistveno determinirana in da bi se morda lahko njihov vpliv
zaznal le v splošnem smislu civilizacij, ki so vzniknile na Mediteranu«.
»Ti slovanski vplivi,« je pripomnil Valéry, »so bili take vrste, da so se izgubili v splo
šnem grško-latinskem značaju mediteranske civilizacije in niso zapustili tako globokih
sledi, da bi lahko oblikovali nekakšno posebno civilizacijo. Morda se bo vloga Slovanov
na jadranskem območju izkazala oziroma opazila šele kasneje, ko bo postala bolj realna
in izvirna, saj Mediteran odpira vedno nove možnosti determiniranja in produciranja ci
vilizacij […]«. »Sicer pa se je,« naglaša Radica, »Valéry opravičil, da mu vloga Slovanov
ni dovolj poznana, hkrati pa dodal, da se mu ne zdi toliko pomembna«.
»To kar v tem sklopu idej danes nabolj zaskrbljuje Valéryja,« nadaljuje Radica, »sta
usoda duha in kulture. On jasno zaznava, da pod plazom kvantitativne in moderne
tehnologije kultura umira«.
Kultura ne uspeva zaradi politike, ekonomske prevlade nad duhovno. Za tem stoji
poplava najbolj grobih proizvodov duha, kot so film, radio, tisk itd. V pretežnem delu
Evrope je kulturna politika v opoziciji proti vsakodnevni politiki in ekonomiji. S stališča
kulture so velik fenomen milijoni in milijoni bralcev in poznavalcev kulturnih dobrin.
To je zelo pomemben faktor pred katerega se postavlja vprašanje, ali se bo lahko ta celovit
fundus razlikoval in se bo od tolikšne mase bralcev ustvarila stalna množica bralcev in
poznavalcev, pred katerimi se bodo kulturni ustvarjalci lahko opredeljevali in tolmačili
svojo ustvarjalnost.
V nadaljevanju pogovora se je Valéry potožil nad doloćeno fizično absorbiranostjo, ki ji je v modernem življenju civilizacije izpostavljen kulturni ustvarjalec:
»Življenje odvzema vsako možnost pozabe in prepuščanja svojemu intimnemu razpolo
ženju,« pravi.
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Pesnikovo življenje je dandanes težko oziroma skoraj nemogoče. Žurnalizem je ubil po
ezijo. Če ljudje sploh kaj berejo, berejo le časopise; njihovo celotno zanimanje za kulturo
se pravzaprav izčrpava v branju časopisov. Upal sem, da se bo kultura vendarle rešila,
toda danes v to več ne verjamem. Borba za življenje je pretežka in izpostavljena neneh
nim nevarnostim. Ljudje so se navadili na nov način življenja, časi so se spremenili in
dejansko postali moderni […].
»Zaradi vsega tega,« pripominja Radica,
se mi je zdel Valéry neobičajno zaskrbljen zaradi splošnega položaja na svetu. Kot ena
od vodilnih osebnosti Mednarodnega inštituta za intelektualno sodelovanje (Institut
international de Coopération Intellectuelle) igra Valéry v današnjem Parizu podobno
vlogo, kot jo je nekdaj Goethe igral v Weimarju: nahaja se med nasprotujočimi se
strujami in se izogiba izražanju svojih simpatij bodisi za levico kot desnico. Ostaja
izven struj in političnih opredelitev: v prvi vrsti je predstavnik Francije, ki se še vedno
bori med »luisfilipizmom« in večnim »frondovstvom«. V današnjem položaju Evrope
čuti, da je Francija napadena ravno na tistem področju, kar je v njej najlepšega in
najbolj večnega. Valéry se vrača iz Varšave, bil je v Ženevi, potuje na vse strani Evrope
in nosi v sebi dvome svoje generacije in dvome francoske intelektualne elite v ohranitev
evropske civilizacije. […] Opozoril sem ga na to, da se v Parizu ne zavedajo dovolj,
da pri narodih jugovzhodne Evrope naraščajo simpatije do Francije, on pa mi je nato
odvrnil: »Narodi so pozabili na to, kaj je Francija storila za njih. Človek, moderen
človek, pozablja na dogovore, ki so bili podpisani še včeraj, zlasti pa na tiste, ki so
bili podpisani pred sto in več leti. Potrebno je preiti preko tega, sprejeti dejstva in iti
naprej. Niti vodilni sloji se tega ne zavedajo; menijo namreč, da se ves ta stari svet,
ki razpada, lahko obdrži na pol poti in se reši pred propadom […]«. Tu je Valéry
zastal, medtem ko sem sam ponovno vrgel pogled na ta stari salon, napolnjen s spo
mini na literarni Pariz Mallarméja in simbolizma in v katerem se somrak Zahoda
občuti turobno in tragično, gotovo z določeno nostalgično žalostjo, potem pa je znova
nadaljeval: »To je strašno, ko človek pomisli, da se ta mala Evropa, ki ne predstavlja
nič drugega kot majhno točko, majhno in neznatno – z materialnega vidika – delček
globusa, dandanes lomi in razpada ob strašnih problemih ekonomskih in socialnih
spopadov, da se zateka k oboroževanju, ki ne vodi nikamor in ki pomeni propad
našega sveta, naše celotne kulture in vseh vrednot zahodnega duha. To so pojavi, ki
jih ne morem razumeti in jih opravičevati. Zelo pomembna je ekonomska in socialna
oznaka sodobne civilizacije, vendar vse do danes še ni bil vzpostavljen odnos med eko
nomskim in socialnim področjem. Dokler ne najdemo skladnosti med obemi področji,
ne bomo našli niti skladnosti celotne družbe in civilizacije […].
Radica je v nadaljevanju razgovora Valéryja povprašal po njegovem odnosu do
komunizma in o njegovem stališču do sovjetske Rusije. Celoten intelektualni Pariz je
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namreč še vedno pod vtisom razprav, ki so izzvale oba pojma. Za sovjetsko Rusijo trdijo, da je povsem skrenila s svoje dosedanje poti in programa, tako komunističnega
kot teoretično marksističnega. »Stalin je,« pravi Valéry,
preokrenil stroj z njegove dosedanje poti, vendar problem hierarhije kulture tudi tam
naglo izginja na isti način kot umira v Nemčiji in Italiji. Kulture se ne da menjavati
[…] Vem, da so intelektualci v Rusiji zelo nesrečni. Literatura, ki se danes producira v
Rusiji, je naročena, nosi pečat službene literature. Tajna ustvarjalnosti je vsebovana v
problemu časa. Če je čas omejen in skrčen, potem je nemogoče najti način za ustvarja
nje. V civilizaciji, v kateri se vse zreducira na omejen in predviden čas, je vsak napor za
področje poezije in kulture prav gotovo jaloven. Tam, v sredinah, kjer se celoten državni
interes zreducira na organizacijo družbe, poezija ne more cveteti […] Tu poezija umre,
ovene kot trava na naših makadamskih pločnikih […].
Radica nato pripoveduje, kako je nekega večera Valéryja srečal v nekem pariškem
salonu, obkroženega z damami in celim tropom dvorjanov in priviligirancev. »Repu
blikanski Pariz,« pravi, »je v tem pogledu še edino mesto v katerem se vojvode izenačujejo
s pesniki«. Valéry je govoril mehko in skorajda sentimentalno:
Obstojijo dinamične sile ki trgajo Evropo in ki jo lomijo in razdvajajo […] Preidimo na
Španijo, ki zaskrbljuje Pariz […] Španija ni niti izključno mediteranska, niti izključno
zahodna dežela; ona, podobno kot Rusija, razdvaja Evropo na dva nevarna pola. Rusija
in Španija sta uspeli razdvojiti Evropo. Problem Rusije in Španije, to je največja drama
povojnega sveta […] Obstoji pa še ena stvar. Zadovoljen sem, da je vojna v Španiji
dokazala, da se lahko spremenijo vse dosedanje vojaške metode in da je potrebno najti
nove. Napori generalov in diplomatov so uničeni in so se razpršili v prazno. To je tisto,
kar nas veseli. Energija celih narodov se zapravlja za eksperimentiranje, katerega vred
nost pa je povsem prehodna in trenutna […].
»To, kar me je po pogovoru s Paulom Valéryjem najbolj mučilo,« pripominja Radica, »je prihodnost sveta. Nekega dopoldneva, ki je minilo ob številnih vprašanjih, mi je
Valéry odgovoril«:
Predvidevanja so nemogoča zaradi nestanovitnosti zunanjega sveta, v katerem smo pri
siljeni živeti in razmišljati […] Duha bi, po sami definiciji, morali videti in predvideti
na področju reda, toda kakor hitro ga začuti ob sebi in v svoji bližini, se svet v zmedi
in neredu več ne znajde: prične bledeti, izginjati in ni sposoben predvidevati. Politika
duha bi morala biti nekakšno predvidevanje – vendar v svetu, v katerem vlada red […].
Spominjam se Paula Valéryja [nadaljuje Radica] iz njegovih zgodnejših let, ko je bil pe
snik »Morskega pokopališča« (Cimitière marin) zatopljen v svoje misli o odkrivanju Le
onarda da Vincija. Bilo je krasno pariško majsko jutro. Neobičajno galanten, prisrčen,
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vljuden in spontan Valéry je sprejemal v svojem salonu ljudi z vseh koncev. Tolmačil jim
je Leonarda in Leopardija – dve figuri italijanskega genija, ki ju ceni in ju ima v čislih,
ter jim je govoril: »Filozofija je transmutacija tistega, česar ne poznamo, in tistega, kar
bi želeli poznati. Ob Leonardu in Leopardiju sem tudi jaz antifilozof. Menim, da poe
zija nima ničesar skupnega s filozofijo in da je prava filozofija le tista, ki je hkrati tudi
poezija. Nimam rad, da me imajo za filozofa. Poezija je nad filozofijo in je zame kakor
misel, dejstvo, ki beži od formule vendar išče obliko. Vse v nas je v neredu in vztrajati
moramo, da iz tega kaotičnega stanja izluščimo in ustvarimo obliko. Brez jasnosti – mi
je govoril v italijanskem jeziku, torej v jeziku Leonarda – ne obstajajo misli. Če bi
italijanska književnost ostala v tradiciji Leonarda in Machiavellija, bi lahko ostala na
dobri poti. Vendar se je izgubila in prešla v retoriko in dekorativnost, v barok Arkadije.
Tudi Gabriele d‘Annunzio je velik, morda pa tudi največji grešnik retorike. Res je, vsi
mi grešimo. Vsi smo težki grešniki. Tudi sam se poslužujem retorike, ko pišem. Jaz pač
živim od pisanja. A občinstvo zahteva retoriko, zato se mu moram pokoravati. Toda tiste
moje stvari, ki niso objavljene in ki ostajajo zgolj meni, so samo refleksija, resne, suhe in
gole v Leonardovem stilu. Pri Leonardu ni filozofije, obstoji le volja za spoznanjem, ki
mu dopušča, da živi med pesimizmom in skepticizmom v prepričanju in upanju, da je
potrebno poskušati živeti (tentar di vivere) […].
»V salon so vstopili neki mladi in nepoznani ruski intelektualci,« svoje pripovedovanje nadaljuje Radica.
Valéry me je z glasom, polnim smisla za potrpežljivost, vprašal: Ali jih lahko sprej
mem? Ali vam bo zoprno srečanje z Rusi? Ali jih morda sovražite? Potem je z njimi
pričel razgovor o razlikah med Vzhodom in Zahodom. Odločno je stal na stališču, da
Rusija nima nikakršne zveze z Zahodom, medtem ko so bili mladi ruski intelektualci
prepričani, da Rusija predstavlja sintezo med Zahodom in Vzhodom. Od Valéryja
so želeli potrditev, da je v prvi vrsti filozof in šele nato pesnik. On pa jim je odvrnil:
»Med vsemi temi Valéryji, ki želi biti tako kot Leonardo on sam (Tel quel), človek,
ki razpolaga s svojo stanovitno voljo za spoznanjem (volonté de connaisance) in ki
ob vsem agnosticizmu razmišlja in verjame, kako je potrebno poskušati živeti (tenter
de vivre). Ta Valéry-človek, se je torej nekega dne, po dvajsetih letih samote, pojavil
na ulici. Ljudje so bili presenečeni in se niso zavedali, da je on v teh dvajsetih letih
v samoti svoje eksistence živel, razmišljal, povrhu vsega pa se je še veliko razgovarjal.
»Edini človek, ki je v tej osamljenosti na mene najbolj deloval, je bil Mallarmé,« je
ruskim obiskovalcem pojasnil Valéry (Radica, 2006, 92). »Valéry je danes«, zaključuje
Radica,
skorajda zapuščen človek in v somraku njegove osebnosti je nekaj patetičnega. Ce
loten smisel Zahoda izginja v njegovih zadnjih in usodnih besedah, izgovorjenih v
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imenu življenja in poezije proti zgodovini. Valéry predstavlja zaključek gotovo pet
stoletij francoskih liričnih naporov in celotne sredozemsko-zahodnoevropske tradicije,
v kateri umira in izginja vse tisto kar razumemo pod magično in simbolično besedo
Evropa. Po svoji »Krizi duha« (La Crise de l‘Esprit), Valéry v svoji »Politiki duha«
(Politique de l‘Esprit) pravi: »Obstoji izgubljena iluzija o eni evropski kulturi in
predsodek nemoči ter sumnja, da lahko karkoli rešimo; obstoji smrtno zadeta znanost
s svojimi moralnimi ambicijami in kot obnemela zaradi okrutnosti svojih posledic;
obstoji globoko ranjen idealizem, odgovoren zaradi svojih sanj; obstoji razočarani,
poraženi realizem, prenasičen z zločini in napakami; strastna želja in samoodrekanje
sta izenačena, verovanja pomešana v času; obstojijo tudi skeptiki, ki so ravno tako
presenečeni nad tolikimi nasilnimi dogodki, ki se igrajo z našimi mislimi kot mačke z
mišjo; skeptiki izgubljajo sume, jih znova najdejo in znova izgubijo, tako da več niso
sposobni služiti gibanju svojega duha.
»Te besede s svojim antihistoricizmom pomenijo tudi poslednjo misel, ki je bila iz
rečena na grobu Evrope,« pripominja Radica. »Valéryjev antihistoricizem je izražen v
zavračanju zgodovine – zgodovina je najnevarnejši proizvod, ki ga je ustvarila kemija
intelekta« [orig. L‘Histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l‘intellect ait
élaboré] in »v današnjem položaju sveta je prepustiti se vodstvu zgodovine nevarneje kot
kadarkoli prej […]«. »Ali ni to,« se sprašuje Radica,
zadnja beseda izrečena proti bîti in smislu Zahoda? Poslednje Valéryjevo stališče je
bilo torej izraženo v obsodbi zgodovine kot izvoru celotnega evropskega in zahodnega
nesmisla in predstavlja le domišljen zaključek velike evropske drame, ki ji v svoji
pesnitvi »Morsko pokopališče« kliče z obupanim glasom, polnim Eishilovega patosa:
Zénon! Cruel Zénon! Zénon d‘Elée! (O Zenon! Kruti Zenon iz Eleje!) – in mu daje
popoln veličastni pečat somraka. Stara Evropa umira v znamenju Hamleta, ki po
melanholičnem grobu Zahoda iz razrite in opustošene zemlje koplje lobanje slavnih
duhov, magičnih idej in nečloveških naporov. Valéry simbolizira zadnje pričevanje
evropskega somraka in evropskega tragičnega občutka življenja, čigar vsestranski smi
sel se je izgubil v fluidni in megleni mešanici današnjega časa. Nikjer ni pri nobenem
od sodobnih pesnikov smrt Zahoda s svojimi brezizhodnimi oblikami našla strašnejše
ga izraza, kot v liriki in razmišljanjih Paula Valéryja, saj je potrebno somrak zahod
nega sveta in zahodne lirike iskati v Valéryjevih pričevanjih in pogledih na današnji
svet, kakor tudi v njegovih stihih vso svojo leopardijevsko tragično melanholijo in
celotno miselno bolečino.
Ob koncu prve svetovne vojne, ki je porušila še zadnje ostanke evropske duhovnosti,
je Paul Valéry, [še pripominja Radica] v času velikega upanja, v veličastni in vse
obsegajoči viziji iz ene najbolj grandioznih evropskih perspektiv, uzrl usodo Zaho
da: sedanjost, preteklost in bodočnost Evrope. Bilo je leta 1919 v »Krizi duha« (La
Crise de l‘Esprit), ko so v bît in smisel Evrope verovali od Ankare do Kopenhagna,
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od Aten do Berlina in od Sofije do Londona. […] Zdi se mi, da je v tem propadu
Evrope, ko je od Paula Valéryja ostala le še senca, čeprav magična in sijajna, pot
rebno priklicati besede in simbole iz tiste vizije, brez katere ne moremo doumeti
Evrope: njena metafizika, njena arhitektura in njena duhovnost. Valéry je tej viziji
doprinesel najgloblji pečat svoje misli, odete v simbolizem njegove neprevedljive be
sede. Vsako srečanje z Evropo, pa najsi se je odigralo na terasastih gričih Toskane ali
ravnicah Holandske, na vzpetini Akropole ali visokih planotah Kastilije, je preže
malo to Valéryjevo vizijo, ki ostaja najbolj pretresljivo pričevanje nekega izginulega
in potopljenega sveta (Radica, 2006, 93).
Enako kot delo Bogdana Radice je leta 1940 pri »Matici Hrvatski« izšlo tudi delo
Antuna Bonifačića 105 z naslovom Paul Valéry (stvaralački nihilizam), Zagreb 1940. Gre
za doslej najobsežnejše monografsko delo, posvečeno Valéryju, izpod peresa kakega avtorja z območja nekdanje Kraljevine Jugoslavije. Delo je zasnovano na bogatem izboru
Valéryjevih del, kakor tudi številnih del drugih avtorjev, ki so mu bila posvečena in
objavljena v številnih revijah in časopisih tistega časa.
V uvodu avtor slikovito navaja, da »mandarinski« položaj Paula Valéryja v »republiki profesorjev« uživa svetovno slavo in bi morda lahko na njegovi vizitki zbrali največ oznak za človeka, ki se je uspel dvigniti tako visoko z lastnim duhovnim delom.
Kot član Francoske akademije, predsednik Komisije za mednarodno sodelovanje pri
Društvu narodov, častni doktor univerze v Oxfordu, vitez reda Legije časti, ljubljenec
vseh francoskih vlad in deležen pohval tako desničarjev kot levičarjev, sholastikov in
dadaistov, lahko Paul Valéry le težko doseže še kaj več. »Že leta,« pripominja Bonifačić, »je Valéry kandidat Francoske akademije za Nobelovo nagrado, nedavno tega pa
je dobil tudi katedro za poezijo na Collège de France«. »Pojasniti pomen, položaj in delo
tega človeka,« pravi v nadaljevanju, »pomeni poglobiti se v temeljna vprašanja evropske
kulture v vsej njeni kompleksnosti. Evropski kontinent bi težko našel človeka, ki Zahod
njake prikazuje bolj pozitivno in pronicljivo na najzahodnejšem robu evropske misli,
izpostavljene morskim tokovom Atlantika«.

105 Antun Bonifačić (1901–1986), hrvaški pesnik, emigrantski novinar in politik, rojen na otoku
Krku v mestu Punat. Osnovno in srednjo šolo je obiskoval v Pazinu in na Sušaku, zatem pa odšel
na študij slavistike, romanistike oziroma francoskega jezika in književnosti v Zagreb. Po enoletnem študiju na Sorboni v Parizu je kot gimnazijski profesor poučeval na Krku, v Sušaku, Somboru
in Zagrebu. V letih 1941–1945 je bil predstojnik Oddelka za kulturne vezi pri Ministrstvu za
zunanje zadeve NDH. Leta 1945 je emigriral v Rim, leta 1947 v Brazilijo, nato pa leta 1954 v
ZDA. Z V. Nikolićem je v letih 1951–54 urejal Hrvatsko revijo. Kot privrženec francoske intelektualne misli je prevajal dela vidnejših francoskih pisateljev (A. Malrauxa, A. Gidea) in objavil
eseje o Gideu in Montherlantu ter monografijo o P. Valéryju (1940). Največji domet je dosegel v
esejistiki, ki jo je zbral v delu Vječna Hrvatska (1953), v kateri vidi »večno« Hrvatsko v tradiciji A.
Starčevića, S. Radića, I. Meštrovića in T. Ujevića (Hrvatski biografski leksikon, 1989).
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Tudi Bonifačić se, podobno kot številni drugi poznavalci Valéryjevega literarnega
opusa, spotakne ob dejstvo, da je napisal le skromno število del, svojo slavo pa naj bi
zasnoval na tankem zvezku poezije in z »zmedenimi pojmi« o čisti poeziji.106
»S predavanji na Sorboni je dosegel knjižni rekord z nadaljevanjem tradicije tamkaj
šnjih sholastikov in humanistov (!) Časopisne agencije, radio, časopisi, revije in številne raz
prave so ga uspele,« nadaljuje Bonifačić, »kot pravi pariški proizvod vreči na tržišče duha
in je skoraj ni dežele, kjer o njem ne bi pisali. Tako se je nabralo že okoli sedemdeset razprav
v desetih jezikih«. »Mi smo skoraj med poslednjimi v vrsti evropskih narodov,« pripominja
Bonifačić, »ki kaže interes za delo te tako zanimive osebnosti. V preteklosti so bile naše vezi
s Sorbono, Salamanco in Padovo morda globlje in močnejše kot so dandanes, saj geografsko
v bistvu ležimo v podaljšku Italije in smo že dobro tisočletje prisotni ob Mediteranu, četudi
nas Valéry ni povabil v njegov Mediteranski inštitut v Nici«.
»Čeprav smo,« zaključuje Bonifačić, »zaradi historičnih oziroma naravnih okoliščin
cela štiri stoletja izgubili v borbah z azijskimi hordami, se vsi zavedamo in čutimo, da se
ne bomo mogli oddaljiti od usode svojega kulturnega razvoja, povezanega z evropskim, ter
da smo – ne le geografsko – sestavni del Evrope, tudi po njenih najbolj strogih definicijah,
kot tiste dežele, kjer krščanstvo nadaljuje sledi grške in rimske civilizacije.
Ponižujoč izraz »Bližnji vzhod« nas ob evropskih katedralah in tovarnah spominja na
naše kolibe in zemljanke, kar pa mora biti le razlog več, da kljub svojemu siromaštvu
in nesrečnim okoliščinam še bolj negujemo svojega duha in njegova plodna polja. Valéry
verjame, da celo vsak posameznik lahko nosi v sebi določene variante človeka prihodno
sti. Kot velik moralist intelektualnega življenja, verujoč v sposobnost razvoja človeškega
duha, borec za »civilizacijo duha«, nam Valéry prikazuje le eno obliko tega razvoja.
Razprave, ki smo jih pričeli pred štirimi stoletji z Markom Marulićem, so še vedno
aktualne in se nadaljujejo po teh istih hodnikih Sorbone, po katerih je zaznati sence
Danteja, Villona, Rabelaisa, in se lahko le vprašamo, kako v njih ne bi mogli sodelovati
tudi sami (Bonifačić, 1940, 8).
Avtor v nadaljevanju podaja Valéryjevo življenjsko pot od rojstnega Sèta do Montpelliera in Pariza ter prvih prijateljstev, ki so vplivala na njegovo literarno ustvarjalnost, zlasti seveda Mallarméjevo naklonjenost in Valéryjevo prizadetost ob njegovi
smrti. Nato se Bonifačić nekoliko podrobneje ukvarja z okoliščinami za nastanek pesnitve »Mlada Parka«, ki je kasneje, kot pravi, »proglašena za najbolj nejasno, a hkrati
najlepšo francosko pesnitev«, kakor tudi z nastankom drugih najbolj znanih Valéryjevih pesniških in proznih del, kot so »Album starih stihov«, »Čari« in druga. »Zelo
106 A. Bonifačić ima, kot je razvidno iz samega teksta, v mislih pesnitev »Mlada Parka« iz leta 1917.
Sam termin čista poezija je ključen ne le za razumevanje Valéryjeve poetike, temveč tudi za razumevanje enega izmed osrednjih tokov moderne lirike nasploh, ki je izzval veliko diskusij in
kontroverznosti, ki po svoje govorijo o kontroverzni, a plodni naravi Valéryjeve literarne prakse in
teorije (Novak, 1992, 142).
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ploden je bil,« naglaša Bonifačić, »Valéryjev kritični odnos do književnosti in umetnosti,
ki je zbran v štirih zvezkih njegovih »Variété«. S svojim razumavanjem poezije je prihajal v konflikt s tradicionalnim razumevanjem poezije, zlasti v sodobnem času, saj
je zanj literatura izgubila magično in preroško obliko preteklosti in v splošni sodobni
relativnosti je tudi sama postala nekaj, kar je potrebno obvladati«. »Najbolj hvaljen,
najbolj napadan in najmanj bran,« pravi Bonifačić, »je Valéry pridobil nekoliko splo
šnih atributov, za katerimi teži vsak pisatelj njegovega kova. V njem sodobniki odkrivajo
izgubljeno enotnost duha in morda najrazvitejšo inteligenco svojega časa« (Bonifačić,
1940, 20).

Slika 54: Naslovnica Bonifačićeve knjige o Valéryju, 1940.
»Ta Valéryjev nadčloveški krik,« nadaljuje Bonifačić, »današnji razklani čas zelo dobro
razume. V njem ekseheti vidijo umetnika, misleca, učenjaka, metafizika in mistika. Na isti
strani so lahko zbrani v skladnih besedah pojmi iz fizike, matematike, metafizike, fiziolo
gije in književnosti: pesnik, inženir in filozof hkrati. Vsebine, ki jih običajno zaznavamo
kot raznolike, se pri njem stapljajo v celoto: znanost, razum, senzibilnost, senzacija in poe
zija«. »Valéry je vse življenje preučeval sam mehanizem misli in iskal svojo teorijo teorije. V
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književni industriji je njegov laboratorij prepoln novih poskusov in novih pogojev za delo:
skrajna zbranost in najvišja toplina ljudskega duha«.
»Še pri 23-ih letih,« nadaljuje Bonifačić, »se je Valéry v pismu Gideu čudil, da ne
gre nihče do konca in naj bi bil zanj celo Gide konzervativec. Kot agnostik in skeptik je
tudi sam mistično veroval v napredek človeškega duha in v prihodnost človeka. Pascala,
ki se je odpovedal tej veri in sprejel vero v Boga, je napadel kot nikogar drugega prej«.
»Spreminjajoč vso filozofijo, znanost in umetnost v igro, se Valéry nazadnje nahaja pred
ničem in ni čudno,« pripominja Bonifačić, »da je ostal osamljen v svoji sredini in svojem
času na skrajnem rtu svojih misli«.
»Abbé« Brémond ga je privedel v Francosko akademijo v upanju, da se bo njegova čis
ta poezija končno pretvorila v molitev, njegov dominikanski tekmec Gillet pa je poskušal
dregniti v bolno točko njegove metafizične osamljenosti in nihilizma. Toda Valéry je hodil
križem-kražem najprej k sholastičnim pridigam k S. Sulpiceu, nato pa na predavanja
Jeana Perrina o razbijanju atomov; D. Halévy ga je skušal usmeriti v Kanta, P. Souday
v Hegla, J. Rambaud je videl v njem sholastika, L. Fabre pozitivista, A. Thibaudet pa
bergsonovca. V pesniškem rodu njegove prednike iščejo od Malherba, prek Racina, La
Fontaina, Fontenella, Chéniera do Verhaerena. Toda rdeča nit je očitna: Baudelaire, Poe,
Mallarmé.« »Povezujoč ga s tolikšnimi disciplinami in imeni, od dadaistov do tomistov,
vidimo,« zaključuje Bonifačić, »kolikšna je njegova diamantna trdota in kemična čis
tost. Skozi njega lahko prodremo v srž francoske kulture. Bodisi da je na vrhu loka ali pa
na njegovem dnu, je tako bogata, da lahko v njej vedno najdemo nekaj tudi zase: - Brati
Valéryja, najprej pomeni biti prisiljen na najstrožji intelektualni izpit zavesti« (Bonifačić, 1940, 21).
V nadaljevanju svojega dela Bonifačić podrobneje predstavlja Valéryjeva poglavitna prozna in pesniška dela, kot je: »Uvod v metodo Leonarda da Vincija«, enega njegovih najbolj znanih esejev, posvečenega mladostnemu prijatelju Marcelu Schwobu.
Vendar Bonifačić sodi, da so tu Valéryjeve besede še nekoliko nejasne in nesigurne,
njegov filozofski besednjak, ki se ga je kasneje izogibal, tako kot Mallarmé, pa še
nima pesniške preciznosti, vendar je Valéry že v tem delu v celoti prisoten. Kritiki so
Valéryju zamerili, da je historični lik Leonarda mešal s svojimi študijami o zakonih
ljudskega duha. V tem eseju so ravno tako prisotna že tudi njegova vprašanja o umetniškem ustvarjanju, vprašanje o čistosti poezije in težnja po univerzalnosti. Odrekajoč se dokumentom, je vendarle pregledal vse podatke o svojem junaku in njegove
zaključke je začuda 36 let kasneje potrdila tudi teoretična fizika. »Valéry je že leta
1894,« pravi Bonifačić, »opozoril na današnjo nemoč fizikov, da razjasnijo zakone nara
ve. Vsekakor je prvi povezoval matematična in fizikalna odkritja z estetskimi vprašanji«.
»Z reduciranjem svojega genija na matematično preciznost,« je Valéry, pripominja
Bonifačić, »ostajal optimist, tako kot Baudelaire, ki se ni zmotil niti v eni sami estetski
sodbi za skorajda stoletje naprej, in ki v neki svoji beležki trdi, da lahko le v dvajsetih
lekcijah vsakega nauči pisati tragedije in pesmi«. Valéry je, kot trdi Rauhut, »amerikaniziral« svojega Leonarda, saj je njegov »Uvod v metodo Leonarda da Vincija«
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nekakšen čarobni ključ modernega duha v labirintu dejstev in ga obenem rešuje s
tem ko zavrže maso podatkov in celo gomilo slik. Primitivni narodi po mišljenju
Lévyja Bruhla, »nosijo v svojih možganih cele vrste posameznih podatkov, niso pa spo
sobni razmišljati abstraktno, medtem ko so Evropejci napredovali ravno z ustvarjanjem
abstraktnih zakonov, prihodnji človek pa bo itak človek metode«.
V času vseh mogočih specializacij naj bi Valéry po Bonifačićevem mnenju
skupaj s psihologi in fiziologi iskal skupno dno človeških rodov in »plastika duha« naj bi
bila odslej tema njegovega življenja s prikazovanjem popolnega duha, ki pojasnjuje vse
stvari z enako duhovno svetlobo. Njegova znanstvena metoda se je izenačila s poetiko, ki
pa se pojavlja v logičnih krogih, nizajočih se drug nad drugim, medtem ko so vse posa
meznosti odpadle. Hermetično zaprt in strog pisec v svojih razmišljanjih ne teži k bogo
vom oziroma polbogovom, temveč teži le k popolnoma razvitem človeku, k »popolnemu
atletu«. Genij romantika je okleščen in postaja le normalen proizvod dovršene duhovne
mehanike, kjer se mora inteligenca pretvoriti v instinkt.
Svoje razmišljanje zaključuje s spoznanjem, da Valéry v književnosti ni odkril
tajne formule zlatega reza, čeprav jo je iskal od svoje mladosti dalje. »Po Polikletu,
Leonardu, srednjeveških graditeljih in slikarjih, današnji čas v svojih konstrukcijah po
novno išče tajne zakone številk: ‘Omnia in numero et mensura’« (Bonifačić, 1940, 32).
Avtor se nadalje poglablja v znano Valéryjevo prozno delo »Gospod Teste« (Monsi
eur Teste, 1895), ki naj bi bil po njegovem druga podoba intelektualne mladostne trilogije in sposojeno ime za modreca, ki je zaljubljen v svoje lastno funkcioniranje. To
je romansirana biografija dvojnika, ki smo ga že videli pod imenom Leonarda, vendar jo je sedaj izoblikoval do popolnosti in opazoval z blago ironijo metulja, ki gleda
svojo ličinko. Ko se v sebi za večno odreka literarnemu delu, Valéry samega sebe
»v čistem stanju« vzporeja s krhkostjo, ki se ji odreka, gospod Teste pa predstavlja
prehod v dvajsetletne muke in njegovo obrazložitev, karikatura proletarca – čeprav
genialnega – in hkrati njegova oporoka. »Na vrhuncih duha so tisti, ki molčijo«.
»Valéryja je vse od mladosti dalje,« nadaljuje Bonifačić,
mučilo vprašanje, izraziti se, ali spoznati? Ob nekem sprehodu po Montpellieru v mla
dih letih mu je André Gide dejal: ‘Če bi mi preprečili, da bi pisal, bi se ubil!’ - ‘Jaz pa
bi se ubil,’ mu je odgovoril Valéry, ‘če bi me primorali, da pišem.’ Izražati se, pomeni
torej zanj, delati za druge in prikrivati svoja nagloblja odkritja za tuje užitke. Na enak
način je človek zasužnjen s svojimi živalskimi nagoni, občutki in strastmi, namesto da
bi človeško opazoval stvari in samega sebe.« Zato je svojega gospoda Emila Testa pretvoril
v neznatnega, banalnega človeka, ki služi vsem okoli sebe. Nihče ne sluti, da ta filister
skriva v sebi veliko genialnost in da tako kot Leonardo tudi Teste ponavlja misel, da je
lahko postati genij in univerzalen, če iznajdeš ključ skrivnosti. In on ga poseduje: na
sebi odkriva in uporablja doslej nepoznane zakone duha in tako kot Leonardo poseduje
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popolno moč očesa, ki se mu ne more izmakniti nič ter se počuti, kot da je popoln gos
podar svojih misli.
»S primerjavo svojega junaka z genijem,« nadaljujej Bonifačić, »se mu Valéry v bist
vu roga, saj je uspel s Testovo metodo uresničiti samega sebe in obenem iznajti novo knji
ževno zvrst« (Bonifačić, 1940, 41).
Sledi naslednje pomembno Valéryjevo mladostno delo: »Nemško osvajanje« (La
conquete allemande, 1897). »Nemško osvajanje« je kasneje Valéry preimenoval v
»Metodično osvajanje«, da bi, kot pravi Bonifačić, »jasneje označil osnovno misel svoje
mladostne, intelektualne trilogije«. Čeprav je svoj esej napisal bolj iz praktičnih razlogov, predvsem zaradi želje, da bi si našel kako pomembno zaposlitev v Londonu, je
njegova osnovna misel enaka, kot jo zasledimo v Leonardu oziroma gospodu Testu.
Iz preteklosti in teorije Valéry prehaja na tedanji čas in prihodnost: vlogo glavnega
junaka v tem primeru nosi celoten nemški narod. Naslanjujoč se na strokovni prikaz
M. Williamsa v »New-Rewiew« o nemškem prodiranju na svetovna tržišča, je Valéry s
svojimi filozofskimi zaključki nemškega »vraga« prikazal v še strašnejši podobi. Williams je ustvaril novo dogmo: »Made in Germany«, mladi Valéry, ki pa ni niti poznal
nemškega jezika, je svoj esej pisal tako kot Leonarda, izhajajoč iz svoje osnovne misli,
ki ga je obsedala, in od številnih podatkov, ki jih je zbral Williams. Medtem ko daje
Leonardo le odlomke svojih velikih iger, je za organiziran nemški duh vsaka poedinost le del velikega načrta. V tej borbi starejši narodi zaostajajo za mladimi. Medtem,
ko so starejši stoletja gradili svoj sistem, so si mladi narodi prizadevali, da bi jih v
najkrajšem možnem času in na najboljši način dosegli in presegli. To je po Valéryju,
cesarstvo metode. »Hkrati se lahko ponaša s tem,« pripominja Bonifačić, »da je že leta
1897 napovedal fašizem v Italiji in revolucionarno gibanje v Rusiji«. »Nemčija, Italija,
Japonska, Rusija so dandanes glavni nosilci politične in gospodarske dinamike, vsi ostali
pa morajo hočeš-nočeš v medsebojni borbi podvzemati enake metode, če se želijo obdrža
ti«. »Celotno vojno,« komentira Bonifačić, »lahko s tega stališča jemljemo kot visoko šolo
današnjih metod, ki jih je Valéry predvidel in najavil že v prejšnjem stoletju«. In dodaja:
On je tu le ponovil svoje misli, ki smo jim sledili pri Leonardu in gospodu Testu: metoda
je recept, da iz enega stanja preidemo v novo stanje in se pri tem pokoravamo razmeram
in stvarem ter pri tem ničesar ne zanemarimo. Metoda odstranjuje prevelike napore in
zagotavlja največji možni zaslužek ob najmanjši izgubi. Navada po notranji disciplini
ustvarja osebnosti. To je edina metoda velikih ljudi, ki delujejo v kraljestvu duha na
enak način, kot delujemo mi v našem vsakdanjem življenju.
»Ta najvišja področja duha,« še dodaja Bonifačić, »so bila Valéryju najbližja in se je
k njim tudi nenehno vračal«. Preko Leonarda, Teste-ja in Moltkeja, je Valéry nenehno
iskal tudi samega sebe. Osvetljujoč druge z lastno svetlobo, ni ob pisanju »Metode«
v časopis »Mercure de France« niti slutil, da bo po dvajsetih letih samostanske samote
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neslišno predel niti razdrobljenega notranjega tkiva, ki mu bo prineslo svetovni sloves. In tu je bila, kot je dejal Maurice Barrès za njegovega korziškega rojaka Napoleona, »metoda v službi strasti za večno slavo duha« (Bonifačić, 1940, 52).
V drugem delu svoje knjige o Paulu Valéryju, se Bonifačić loteva podrobnejše
analize njegove poetike in na prvo mesto postavlja pesnitev »Mlada Parka« (La jeune
Parque, 1917), ki naj bi po besedah Jeana Louisa Vaudoyerja v strašnem letu 1917
padla kot bomba v splošni zmešnjavi in nesigurnosti, ter z besedami: »Vračala nas je
v neki drug svet« izrazil njen uspeh. Sredi uničevanja in barbarstva, med vojaštvom,
ki se je upiralo in pred sovražnikom, ki je grozil z uničenjem francoske kulture, se je
med nami znašla drobna knjižica s 514 verzi, v kateri je, kot pravi, »francoska elita
zaznala sintezo vse svoje preteklosti in vero v prihodnost duha, ki ustvarja takšna dela«.
»Tu ima povsem prav Lucien Fabre, ko pravi, da »Mlade Parke« nikakor ne more dojeti
tisti, ki je ni razumel in sprejel že pri prvem branju«. »Kasneje so kritiki o tej najlepši in
najbolj nejasni francoski pesnitvi in neštetih komentarjih približali to njegovo vrhunsko pe
snitev tudi širši javnosti, toda prva reakcija je največji dokaz, koliko je ta pesnitev vendarle
povezana s svojim časom in svojo sredino«. Zahvajujoč indiskretnosti, so bila objavljena
pisma Pierru Louÿsu ravno v času, ko je Valéry snoval svojo pesnitev. Štiri in polletno
delo ter več kot sto prepisov na pisalnem stroju govorita o njegovem težaškem delu,
ki je neobičajno pri pesnikih tedanjega časa, zato je »Mlada Parka«, naglaša Bonifačić,
dejansko duhovna pesnikova avtobiografija v obliki, ki se ne more oddeliti od njene
vsebine. S poglabljanjem v posamezne sestavine, zaznavamo tudi njeno celoto. To so v
svoji zanesenosti začutili francoski literati, ki so odkrili svojega pisca; navdušeni učenec
L. Fabre pa nam svetuje, da v tej čudoviti pesnitvi, nedvomno najlepši v francoskem
jeziku, ne iščimo metafizične vsebine. »On v njej,« kot pravi Bonifačić, »vidi vrsto vseh
mogočih pojasnil, G. Audisio odkriva tri miselne sloje, M. Noulet pa tri danteskna poja
snila. Valéry prepušča bralcu, da sam odgovori oziroma zasluti, kje so skrite tajne njegove
poezije«.
Sicer pa Bonifačič tudi v nadaljevanju podrobno analizira tako samo pesnitev kakor okoliščine, ki so privedle do njenega kasnejšega naslova »Mlada Parka« oziroma
do ocene kritike, da gre pri njej vendarle za edino metafizično pesnitev v francoskem
jeziku, kjer je misel pretvorjena v ornament in nima večje vloge od zvoka, četudi
slutimo njen tragični pomen. V tem izmišljenem svetu je tudi ona le sredstvo, da
uresničimo absolutni in harmonični svet možnosti in zavladamo nad vsemirjem besed. Celotno dogajanje in vsi dogodki pa so le scenarij in podrejene figure, zato znani
matematik Émile Borel trdi, da je Valéryjeva poezija s svojim načinom izražanja zelo
podobna matematiki. V iskanju osnovnega namena Valéry teži za »književno algebro« oziroma postopki, kjer z zavestnim odbiranjem in usklajevanjem kot nekakšnim
verjetnostnim računom naletimo tudi na čisto poezijo. Poezija postaja »pretvarjanje
slučajev v dobitek pri nekaterih priviligiranih bitjih«. »Poëta vates postane poëta faber«,
zato je,« naglaša Bonifačić, »Valéry tudi postal prvi profesor »nauka o poeziji« oziroma
profesor poetike na Collège de France« (Bonifačić, 1940, 61).
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V »Mladi Parki«, katere prevedeni odlomki v hrvaškem jeziku Bonifačiću služijo
za podajanje njene vsebine oziroma komentarje k pesnitvi, so posamezni stihi le tkivo
neke kompozicije v več dimenzijah in tako kot moderni matematiki delujejo v okviru tridesetih dimenzij, tako si Valéry prizadeva svoje tone, melodije in modulacije
vključiti v dinamično tkivo svoje kompozicije z več temami. »Mlada Parka,« še naglaša Bonifačić, »ni le simbol ljudske zavesti, temveč tudi njen prevod v pesniški jezik«. In
ko je Valéry Pierru Louÿsu najavil, da snuje svoje bodoče delo, mu je dejal: »Glede na
mojo naravo, ne vem o čem bo v njem govora, trudim pa se vedeti le, kako bo nastalo«.
Svojo poglobljeno interpretacijo »Mlade Parke,« Bonifačić zaključuje z mislijo, da
je to poezija za poznavalce in pesnike. Tisti, ki igra to igro, jo pozna in občuti ter
glasbeno uživa v svojem lastnem ogledalu z vsem svojim bitjem. Pesniška in tragična
katarza osvobajata in krepita, saj navsezadnje vse civilizacije v enem krilu Louvra
prikazujejo nekoliko takih podob bodočim pokolenjem (Bonifačič, 1940, 63).
V nadaljevanju se Bonifačić ustavlja pri temi »Dediščina preteklosti« Mallarmé –
simbolizem, potem pa prehaja na četrto poglavje, kjer obravnava Valéryjev poznani
»Album starodavnih stihov« (Album de vers anciens, 1920). Tu prvi Valéryjevi stihi
kažejo, pripominja Bonifačić, v kolikšni meri je bil vezan na preteklost pred svojo
pesniško krizo. V teh pesmih naletimo na vplive Baudelaira, Verlaina, Leconte de
Lislea, Huysmansa, Mallarmé pa mu je bil tako ali tako nedosegljiv vzor. Toda že v
teh stihih, polnih resonance, izbranih rim, čistoče oblik in nežne melodije, je Valéry
stopil na plano kot velik up svoje generacije. Pierre Louÿs mu je napovedal slavno
prihodnost, Valéry Larbaud pa pripoveduje, kako je s prijatelji prepisoval njegove
stihe iz starih revij. Kljub temu pa je bil Valéry daleč od tega, da bi postal velik pesnik
po dvajsetletni krizi in da bi si v književnosti ustvaril kariero, o kateri ni mogel niti
sanjati. Toda že od leta 1891 ga ni zanimalo delo, temveč zlasti recept, niso ga privlačile besede, temveč izrazi. Raziskujoč tuje recepte in v iskanju svojega lastnega izraza,
je Valéry uspel s pomočjo formul odrešiti lastno dušo in se osvoboditi tujih vplivov,
ki jim je spočetka sledil (Bonifačić, 1940, 82). V tem sklopu Bonifačić predstavlja
njegove »Čare« (Charmes ou Poèmes, 1922–1926), s pesmijo »Narcis govori« (Narcis
se parle), za katero naglaša, da je to kar najbolj skupni naslov za celotno Valéryjevo
delo in edina prava tema njegovega življenja, hkrati pa odpira pot tudi naslednjim:
»Načrt kače« (Ébauche d'un Serpent, 1921), »Morsko pokopališče« (Le Cimitière ma
rin, 1920), »Pitija« (La Pythie), »Koraki« (Les Pas, 1921), »Poezija« (Poésie, 1921),
»Izgubljeno vino« (Le vin perdu), »Silf« (Le Sylphe, 1922), »Zapeljivec« (L‘Insinuant),
»Čebela« (L‘Abeille, 1919), »Notranjost« (Intérieur, 1921), »Lažni mrtvec« (La fausse
morte), »Pas« (La ceinture), »Veslač« (Le rameur, 1918), »Psalm stebrov« (Cantique des
colonnes), »Zarja« (Aurore, 1917), »Skrivna oda« (Ode secrète, 1920), »Granatna jabolka« (Les grenades, 1920), »Platana« (Au platane, 1921) in »Palma« (Palme, 1919).
Bonifačić nato prehaja na problematiko »čiste pezije« (poésie pure), ki je ključna
ne le za razumevanje Valéryjeve poetike, temveč tudi za razumevanje ene izmed osrednjih tokov moderne lirike nasploh. Pri tem navaja njegovo definicijo kot definicijo
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simbolizma: »Izolirati končno poezijo od vsake druge bîti, razen nje same«. Za Valéryja
je bila prava herezija v tem, da bi v stihu razlikovali vsebino od oblike, povzetek in razvoj, zvok in smisel, kakor tudi postavitev pesmi v prozo za šolske potrebe. S tem, ko
je duhovno zanimanje preusmeril iz glasbe na znanost (matematika, fizika, psihologija
in biologija), je Valéry potenciral ideal svojih vrstnikov simbolistov. Sledeč naporom
svojega ućitelja Mallarméja, je zaslutil možnost algebrajske in geometrijske popolnosti
v literaturi in veroval v to, da bo možno sčasoma ustvariti čist in precizen jezik, kjer
bodo vsi izrazi in pojmi imeli točen in določen pomen. Mallarmé je kot »literarni inženir« ustvaril najbolj čiste francoske stihe, v katerih se zdi, da je ustvaril matematično
sigurnost formule in ohranil magično delovanje talismana. Ideal poezije, pojasnjuje
Bonifačić, povezuje Valéryja s pojmom znanosti, saj kot pravi: »To kar velja za nas same,
ni pomembno. To je zakon književnosti«. S tem, ko izključuje čudeže in mitologijo iz
književnosti, Valéry išče metodo, s pomočjo katere bi dosegel največ uspeha in ustvaril
največ vrhunskih stihov. Akrobatske virtuoznosti, prepone in ovire, ki jih je potrebno obvladati, dajo delu šele pravo vrednost. Sežetost materiala, skrajne laboratorijske
temperature, metafizična razglabljanja, izpopolnjujejo vrsto teh nečloveških zahtev in z
vsemi temi pripomočki ter lastno nadarjenostjo je potrebno zatem pristopili k izdelavi
»čiste poezije«, tako kot se ustvarjajo umetni biseri ali pa umetni vitamini. Ustvariti in
pragmatično izkoristiti je Valéryjeva stalna zahteva: »Nisem želel izreči, temveč ustvariti!«.
S povzemanjem teh Valéryjevih misli, Bonifačič nadalje razglablja, je bila poezija
poprej poveličevanje vseh človekovih energij, tu pa je spreobrnjena v nadčloveško igro,
iz katere je izključeno vse, kar bi se dalo izraziti v prozi, vse, kar je povezano z objektivnim svetom, z določenimi cilji, občutki in posameznikovim življenjem. Tako kot
je André Gide dejal, da se »s plemenitimi občutki pišejo le slabe knjige,« je mladi Valéry
dejal, »da navdušenje nikakor ni tisto stanje duše, ki bi bilo dostojno pisca«, vendar s tem
misli na navdušenje iz pijanosti, ne pa na zavestni, ustvarjalni zanos, ki v laboratoriju
ustvarja svoje kristalno čiste umetnine. Iz njegovih del, pripominja, »zato vedno sije tisti
notranji žar, ki je na oko hladen, a žareč kot jeklo«. Svoje razmišljanje o »čisti poeziji«
Bonifačić zaključuje s trditvijo, da je Valéry pravzaprav tudi sam daleč od »čiste poezije«, saj njegovi stihi niso privlačni zaradi tragičnosti, temveč zaradi obilice pojmov, ki
se v njih skrivajo: čistoča njegove poezije je zasenčena z metafiziko. Čista poezija je nedosegljiv cilj, ustvarjeno delo pa je izraz gotovega duhovnega stanja njegove osebnosti
in celotne civilizacije. Z veliko duhovno strastjo in napetostjo je Valéry v sebi zedinil
lirične, matematične in glasbene elemente, vendar ga lahko vedno znova pojasnimo s
pomočjo njega samega. »Valéry ni nerazumljiv«, zaključuje Bonifačić, »temveč je težak
pisatelj, hkrati pa nihče drug ni sposoben jasneje izraziti zapletenih stvari, za katere je za
interesiran, zato je tudi Charles Maurras poimenoval njegovo muzo kot »nimfo z učenimi
elipsami«. Tisto, kar se v njegovi prozi izraža z nejasnimi ovinkarjenji na celih straneh, je v
poeziji zlito v enem samem stihu« (Bonifačić, 1940, 1215).
Bonifačić v naslednjem poglavju prehaja na nekakšno zaključno oceno in oznako
Valéryjevega literarnega ustvarjanja, ki naj bi preseglo meje Francije in se pretvorilo v
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evropsko, zato naj bi ga nekateri kritiki obtožili kot izdajalca domovine, ki naj bi se
odrekel nacionalni književnosti in jo pretvoril v evropsko. »Njegova dela,« pripominja
Bonifačič, »so namreč prevedena in tiskana v deset tisoč izvodih v Sovjetski zvezi, na
Japonskem, v Angliji, Nemčiji, na Holandskem, v Španiji, na Švedskem, v Češkoslovaški,
Poljski, Bolgariji itd. Ni čudno, nadaljuje, da so mnogi, kot npr. Clément Vautel, v tem
videli zgolj slepilo, ki ga je lansiralo nekaj snobov, kritikov in estetov. A dejstvo ostaja, da
vsaj teoretično ni nihče tako preziral slavo, kot ravno Paul Valéry, ki jo je imel za prazno
vernost oziroma za kult mrtvecev in sumil, ali bodo prihodnji rodovi sploh brali sodobne
pesnike. In še: ali se ne bo njegova slava razblinila tako, kot se je slava poglavitnih pesni
kov v preteklosti, ki so danes v glavnem pozabljeni in prezrti?«.
»S svojim razumevanjem poezije,« nadaljuje Bonifačič, »je Valéry dokaj raznolik od
francoske tradicije. S tem, da se je odrekal objektu in ustvarjal teorijo, po kateri so vse
stvari izenačene in nepomembne, pomembni pa so zgolj odnosi, ki si prizadevajo ustvariti
poezijo, neodvisno od vseh pravil duha, je v stalnem umiranju oziroma nevarnosti, da bo
pokopan pod babilonskim stolpom poezije«.
»Nadrealisti in dadaisti,« pravi Bonifačić, »naj bi se odrekli Valéryju, ki jim je ponudil
najboljše orodje proti sebi: čemu z umom iskati tisto, česar um ne more nikoli dati? Tako
kot so se dadaisti do kraja norčevali iz kulta Mallarméjevega besednjaka, tako so nadrealisti
zametavali smisel in se predali na milost in nemilost motnim silam podzavesti. Lord Chan
das je pojasnjeval Francisu Baconu, da ne bo več pisal, saj potrebuje jezik, v katerem mu
lahko govorijo neme stvari, a André Breton v iskanju tega tajnega jezika najavlja: »Duševni
avtonomizem, s pomočjo katerega naj bi se nameravali izraziti bodisi z besedami ali pa s
pisanjem oziroma na kateri koli drug način, je stvarno funkcioniranje misli; diktat misli
brez kakršnega koli nadzora uma, brez estetskih oziroma moralnih obzirov«.
F. Rauhut v svoji študiji o Valéryju vidi v tedanji pesniški generaciji dve dokaj
raznoliki skupini: mistično levico in magično desnico. Vodji mistične levice – Rimbaud in Lautrémont, sta imela veliko število učencev. Ti so bili Jarry, Apollinare,
Saint-John Perse, Reverdy, Breton, Aragon, Soupault, ki so hoteli s svojo vsebino
ujeti ljudsko bît. Mallarméjevo magično desnico, ki sta jo nadaljevala E. A. Poe in
Baudelaire in si prizadevala odkriti odnose in oblike in na ta način vse zajeti v njunem delu, je nasledil le Paul Valéry (Bonifačić, 1940, 129).
»Albert Thibaudet,« pripominja Bonifačić, »je primerjal francosko poezijo z nikoli
dokončano katedralo, Rauhut, ki je sledil njegovi misli, pa opozarja na dva nedokončana
gotska zvonika cerkve Notre-Dame v Parizu, ki simbolično prikazujeta mistično levico in
magično desnico: magični zvonik ima le dve nadstropji, ki sta zgrajeni v strogih linijah
in s tem ni končan. Morda bo tako ostal nedokončan, pač kot vsaka pomembnejša meta
fizična umetnina«.
Svoje razmišljanje avtor v tem poglavju zaključuje z ugotovitvijo, da je
Valéry dojel celotno književnost in poezijo le kot sredstvo, da z njim odkrije svojo
lastno moč in lastno bît. Toda v tej njegovi igri je tudi metafizična težnja, da z
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besedami ustvari svoj lastni svet in reši lastno dušo […] Valéry je ostal sam, a je tako
kot cesar Avgustus postal gospodar nad samim seboj in nad svojim cesarstvom. Našel je
svoj lastni, pesniški izraz in v nori težnji, da bi deloval tako kot vsemogočni, zaključu
je v božanskosti človeka-ustvarjalca. Pesnik postaja navzoč v carstvu svojih besed, tako
kot je Bog prisoten v vesolju. Po tolikih stoletjih pesniških besedil je Valéryju še enkrat
uspelo ustvariti nekaj novih, dovršenih primerkov te poezije, vendar ni nikoli posku
šal, da bi tudi druge okužil s svojo boleznijo in načinom dela. Našel je svoje carstvo,
ki mu ga ne more oteti nihče, odkril lastne besede, lastne misli. Kot pesnik, poln nore
moči in neskončne vzdržljivosti, prezira vsako prevaro in vsako upanje v dokončne
meje človeškega uma. Življenje je vendarle nad vsem, celo nad vsakim delom duha.
Ta vera in težnja za polnim življenjem ga povezuje z antičnimi Grki in renesančnim
človekom. V povojnem metežu je napravil konec noremu razsipavanju lastnih moči,
ker je kot popoln Mediteranec znal povezati telo in duha in doseči v tem ravnovesju
svoje največje uspehe. Težko mu je slediti, nemogoče ga je posnemati. Zato bo kakor
vsaka skrajnost ostal »sam kot krvnik«, kot je Raffael dejal za Michelangela, med
vrhunci francoskega duha (Bonifačić, 1940, 130).
V tretjem delu je Bonifačić v predstavitvi nekaterih Valéryjevih proznih del, kot
so npr. »Duša in ples« (L‘âme et la danse), ob »Eupalinosu ali arhitektu« (Eupalinos
ou L‘ Architecte, 1921), nedvomno njegov najbolj dovršen dialog. V zbirki Variété
je predstavil še nekaj njegovih esejev, ki dodobra razkrivajo njegove najintimnejše
misli in značajske poteze. Vernega tolmača svojih misli je dobil v svojem duhovnem
predniku Renéju Descartesu. Od celotnega načrta je uspel ustvariti le »Fragment o
Descartesu« in »Povrnitev iz Holandije«, zelo pronicljiva pa so njegova razmišljanja
v esejih »Kriza duha«, zlasti pa »Pogledi na sodobni svet«. Tega zadnjega je Valéry,
kot navaja Bonifačić, posvetil vsem tistim, ki ne uživajo politične podpore in so
izven strank. Pri tem priznava, da ve o praktični politiki bore malo in se jo v bistvu
izogiba. Čeprav so stranke potrebne, jih ima za nosilce nečistih poslov in borbo za
fikcije: »Ljudje so odkrili razrede, nacijo, raso, tako kot so odkrili vrsto nebuloz. Le zu
nanji sovražniki preprečujejo, da v vsaki deželi ne zavladajo večne državljanske vojne
(!). V družbi enakih posameznik deluje proti enakosti, v družbi neenakih pa največje
število ljudi deluje proti neenakosti«. Ob analiziranju položaja v Franciji vidi Valéry
v njej nekakšno naravno-geografsko obliko in tvorbo, ki je sestavljena iz številnih
vplivov in ras. Posamezniki so tu le odraz delovanja nekakšne splošne volje, Pariz
sam pa nekakšna velika žleza, ki spaja in meša ljudi in pojme ter iz tega ustvarja
potrebno enotnost. Kot najpopolnejše mesto na svetu izčrpava celotno Francijo,
postalo pa je prestolnica kvalitete in kritike. »Valéry sam je sinteza tega pariškega
duha,« naglaša Bonifačić, »in ne bi si ga mogel zamisliti brez tega mesta, kjer ljudje
živijo pod največjim pritiskom atmosfere duha, mešanice vplivov in izumetničenosti«.
»Celotna Valéryjeva pragmatična misel teži k temu, da dojame našo pravo naravo in
zakonitosti njenega razvoja in da s tem na najboljši in najkrajši način človeštvo doseže
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svoj maksimum človečnosti«. »Toda današnji človek«, zaključuje Bonifačić, »je toli
ko poživinjen, toliko oddaljen od človečnosti, da Valéry raje uporablja njeno antitezo
‘nečlovečnosti’« (Bonifačić, 1940, 167).
Tudi povojni čas je na slovenskih in hrvaških tleh postregel z novimi deli in prevodi Valéryjeve poezije. Na Slovenskem sta bila zaslužna Jože Udovič in Božo Vodušek,
na katerega je Valéry tudi vplival, kot razberemo iz prispevka Janka Kosa v Primerjalni zgodovini slovenske literature (Ljubljana, 1987). Voduškova prevoda pesnitev
»Morsko pokopališče« (Cimitière marin) in »Zarja« (L‘Aurore) sta bila postumno objavljena v Sodobnosti (št. 8-9, 1984) pod naslovoma »Pokopališče nad morjem« in
»Jutranja zarja«, določeno sorodnost z Valéryjevo »neoklasicistično« poetiko je po
Kosovem mnenju mogoče zaslediti tudi v poeziji Ceneta Vipotnika.
Najbolj poglobljeno in resno obravnavo pa sta pesniška teorija in praksa Paula
Valéryja doživeli v esejih Nika Grafenauerja in je v tem smislu pomembna predvsem
Grafenauerjeva zbirka esejev »Kritika in poetika« iz leta 1974.
Avantgardističnemu pesniškemu gibanju na koncu šestdesetih in na začetku sedemdesetih let 20. stoletja je bil Valéry nekako tuj zaradi skrbi za klasično obliko, ki so jo
tedanji avantgardisti razbijali, presenetljivo pa je, da je poglavitni predstavnik slovenske
avantgardistične poezije, Tomaž Šalamun, po lastnih izjavah visoko cenil in spoštoval
Paula Valéryja in sicer predvsem zaradi njegove mediteranske kulture in duha.
Zato pa se je Valéryjeva neoklasicistična poetika odprla kot ena od možnosti
ob začetkih pesniškega postmodernizma na Slovenskem sredi sedemdesetih let 20.
stoletja, saj so bili nekateri pesniki nezadovoljni z amorfnostjo avantgardističnega
pesniškega jezika ter so hoteli sintetizirati modernistično svobodo jezika s klasično
trdnostjo oblike. Tako je Boris A. Novak v dopisovanju s Francetom Pibernikom
v knjigi »Med modernizmom in avantgardo« (Ljubljana, 1981) med pesniki, ki so
vplivali na formiranje njegovega pesniškega obzorja, omenjal tudi Paula Valéryja
(Novak, 1992, 197).
K boljši seznanjenosti z Valéryjem je prispeval tudi Kolja Mičević, odlični bosanski
pesnik in prevajalec, ki je z veliko znanja in energije prevedel v srbohrvaščino domala
celoten Valéryjev opus. Objavil je večje število prevodov iz francoskega in drugih evropskih jezikov, od trubadurske poezije do sodobnih pesnikov. V francoski jezik je prevedel
Dantejevo »Božansko komedijo«, devet variacij Edgarja A. Poea, kakor tudi antologijo
pesništva 19. stoletrja »Les saluts slaves«, v kateri so zastopani pesniki vseh nekdanjih jugoslovanskih republik. Med pesniki in prevajalci Paula Valéryja naj omenim še enega najpomembnejših sodobnih makedonskih pesnikov, Eftima Kletnikova, esejista, literarnega
kritika, ki je že od vsega začetka zastopan v antologijah sodobne makedonske poezije.
Na Slovenskem se je prevajanje Valéryja intenziviralo ob koncu osemdesetih in
na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Po prevodu poezije Stéphana Mallarméja, Valéryjevega učitelja, ki je izšel leta 1989 v zbirki Lirika (Mladinska knjiga),
se je Boris A. Novak odločil še za prevajanje samega Valéryja. Obsežnejši odlomki
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iz njegovih esejev, posvečenih Mallarméju (Stéphane Mallarmé, Pismo o Mallarméju,
Včasih sem govoril Stéphanu Mallarméju ter Nekakšen predgovor), so pod skupnim
naslovem Hommage à Mallarmé (Poklon Mallarméju) izšli v Novakovem prevodu v
Novi reviji (št. 61–62, maj – junij 1987).
Ob 120-letnici rojstva Paula Valéryja, leta 1991, je Boris A. Novak v Književ
nih listih dnevnika Delo objavil članek o Valéryju pod naslovom »Angel je sedel ob
vodnjaku in se ogledoval v njem, ves v solzah,« v tem okviru pa je natisnjen tudi
Novakov prevod Valéryjeve pesmi »Predica« (La fileuse, Album starodavnih stihov
– Album de vers anciens). Isti avtor je nato v Naših razgledih 22. maja 1992 pod skupnim naslovom »Pesmi« objavil z opombami opremljen izbor prevedenih Valéryjevih
sonetov in drugih krajših lirskih besedil: Iz zbirke »Album starodavnih stihov« pesmi:
Helena, Čarovnija, Ista čarovnija, Prijateljski gozd in Pogled, iz zbirke Čari (Charmes)
pa pesmi Čebela, Pas, Zapeljivec, Granatna jabolka, Zgubljeno vino in Notranjost,
zunaj zbirk pa pesem Zapeljivec II. Knjiga Novakovih prevodov njegovih pesmi je
nedvomno prva in doslej edina knjiga Valéryjeve poezije v slovenskem jeziku.
Marija Rus je v reviji Primorska srečanja (št. 133, 1992) objavila z opombami
pospremljen prevod pesnitve Le Cimitière marin pod naslovom »Pokopališče nad morjem«. Revija Srce in oko (št. 40, 1992) je istega leta objavila Novakove prevode izbora
pesmi v prostem verzu in v prozi iz cikla Surova poezija (knjiga Melanž): Motivi ali
trenutki, Na soncu, Življenje, Konec, Že petdeset let je minilo ter Jutro I in II, prevodi pa so pospremljeni z informacijami o avtorju.
Nova revija je nato v dvojni številki (št. 123–124, avgust 1992), objavila obsežen sklop, posvečen Valéryjevi literarni ustvarjalnosti, ki ga je pripravi Boris A. Novak. Gre za naslednje prevode: pesnitev Narcis govori (Narcisse parle); izbor iz zbirke
Čari (Charmes), ki obsega pesmi oziroma pesnitve Jutro, Spev kariatid, Koraki, Silf,
Morsko pokopališče in Palma ter pesem v prozi z naslovom Angel. Temu prevodu je
dodan še prevod Valéryjevega eseja Pesnikova beležnica (prvi del Pesnikovih spominov) ter eseja Tzvetana Todorova z naslovom Valéryjeva »poetika«, Boris A. Novak pa
je v ta sklop prispeval še esej »Valéryjev koncept čiste poezije«, »Opombe k Valéryjevim pesmim« ter »Življenjepis Paula Valéryja« (Novak, 1992, 199). Knjiga Novakovih prevodov njegovih pesmi in esejev je nedvomno prva in doslej edina knjiga na
slovenskih tleh, posvečena Paulu Valéryju.
Kot uvodoma omenjeno, predstavlja med novejšimi sestavki Borisa A. Novaka
dragocen prispevek o Paulu Valéryju zlasti njegovo delo z naslovom »La mère, la mère,
toujours recommencée«: materino poreklo Paula Valéryja iz Kopra in Trsta, Primerjalna književnost, Ljubljana 2013, kjer avtor, kot uvodoma rečeno, razgrinja biografsko
dejstvo, ki ni dovolj znano ne v Franciji ne v Italiji, Avstriji in ne v Sloveniji, da
materina linija pesnikovega porekla izvira iz Kopra in Trsta. Hkrati ob razmišljanju o
Valéryjevi »čisti in surovi poeziji«, na kratko podaja tudi zgodovino njegove družine,
v tem kontekstu pa ob komentarjih in kritični oceni Dollotovega dela »Predhodnik
italijanske enotnosti – prednik Paula Valéryja: Giulio Grassi (1793–1874), Études
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italiennes (Italijanske študije), 1932, odpira tudi nekatera ključna vprašanja ne le
Dollotovega odnosa do slovenskega življa v času njegovega medvojnega konzularnega delovanja in bivanja v Trstu, pač pa posredno tudi Valéryjevega odnosa do tega
prostora in slovanskega sveta na splošno.
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VALÉRYJEV POGLED IN ODNOS DO SLOVANSKEGA
SVETA IN DOLLOTOVA DIPLOMATSKA IZKUŠNJA
NA OBMOČJU JULIJSKE KRAJINE V OPCIJI
TEDANJEGA FAŠISTIČNEGA REŽIMA
Če je bilo ime Paula Valéryja, kot je razvidno iz predhodnega poglavja, dokaj poznano v slovenski in hrvaški kulturni javnosti pa tudi v širšem balkanskem prostoru,
pa je mnogo težje odgovoriti na vprašanje, kakšne so bile zanj posledice njegovega
koprsko-tržaškega porekla in koliko sta bila Valéryju poznana slovenski in hrvaški
jezik ter njun nacionalni prostor, zlasti pa literarno delovanje in književnost obeh
narodov, oziroma kakšen je bil njegov odnos do slovanskega sveta na splošno? Med
obema vojnama je Valéry, kot smo videli, propagiral nujnost kulturnega sodelovanja
z vrsto predavanj po različnih evropskih deželah; očitno je bila to njegova vizija preseganja čedalje bolj zaostrenih mednarodnih konfliktov, ki so nazadnje izbruhnili v
drugo svetovno vojno (Novak, 2013, 133).
Edini doslej poznan živi stik, ki ga je imel s kakšnim od tedanjih piscev, kritikov,
esejistov in intelektualcev z vzhodnjadranskega prostora, predstavlja Bogdan Radica, ki
je njune pogovore, kot smo videli, zabeležil v svojem delu »Agonija Europe« (Razgovori
i susreti) (Radica, 2006), ni pa znano, ali je prišel v stik z njim v času svojega študija
na Sorboni oziroma snovanja svojega dela z naslovom »Paul Valéry« (Stvaralački nihi
lizam), Zagreb 1940, tudi Antun Bonifačić. Vsekakor ostaja dejstvo, da z Valéryjem
žal ni prišel v stik slovenski literarni zgodovinar Anton Ocvirk, ki je sicer že leta 1932
med svojim študijskim bivanjem v Parizu pripravljal svoje znane »Razgovore«, ki so leto
kasneje v okviru zbirke »Slovenske poti« izšli pri Tiskovni zadrugi v Ljubljani.
Radica je v svojih »Razgovorih i susretih« v kontekstu prisotnosti in delovanja
mediteranskih civilizacij zaznal, da je njegov sogovornik izpustil Slovane, na njegovo
pripombo pa dodal, da »vloga slovanskih elementov, ki so prodrli do obal Sredozemlja
ni bila tako bistveno determinirana, da bi se lahko njihov vpliv občutil ali pa celo sprejel
v splošnem pojavu civilizacij, ki so vzniknile ob Mediteranu«. Potem pa je dodal:
Ta slovanski doprinos je zgolj tolikšen, da se izgublja v splošnih grško-latinskih značil
nostihih mediteranske civilizacije in ne sega tako globoko, da bi lahko kakorkoli izo
blikoval svojo lastno civilizacijo. Morda se bo vloga Slovanov na Jadranu kdaj kasneje
izpostavila in opazila, ko bo postala bolj realna in originalna, saj Mediteran stalno
odpira nove možnosti pri determiniranju in produkciji lastnih civilizacij. Sicer pa se
je Valéry Radici opravičil, da ne pozna dovolj dobro vloge Slovanov, hkrati pa tudi
izrazil svoje mnenje, da se mu ne zdi več kot toliko pomembna (Radica, 2006, 87).
V času, ko je prihajalo do njunih srečanj in razgovorov, seveda državna tvorba, ki je
po prvi svetovni vojni nastala na balkanskih tleh, se pravi Kraljevina SHS oziroma po
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letu 1929 Kraljevina Jugoslavija pod dinastijo Karadjordjevićev, v Franciji nikakor ni
bila nepoznana. Obratno, v političnem in gospodarskem pogledu sta bili državi dokaj
tesno povezani in kralj Aleksander Karadjordjević je dobil na tujem največ podpore
ravno v Franciji in z njenim tihim soglasjem leta 1929 tudi uvedel svojo znano šestojanuarsko diktaturo. Istega leta so zlasti na slovenskih tleh, sporazumno s francoskim
konzulatom v Ljubljani in francoskim poslaništvom v Beogradu, potekale priprave na
počastitev jubileja ob 120-letnici Ilirskih provinc in odkritje spomenika cesarju Napoleonu I. Na slavnostne prireditve so bili vabljeni zastopniki francoskih mest, ki jih je
nameraval med svojo turnejo obiskati pevski zbor Glasbene matice iz Ljubljane (Nancy, Metz, Reims, Lille, Lens, Pariz, Lyon, Grenoble). Metz in Lens sta bila izbrana
zaradi močnih slovenskih naselbin (okoli Metza je živelo kakih 6.000 Slovencev, okoli
Lensa pa 10.000). Povabljeni so bili vsi diplomatski predstavniki Francije in največjih
francoskih dnevnikov ter predstavniki Ženeve (sedež Društva narodov), ki jo je prav
tako nameraval obiskati pevski zbor Glasbene matice z namenom, da »pokaže svetovnim
zastopnikom uspehe slovenske kulture« (Globočnik, 2012, 114).
Slavnostne prireditve, o katerih je obširno pisalo tedanje slovensko, pa tudi francosko časopisje, so se pričele 12. oktobra 1929 z odprtjem zgodovinske razstave v
veliki dvorani Narodne galerije v Ljubljani. Prvič so bili razstavljeni dokumenti,
porcelan, miniature, pohištvo, knjige, občinske table, pečatniki, pisma, spominske
medalje, slike, denar in orožje francoskih vojakov ter drugi predmeti. Prispevali so
jih Narodni muzej, licejska knjižnica, drugi muzeji in številni posamezniki. Ob tej
priložnosti se je poslanik francoske vlade, minister Emile Laurent Joseph Dard, zahvalil za veliko naklonjenost do Francije, ki jo je razstava nedvoumno izpričevala.
Profesor slovanske literature na pariški Sorboni in častni doktor beograjske univerze,
Emil Haumant, je izrekel nekaj misli o Ilirirskih provincah, ki so trajale prekratek čas
(1809–1813), da bi mogle usmeriti slovensko zgodovino na novo, svobodnejšo pot.
Opozoril je na pisatelja Charlesa Nodiera, ki je vzljubil Ljubljano, a jo je moral žal
dokaj hitro zapustiti (Globočnik, 2012, 116).
Sicer pa je bila osrednja prireditev, tkzv. »Napoleonov večer« v veliki dvorani Hotela
Union, ki je bila okrašena z girlandami in cvetjem. Po francoski in jugoslovanski himni
ter Moutonovi slavnostni uverturi je nastopil pesnik Oton Župančič, sicer predsednik
Francoskega inštituta v Ljubljani, ki je zbrane nagovoril v slovenščini in francoščini.
Napoleonovega večera so se od francoskih zastopnikov udeležili poslanik francoske vlade minister Dard, general Rohet, zagrebški generalni konzul republike Francije André
Boissier, francoski konzul v Ljubljani Emmanuel Leonce Neuville, lektorja francoskega
jezika na ljubljanski in zagrebški univerzi Marc Vey in Raymond Warnier, zastopniki
velikih francoskih dnevnikov in revije L‘Illustration. O slavnostnem odkritju Napoleonovega spomenika v Ljubljani je tako v veliki meri poročalo tudi francosko časopisje
(npr. članek Gastona Deschampsa v pariškem listu Le Temps). Iz Francije je v Ljubljano
prispelo več čestitk: lyonski župan in bivši ministrski predsednik Edouard Herriot je pisal francoskemu konzulatu v Ljubljani, župan Grenobla je poslal pismo ljubljanskemu
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županu dr. Dinku Pucu, odkritje spomenika pa je v svoje objektive ujelo tudi več fotografov; odkritje spomenika s slovesnostjo pri Vodnikovem spomeniku se je ohranilo
tudi na filmskem traku. Reportažna filma sta pripravila filmski operater Metod Badjura
in prof. Janko Ravnik, na III. redni javni seji ljubljanske občinske uprave, 23. oktobra
1929 pa je župan Dinko Puc izrekel javno priznanje arh. Jožetu Plečniku za oblikovanje spomenika in preureditev njegove okolice (Globočnik, 2012, 128).
Postavitev Napoleonovega spomenika je prispevala h krepitvi jugoslovansko-francoskih stikov. Časopisi so kar tekmovali v nizanju dokazov profrancoskega čustvovanja med Slovenci. Slovenski Narod je tako ob 120-letnici Ilirskih provinc in odkritju
spomenika poudaril:
Predstavniki Francije so se lahko prepričali, da ima Francija med Slovenci mnogo iskre
nih prijateljev in da so se že od Napoleonove dobe izvirajoči prijateljski stiki med nami
in Francozi po osvoboditvi zelo poglobili […] Namen proslave je bil pokazati zunanje
mu svetu, da nas vežejo z junaškim francoskim narodom nerazdružljive vezi iskrenega
prijateljstva in hvaležnosti za vse, kar so storili Francozi za nas. In ta namen je bil v
polni meri dosežen (Globočnik, 2012, 105).
Francosko-jugoslovansko prijateljstvo je v jubilejnem letu 1929 okrepila še turneja
pevskega zbora Glasbene matice po Franciji, ki je potekala od 23. novembra do 12. decembra istega leta. Svečanosti, ki so jih organizirali »Inštitut za slovanske študije v Parizu«
(L‘Institut d‘Études slaves de l‘Université de Paris), društvo Les amis de la Yougoslavie in
jugoslovanska kolonija v Parizu, so pod pokroviteljstvom maršala Franchet d‘Espereya
potekale v veliki dvorani pariške Sorbone. Govorniki so tudi v Parizu, tako kot prej v
Ljubljani, naglašali pomen francosko-jugoslovanskega kulturnega in znanstvenega sodelovanja, »velike Napoleonove vloge« v jugoslovanski zgodovini, maršal Franchet d‘Esperey pa je v svojem vznesenem nagovoru orisal pomen jugoslovanske države in njenega
prijateljstva s Francijo.107
Prav gotovo je k popularizaciji francoskega jezika in kulture pomembno vlogo v
času med obema vojnama prispeval Francoski inštitut v Ljubljani. Omenjali smo že
uglednega jezikoslovca in lektorja na Ljubljanski univerzi, Luciena Tesnièrja, ki je v
času bivanja v Sloveniji med drugim zbiral gradivo o dvojini v slovenskem knjižnem in
govorjenem jeziku in leta 1925 v Parizu na to temo promoviral z obsežnim delom, ki je
– skupaj z jezikovnim atlasom »v podporo študiju dvojine v slovenščini« – istega leta izšlo
v knjižni obliki in vzbudilo pozornost tudi med slovenskimi jezikoslovci. Leta 1928 je
ob petdesetletnici Otona Župančiča za Revue des études slaves na kratko opisal pesnikova dela, tri leta kasneje (1931) pa izdal še delo »Oton Župančič. Slovenski pesnik,
človek in delo« (Oton Joupantchitch. Poète slovène. L‘homme et l‘œuvre), ki je bilo – kot
107 O gostovanju pevskega zbora Glasbene matice v Franciji podrobneje v delu Mojega življenja pot:
Spomini dr. Vladimirja Ravniharja (Ravnihar, 1997).

281

PAU L VA L É RY

je v Ljubljanskem zvonu zapisal komparativist Anton Ocvirk – ne le »prva celotna študija
o Župančiču človeku in pesniku« – temveč tudi dragocen prikaz slovenskega »kulturno
-zgodovinskega in literarnega razvoja« (Vodopivec, 2013, 18). V uvodnem delu Tesnière
poudarja, da se pesniku Župančiču v Franciji, kjer je povsem neznan, godi krivica, saj
je na to deželo zelo navezan. Izoblikovalo naj bi ga namreč ravno branje francoskih in
belgijskih pesnikov ter bivanje v Parizu, kasneje pa se je uveljavil bolj kot prevajalec te
književnosti, bil pa tudi predsednik Francoskega inštituta v Ljubljani in nosilec Legije
časti. Sicer pa je krajše poročilo o Tesnièrjevi študiji o Otonu Župančiču po poročanju
Ljubljanskega zvona objavil znani francoski književnik Benjamin Crémieux, sodelavec
revije Nouvelle Revue française in v tridesetih letih tudi generalni sekretar francoskega PEN-kluba (Ljubljanski zvon, 52, št. 1, 1932). Novo kritiko o Tesnièrjevi knjigi o
Otonu Župančiču je leta 1933 priobčila italijanska revija »L‘Europa orientale«. Kritik
Arturo Cronia Tesnièrjevo delo ocenjuje sicer kot dokaj tankovesten posnetek Župančičeve proslave leta 1928 in ostalih manifestacij, povezanih z njegovim imenom, a brez
izvirnosti, dobrega okusa in neposrednega vživetja v njegove literarne stvaritve. Ob
vseh navedenih ocenah je moč sklepati, da je Oton Župančič s Tesnièrjevo knjigo stopil
na evropsko literarno prizorišče in dosegel ustrezno mesto med tedanjimi literarnimi
ustvarjalci ter na ta način izpričal moč in pomen slovenskega kulturnega in literarno
ustvarjalnega dela (Ljubljanski zvon, LIII, št. 11, 1933, 681).
Že leta 1927 je Ljubljanski zvon med književnimi poročili bralce seznanil tudi s francoskim prevodom znanega Cankarjevega romana »Hlapec Jernej in njegova pravica« (Le
valet Barthélemy et son droit). A. Debeljak pri tem poroča, da je L. Tesnière že pred leti
v romanskem seminarju Filozofske fakultete v Ljubljani s študenti prevajal Cankarjeve
podlistke iz zbirke »Moje življenje« in iz dela »Podobe iz sanj«, ki pa niso bili objavljeni.
Svojo objavo v francoščini pa je novembra 1926 doživel »Hlapec Jernej«, potem ko je
bil že poprej objavljen tudi italijanski prevod. V Franciji naj bi Cankarjev prevod izšel
pri znani Založbi Fayard v zbirki »Les Œuvres libres«, kjer so vsak mesec izhajali krajši
romani, obširnejše novele, drame, povesti, komedije ali pa tudi aktualni potopisi. »Ob
java tega prvega Cankarjevega dela,« pripominja Debeljak, »je zelo pomembna, saj je našla
svoj prostor v zbirki, ki ima v Franciji več tisoč naročnikov in širok krog bralcev. Prevajalca
sta prevod posvetila francoskemu pisatelju, esejistu in prevajalcu Philéasu Lebesqueu in vsem
tistim Francozom, ki so se borili za naše zedinjenje. Tako uvodoma Lebesque francoski javnosti
predstavlja Cankarja in slovensko književnost, prevod pa je večinoma ustrezen in korekten,
saj sta prevajalca (zakonski par Jeras) našla Cankarjevemu slogu dokaj ustrezno francosko
izrazoslovje« (Ljubljanski zvon, XLVII, št. 1, 1927, 50–51).
Leta 1935 je revija Dom in svet poročala o izidu obširne »Antologije jugoslovanske
poezije 19. in 20. stoletja« Miodraga Ibrovca v sodelovanju z go. Slavko Ibrovac (Antologie
de la Poésie Yougoslave des XIXe et XXe siècles par Miodrag Ibrovac en collaboration avec Mme
Slavka Ibrovac. Paris, Librairie Delagrave, 1935). Antologija je bila namenjena, kot pravi
urednik A. Bajec, predvsem »tistim našim prijateljem med francoskim narodom, ki Jugoslova
ne sicer poznajo kot hrabre bojevnike za svobodo, vendar mislijo, da smo še mlado, neomikano
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pleme, vendar naj zvedo, da je naša kultura stara devet stoletij! Zbornik, nadaljuje urednik,
obsega 377 strani, od teh je predstavljenih 28 slovenskih pesnikov na 75 straneh. To serijo za
čenja Valentin Vodnik, sledijo France Prešeren, Fran Levstik, Simon Jenko, Simon Gregorčič,
Anton Aškerc, Anton Medved, Rudolf Meister, Ivan Cankar, Dragotin Kette, Josip Murn, Oton
Župančič, Srečko Kosovel, Mile Klopčič, Miran Jarc in drugi. Francoski javnosti smo dostojno
predstavljeni; posebne odlike zbornika so izvrsten slovstveni pregled, ustrezne predstavitve pesni
kov in pisateljev, izrazno bogat in izbrušen jezik« (Dom in svet, V., št. 1–2, 1937).

Slika 55: Anton Debeljak (1887-1952), stalni sodelavec Ljubljanskega zvona, odličen
poznavalec takratne francoske književnosti in Paula Valéryja (Spletni vir: dLib).
Že ob koncu leta 1928 je v Pariz odpotoval Dore Ogrizek, edini Slovenec med
pomembnejšimi pariškimi založniki, in osnoval založbo Odé. Sprva je gojil zlasti fotografsko reportažo, nato pa je z delom »Paris et Ile de France« prešel na domoznansko
literaturo oziroma k bibliofilskim izdajam. Zelo priljubljeno je bilo sicer razkošno
opremljeno delo »Poemes de quatre-saisons« z izbranimi proznimi in pesniškimi teksti
in barvnimi ilustracijami. Med knjigami, natisnjenimi že v letih druge svetovne vojne, se je odlikovalo delo »Paris – âge et visage«.
Čeprav pretežno slikar, se je v Parizu živeči Veno Pilon ukvarjal tudi s pesnikovanjem in prevajanjem slovenske poezije. Prevajal je zlasti pesnike moderne, predvsem
Župančiča, Ketteja in Murna, privlačil pa ga je tudi Prešeren. Svoje prevode je kazal
raznim francoskim pesnikom in intelektualcem, ki so opazili, da se tesno oklepa
izvirnih pesnitev in povsod upošteva tudi rime. Mnogim se je to zdelo nesmiselno
početje; tudi Jean Cassou je bil zoper rime, češ, da francoščina ni poetičen jezik, kar
je trdil tudi André Gide (Borko, 1971, 67).

283

PAU L VA L É RY

V tridesetih in štiridesetih letih 20. stoletja je torej vrsta dogodkov, manifestacij,
jubilejev in knjižnih izdaj v različnih oblikah francosko kulturno javnost seznanjala s
tedanjo Jugoslavijo, njenim političnim položajem, etnično, versko in kulturno heterogenostjo. Ali je bil nanjo kot pesnik, esejist in takrat že ugleden intelektualec pozoren
tudi Paul Valéry? Ostajamo lahko zgolj pri domnevi, simptomatično pa je, da se Valéry
kot predsednik francoskega PEN-kluba ni udeležil rednega kongresa PEN-klubov v
Dubrovniku, ki se je odvijal sredi maja 1933 in bi lahko na ta način tudi prvikrat spoznal del vzhodnojadranske obale, oziroma košček nekdanje Jugoslavije. Francosko delegacijo je namesto njega vodil Benjamin Crémieux. Iz poročila Alfonza Gspana, ki je bil
ob Izidorju Cankarju in še nekaterih drugih član slovenske delegacije, je razvidno, da
je bilo tokratno zasedanje prelomnega značaja, saj so na kongresu obsodili čedalje hujše
izbruhe nacionalizmov, Američan dr. Canby pa je prebral resolucijo in ponovil predlog
iz leta 1927, naj književnost ne pozna meja, temveč naj ostane skupna vrednota in vez
med narodi, ne glede na zaostrene politične dogodke in mednarodni položaj. Zlasti
člani PEN-klubov naj bi zastavili ves svoj vpliv za sporazum in medsebojno spoštovanje
med narodi. Canby je pozval kongres, naj se odločno zavzame za to, da ne bodo nekaterih klubov izrabljali za propagandno orodje, ki naj opravičuje preganjanje svobodomiselnih pesnikov in pisateljev v imenu naraščajočih nacionalizmov, rasnih predsodkov in
politične netolerance. Izvršilni odbor federacije PEN-klubov naj bi pretehtal, ali so vsi
PEN-klubi ravnali po sklepih bruseljske resolucije, v nasprotnem primeru pa bi morali
proti njim ukrepati s sankcijami. Belgijski delegat R. Lyr je predlagal drugo resolucijo,
ki je sicer nastala na pobudo Izidorja Cankarja in jo je poleg Francozov, Angležev, Čehov, Bolgarov in Slovencev podprlo še enajst drugih PEN-klubov. Francozi, ki so nameravali po Crémieuxevi izjavi zahtevati izključitev Nemčije iz federacije PEN-klubov,
so po razgovorih s predsednikom H. G. Wellsom spoznali, da mu njihov predlog ni bil
po volji, temveč se je zavzemal za to, da z Nemci dosežejo sporazum. Wells se je uprl
tudi zahtevi Francozov in vseh podpisanih PEN-klubov, da se skupaj z ameriško glasuje
tudi za njihovo spomenico. Po ostri razpravi, v katero je posegel tudi italijanski delegat
F. Tommaso Marinetti, ki je protestiral, da bi se na kongresu obravnavala politična
vprašanja, so prebrali drugo resolucijo, ki je omenjala konkretne dogodke v Nemčiji
(napade na osebno svobodo pisateljev in intelektualcev zaradi njihovih nazorov, požig
knjig itd.), naposled pa je bila sprejeta ameriška resolucija. Francoska delegacija se je
sporazumela z nemško, da bo skušala omiliti nekatere formulacije in tako nemški delegaciji nekoliko olajšati položaj. Generalni tajnik federacije PEN-klubov H. Ould je
nato nemški delegaciji zastavil dvoje vprašanj: ali je nemški PEN-klub protestiral proti
požigu knjig in ali je res izključil nekatere svoje člane zaradi njihovih političnih nazorov? Nemška delegacija je protestirala in ko je njihov pregnani pesnik E. Toller dobil
besedo, so zapustili zborovanje. Iz Tollerjevih besed sta namreč zveneli ostra obsodba
nacističnega početja in grozeč opomin zastopnikom vseh PEN-klubov, naj se tudi v
svojih domovinah z enako gorečnostjo zavzemajo za načelo svobode govora in misli.
Prav tako so udeležence kongresa v živo zadele besede židovskega delegata Schaloma
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Ascha, ki se je globoko poklonil krščanstvu in se zahvalil za zaščito najosnovnejše človekove pravice: svobode veroizpovedi. Tako sta bili obe resoluciji sprejeti.
»Dubrovniški kongres,« kot pripominja Alfonz Gspan, »kakih večjih uspehov ni
dosegel, iz obtožb in kritik nekaterih delegatov pa se je dalo vendarle sklepati, da so se v
okviru PEN-klubov pripravljali odločnejši ukrepi proti duhovnemu zasužnjevanju, ki
naj bi odmevali predvsem tam, kjer nasilje še ni pregazilo svobode«. »Upajmo,« nadaljuje
Gspan, »da se bo federacija PEN-klubov zavzemala za vse ponižane in razžaljene, ter da
bo našla v borbi za resnico in pravico način, da reši največje človeške ideale in vrednote,
kajti edino takšno prizadevanje bo dalo PEN-klubom, ki se morajo ukvarjati s politiko,
dokler bo pač poltika zatirala duha, človeka in narode, realno osnovo za njihov obstanek«
(Ljubljanski zvon, LIII, št. 7–8, 1933, 465).
Že ob koncu leta 1932 je svoj glas proti razdvojenosti, mlačnosti in nemoči intelektualcev dvignil francoski pisec in publicist Julien Benda, pogostokrat tudi kritik
Paula Valéryja in njegovega konformizma. Iz članka v Ljubljanskem zvonu je razvidno, da je Benda nadaljeval obračunavanje z intelektualci, ki so izdali svoje pravo
poslanstvo v družbi in se čedalje bolj ukvarjali s politiko. O tem je v »Nouvelles
Littéraires« objavil več člankov, kjer opozarja na to, da svetovna gospodarska kriza,
ki neizprosno pustoši tudi na področju kulture, razumništvo sili v ravnodušnost in
razdvojenost. »Če bo svetovna kriza dejansko ubila intelekt, kot se boje nekateri, bo
to v veliki meri krivda samega razumništva, ki se po nepotrebnem izčrpava v politiki
in čedalje bolj zanemarja svoje duhovno poslanstvo, hkrati pa v članku »L‘esprit en
danger« (Duh v nevarnosti), zavrača nekatere splošne pomisleke in ugovore (Lju
bljanski zvon, LIII, št. 1, 1933).
Še radikalnejši je sestavek Ljubljanskega zvona ob požigu nemške literature, 10.
maja 1933, ko naj bi francoski germanofil baron Robert Fabre Luce v polemiki z
Romainom Rollandom izjavil, da »je potrebno hitlerjansko požiganje knjig primerjati
z modrostjo kmeta, ki pred pomladjo požge staro, trhlo dračje in grmičevje ter si s tem
pognoji zemljo za novo setev«.
»Pred tem dejstvom,« pripominja urednik Ljubljanskega zvona, »je morala obstati
vest evropskega intelektualca. Njegov odgovor ne more biti drugačen kot: da ali ne! Vmes
ni moglo ostati ničesar razen strahopetnosti in duševne otopelosti […]«.
Goreče grmade knjig so bile daleč vidna demonstracija zoper duhovno svobodo; da je ta
maščevalni akt izvršil nad samim seboj ravno nemški narod, je samo znak njegove neu
ravnovešenosti. Pisatelji, katerih knjige so gorele na grmadah, so po prvi svetovni vojni
pomagali rehabilitirati Nemčijo in jo potegniti iz njene izolacije. Danes se je svečano, v
svitu grmad, odpovedala tem protagonistom svoje literarne umetnosti. Mi, ki ležimo na
mejah njenega vpliva, lahko hvaležno potrdimo, da se prodor nemške miselnosti zmanj
šuje. Izolirana, kulturno avtarktna, proti vsemu svetu naduto nastrojena Nemčija, ki
se odpoveduje gradnji »Nove Evrope, bodoče domovine svobodnih in prijateljskih naro
dov«, ne more več zanimati kuturnih delavcev sosednjih dežel. Skrb zanjo prepuščamo
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tistim silam, ki lahko nasproti pesti postavijo v bran drugo pest (Ljubljanski zvon, LIII,
št. 7-8, 1933, 468).
Nekako se z razmišljanji v gornjem članku v Ljubljanskem zvonu, »da se prodor nem
ške miselnosti na Slovenskem zmanjšuje«, po drugi strani potrjuje dejavnost tedanjega
Francoskega inštituta, ki sta ga po odhodu Luciena Tesnièrja nasledila René Martel in
Marc Vey in v okviru katerega je slovenski prostor posredno ohranjal in krepil stike s
Francijo in njenim kulturnim dogajanjem. Martel, ki je poučeval na Filozofski fakulteti
v Ljubljani od zimskega semestra 1924/25 do konca letnega semestra 1927/28, hkrati
pa ves čas vodil Francoski inštitut, je bil sicer s slovenskimi narodno-političnimi razmerami in težnjami razmeroma dobro seznanjen, kar med drugim razkrivata njegova
v letih 1926 in 1934 v reviji »Le Monde Slave« v Parizu objavljena članka. V prvem
z naslovom »Slovenija in sodobni politični problemi« je najprej na kratko predstavil slovenski poselitveni prostor in zgodovinski razvoj, nato pa opozoril na težaven
položaj Slovencev v Avstriji in Italiji, na za prostor med Alpami in Jadranom nevarne nemške težnje po priključitvi Avstrije k Nemčiji ter na slovenske stranke, njihova
medsebojna razmerja in njihove usmeritve. V drugem članku, objavljenem oktobra
1934, torej neposredno po atentatu na kralja Aleksandra Karadjordjevića, pa je pod
naslovom »Slovenci in Jugoslavija« (Les Slovènes et la Yougoslavie) ugotavljal, da ima
Slovenija kot geografska regija, ki je predmet tako italijanskih kot nemških aspiracij,
ne le velik pomen v mednarodnem pogledu, temveč tudi za »prihodnost Jugoslavije«.
Bil je prepričan, da je nemški vpliv v Sloveniji še vedno močan in je Dunaj za Slovence
še naprej privlačno gospodarsko in kulturno središče, toda hkrati zanj ni bilo dvoma,
da ostajajo »slovenski izobraženci zvesti ideji jugoslovanske enotnosti« in da Jugoslavije ne
želijo razbiti. Jugoslovanske oblasti so Martela leta 1927 odlikovale z redom sv. Save IV.
stopnje, vseeno pa se v letih svojega bivanja v Ljubljani ni opazneje vključil v slovensko
javno in kulturno življenje, s svojimi predavanji na univerzi pa, čeprav je govoril tudi
o »najnovejših književnih ustvarjalcih«, kot kaže, ni pritegnil pozornosti zahtevnejših
študentov (Vodopivec, 2013, 20).
V času Marca Yeya, ki ga je nasledil leta 1928, je bila Ljubljana prizorišče dveh odmevnih, s Francijo povezanih dogodkov: oktobra 1929 že omenjenega slovesnega odkritja
Napoleonovega spomenika ob 120-letnici ustanovitve Ilirskih provinc, junija 1930 pa
razstave sodobne francoske umetnosti v Narodni galeriji (razstava je pred tem gostovala
v Zagrebu, pri organizaciji njenega gostovanja v Ljubljani pa je sodeloval tudi Francoski
inštitut). Kljub temu pa Vey s svojim slovenskim okoljem in kulturnimi krogi ni uspel
vzpostaviti neposrednjejšega stika. Tako je bil leta 1932 za novega lektorja imenovan Jean
Yves Lacroix; zaradi dolgih birokratskih postopkov uradno šele 25. februarja 1933. Lacroix je imel, ko je postal po profesorskem izpitu leta 1930 »professeur agrégé de grammaire«,
za seboj že skoraj desetletje pedagoških izkušenj, saj je od leta 1920 poučeval književnost
in »gramatiko« (jezikoslovje) na kolegijih v Briançonu, Châlons sur Marne in Épernayu
v Champagni. Zadnje leto pred odhodom v Ljubljano je bil profesor na liceju v Laonu.
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Lacroix se je študentom ljubljanske univerze hitro priljubil kot dinamičen in zanimiv
predavatelj, ki je pri jezikovnih vajah med drugim vzpodbujal k prevajanju slovenskih
verzov v francoščino, hkrati pa predaval tudi o moderni francoski književnosti. Kot direktor Francoskega inštituta je obenem težil k vsebinski razširitvi inštitutske knjižnice in
dejavnosti ter si prizadeval k razširitvi kroga obiskovalcev inštitutskih prireditev. Inštitut
je med drugim prirejal jezikovne tečaje in konverzacijske večere s predavanji – večinoma o
francoski književnosti. Sicer pa je Francoski inštitut v skladu s programskimi smernicami
in statutom pospeševal »zbližanje in poglobitev francosko-slovenskih kulturnih stikov« in bil
odprt za »želje vseh, posebno pa intelektualcev, ki bi se radi seznanili s francoskim jezikom,
francosko književnostjo in civilizacijo«. Deloval naj bi povsem nepolitično, toda v drugi
polovici tridesetih let, ko se je začela Kraljevina Jugoslavija zunanjepolitično približevati
Nemčiji, so bili med njegovimi člani in rednejšimi obiskovalci predvsem liberalno in levo
usmerjeni izobraženci, medtem ko so se ga katoliški politiki in izobraženci večinoma izogibali in so ga – podobno kot francoski konzulat v Ljubljani – razglašali za »levičarsko«
ustanovo. K takšnemu slovesu je nedvomno prispeval tudi Lacroix sam, ki – svobodomislec in demokrat – ni skrival svojega protifašističnega prepričanja in svojih simpatij
za levico. Po statutu Francoskega inštituta je ob ravnatelju deloval odbor univerzitetnih
profesorjev in kulturnih ustvarjalcev, ki mu je načeloval pesnik Oton Župančič. Francoski
javnosti je pesnika Župančiča v svoji študiji, kot omenjeno, nekako v tem času predstavil
Lucien Tesnière, ki je vodil katedro za slovanske jezike in književnost na Filozofski fakulteti v Strasbourgu.
Jean Lacroix se je po prihodu v Ljubljano v novem okolju dokaj hitro »udomačil«
in si pridobil širok krog znancev in prijateljev (pa tudi nasprotnikov) in se aktivno
vključil v družabno in kulturno življenje. V slovenskih kulturnih revijah je med drugim objavil več člankov o francoski literaturi in kulturnih ter političnih razmerah.
Večino člankov je objavil v levo usmerjeni književni reviji Sodobnost, med njimi pa so
posebej zanimivi komentarji francoskih političnih razmer, ki so kazali na njegovo vse
večje vznemirjenje zaradi rastoče moči fašizma pa tudi desnice v Franciji. Leta 1936
je v Sodobnosti ob ostalih člankih objavil še navdušen prikaz štiri leta prej izdanega
Célinovega romana »Potovanje na konec noči« in članek »Dva tabora v francoski
književnosti«, v katerem je opozarjal, da so se prav tako kot javnost in politika v
dva bloka razdelili francoski književniki, njihovi časopisi in kulturne ustanove. Na
eni strani naj bi bile »stare trdnjave« s Francosko akademijo, tradicionalnimi književnimi revijami in pisatelji, ki so »stavili na meščanski svet« in »doktrine«, ki jih
podpira »velekapital«, na drugi pa tabor »protifašistične literature« s tako uglednimi
ustvarjalci, kot so bili Romain Rolland, André Gide, Louis Aragon, André Malraux
in Louis Guilloux, ne omenja pa Paula Valéryja. V slovenskih revijah objavljeni Lacroixovi članki so bili, čeprav večinoma kratki in zasnovani predvsem informativno,
zanimivo ogledalo njegovih političnih in literarnih nazorov, v političnem pogledu
njegovega brezkompromisnega protifašizma in njegove odločne opredelitve za demokracijo, v odnosu do umetnosti in posebej literature pa prepričanja, da mora
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biti umetnik-literat sicer neodvisen in svoboden, toda hkrati socialno občutljiv in
politično angažiran kritik, ki se zaveda (svoje) »razredne pripadnosti« ter »laži«, »hi
navstva« in »pozabe resnice« […] v idealistični koncepciji literature (oziroma umetnosti)
nad razredi«. Lacroixov »razredno«, aktivistično obarvan besednjak je bil seveda izraz
v tedanji intelektualni levici prevladujoče politične govorice in ozračja (Vodopivec,
2013, 35).
Povsem drugačen je bil položaj na Primorskem po prvi svetovni vojni, ko se je z
rapalsko mejo po letu 1920 skoraj četrtina slovenskega nacionalnega ozemlja znašla
v okviru Kraljevine Italije. Zlasti za Trst je konec vojne in propad Avstro-Ogrske
pomenil nepovratno spremembo položaja in zgodovinske vloge mesta. Pretrgala se je
politična in ekonomska vez s širšim podonavsko-balkanskim zaledjem, vez, ki je Trstu omogočila razcvet in sloves ter dvignila njegovo pomembnost na evropsko raven.
Pretrganje političnih in ekonomnskih vezi s podonavskim zaledjem je pomenilo tudi
zaton tesnejšega kulturnega in duhovnega odnosa z avstrijsko-nemškim območjem.
Po letu 1918 sta se tržaško italijansko javno mnenje in kultura soočila z dilemo, ali
je bolje izgubiti svoje značilnosti v italijanstvu ali poglobiti, ne da bi se izneverili
narodnemu čustvu, razloge lastne specifičnosti, ki so postali manj otipljivi. Zdaj je
bilo mogoče drugačnost doseči le s sposobnostjo in voljo italijanskega življa, da najde

Slika 56: Trst v tridesetih letih 20. stoletja (Spletni vir: Wikipedia).
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svojo pot v poglabljanju lastne preteklosti, pa tudi v dialogu z drugo komponento
deželne stvarnosti, s tistim slovanskim svetom, s katerim so bili že pred vojno, zlasti
pa med njo, v napetih odnosih. In tržaški Slovenci, ki so bili zaskrbljeni že ob vstopu
Italije v vojno, so s strahom spremljali padec habsburške monarhije in prihod italijanskih čet v mesto.
Kot središče Julijske krajine je sedaj Trst odseval kočljiva mednarodna in notranja vprašanja, ki so bila v prvih povojnih letih značilna za vzhodnojadransko obalo.
Zaradi razprave o vzhodni meji ter zaradi reškega in dalmatinskega vprašanja se je na
jadranskem območju za določen čas prava vojna nadomestila z diplomatsko, v tem
položaju negotovosti pa se je po eni strani zakasnila juridična in upravna ureditev
»novih provinc«, po drugi strani pa se je zaostrila napetost med etničnimi skupinami,
ki so v njih prebivale (Ara & Magris, 2001, 141).
V Trst, kjer se je že v dvajsetih letih 19. stoletja ustalil Valéryjev stari oče Giulio
Grassi in kjer se je leta 1831 rodila Valéryjeva mati, Fanny Grassi, je Francija 1. oktobra 1919 za svojega konzularnega predstavnika imenovala Renéja Dollota, ki je sicer
to funkcijio že od maja 1917 opravljal v Benetkah in bil priča burnemu dogajanju,
najprej na soški fronti, nato pa v zadnjem letu vojne ob italijanskem prodoru še na
fronti ob reki Piavi. To burno in razgibano obdobje svojega konzularnega delovanja v
Benetkah, zlasti pa stike z Gabrielom D‘Annunzijem, je opisal v že omenjenem delu
»Ricordi italiani. Gabriele D‘Annunzio e Paul Valéry con uno studio su Giulio Grassi,
avo materno di Paul Valéry (Dollot, 1952). Trst je po vključitvi v Italijo postal zanj
kraj na meji med latinskim in slovanskim svetom, nekakšna razgledna točka, od koder je moral poročati francoskemu veleposlaništvu v Rimu, ali pa neposredno zunanjemu ministrstvu v Parizu. Kot pozoren opazovalec je hitro zaznal, da je bil Trst ob
njegovem prihodu še vedno kozmopolitsko mesto, kjer so se soočali in sobivali različni narodi oziroma etnične skupnosti. »Ljudski sloji, mala in srednja buržoazija, so
tvorili hrbtenico mestnega prebivalstva,« pravi, in dodaja: »Veliko je bilo grških družin,
ki so izhajale iz avstrijskih in nemških dežel, vendar je ta skupnost izgubila na pomenu
s propadom habsburške monarhije, čeprav so Grki ohranili privilegiran položaj«. Dollot
omenja le še Žide, nikjer pa v svojem delu ne govori o prisotnosti Srbov, Hrvatov,
zlasti pa Slovencev s svojim impozantnim Narodnim domom.108 Glede na burne in
nasilne dogodke, ki so se s pojavom fašizma, zlasti pa s prihodom Francesca Giunte,
začeli odvijati v Trstu, bi pričakovali podrobnejši oris, ki pa se v navedenem delu
omejuje zgolj na komentar, »da je v prvem obdobju svojega bivanja v Trstu spremljal
dokaj razburljive dogodke. Izbruhnili so neredi, pospremljeni s streli iz mitraljezov, ven
dar brez velike škode za prebivalstvo« (Dollot, 2003, 236).
108 Gre za delo R. Dollot, Trieste e la Francia 1702–1958. Storia di un consolato, Trieste 2003,
kjer v poglavju VI. podaja kratek prerez dejavnosti francoskega konzulata do njegovega prihoda,
podrobneje o jadranskem iredentizmu, zlasti pa o francoskem pogledu na italijansko-slovanske
odnose v Trstu v drugi polovici 19. stoletja oziroma do propada Avstro-Ogrske v delu Riosa, 2009.
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Slika 57: René Dollot, francoski konzul v Trstu in Milanu
med obema vojnama (Spletni vir: Wikipedia).
Sicer pa je Dollot poleg Giorgia Pitacca, nekdanjega državnozborskega poslanca na
Dunaju in tržaškega župana v letih 1922–1934, spoznal in cenil zlasti Attilia Hortisa,
ki je bil v tistem času že precej v letih.109 Po kratkem orisu njegovih funkcij in zaslug
za razvoj tržaške kulture govori predvsem o njegovih stikih s Pierom de Nolhacom,
francoskim filologom in pesnikom ter strokovnjakom za Francesca Petrarco. V svojem
109 Attilio Hortis (1850–1926), italijanski domoljub, zgodovinar, politik in bibliotekar. Po končanem študiju prava in filozofije v Padovi oziroma Gradcu se je leta 1873 zaposlil kot bibliotekar
v Mestni knjižnici v Trstu in že leto kasneje izdal svoje delo o F. Petrarci, v naslednjih letih pa se
je posvetil Boccacciu. Leta 1875 je postal direktor Društva Minerva (Società di Minerva), v letih
1876–1887 pa je vodil revijo Archeografo triestino. Leta 1897 je bil izvoljen za državnozborskega
poslanca v dunajskem parlamentu in se tam zavzemal za ustanovitev italijanske univerze v Trstu.
Leta 1918 je postal senator Kraljevine Italije in opravljal funkcijo podpredsednika Senata v letih
1919–1921. V Trstu so po njem imenovali nekdanji trg (piazza Lipsia) in Mestno knjižnico, ki jo
je vodil v letih 1873–1922 (https://it.wikipedia.org/wiki/Attilio_Hortis).
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delu »Souvenirs d‘un vieux Romain, Paris 1930« je Pierre de Nolhac obudil spomin na
praznovanje ob 600-letnici Petrarcovega rojstva, ki je potekalo leta 1904 v Arezzu in
kjer se je poklonil Attiliu Hortisu, ki je ob tej priložnosti predsedoval tamkajšnjemu
mednarodnemu kongresu. Zlasti mu je imponiral njegov nacionalni ponos, ko se je
skliceval na Petrarcovi besedi: »moja Italija« in naj bi se s tem pri Hortisu, sicer nekdanjem poslancu dunajskega državnega zbora, »italijanski iredentizem pokazal v vsej svoji
luči, se pravi prepričanju vase in v svojo prihodnost« (Dollot, 2003, 237).
Kar se tiče italijanskega iredentizma, Dollotu prav gotovo ni bilo neznano poglavitno delo Angela Vivanteja »Irredentismo adriatico« (1912), zlasti zato, ker je leta
1917 Jugoslovanski odbor, ki je v letih prve svetovne vojne deloval na italijanskih in
francoskih tleh, poskrbel za izid njegove knjige v francoskem prevodu kot L‘ Irréden
tisme Adriatique. Knjigo, ki je izšla leta 1917 v Ženevi, je prevedel hrvaški publicist in
diplomat Lujo Vojnović in svoj prevod podpisal s psevdonimom Tergestinus. Zlasti
po prvi svetovni vojni je z reševanjem »jugoslovanskega vprašanja« postala Vivantejeva knjiga močan argument za dokazovanje slovanske prisotnosti ob vzhodni jadranski obali, kakor tudi v samem Trstu (Marušič, 2015, 890).
Dollot te problematike ne omenja, pač pa obuja spomine na Pierra de Nolhaca, ki ga
je vedno prijazno sprejel v Muzeju Jacquemart – André za palačo v Versaillesu. »Ker je
vedel, da sem bil konzul v Benetkah,« pripoveduje, »je zame rade volje komentiral znano
Tiepolovo fresko s prizorom prihoda francoskega kralja Henrika III. v Benetke. Med
zadnjim obiskom me je prosil, da bi mu znova prebral verze, ki jih je ravnokar spesnil, in
mu dodal tudi posvetilo »Renéju Dollotu, ki je deloval s svojim peresom in besedo za dobro
ime latinskega sveta«, ter je kasneje krasilo njegovo delo: Les Poèmes de France et d‘Italie,
Paris 1923. Sicer pa Dollot pripoveduje, kako je bil francoski jezik v Trstu kar dobro poznan, k njegovemu širjenju pa sta znatno pripomogli dve verski ustanovi, in sicer: Sionske
sestre (Suore di Sion) in »Marije pomočnice v vicah« (Ausiliatrici del Purgatorio), ki so
nastale leta 1908, poznane kot »dames Françaises«, saj so jo sprva sestavljale le francoske
sestre. »Sicer pa Trst,« kot pravi, »ni bil le intelektualno središče, temveč je ostajal tudi zvest
tako nemški kot italijanski tradiciji«. Pod pokroviteljstvom »Francoskega društva za širjenje
in izmenjavo umetnosti« (Association française d‘expansion et d‘échanges artistiques) so organizirali koncerte pod vodstvom Ettora Sigona, kjer je bilo moč slediti delom Debussyja,
Schmitta, Ravela, Couprina, Milhauda, Honeggerja in drugih.
»S tem, ko sem postal francoski konzul v Trstu,« nadaljuje Dollot, »so se mi odprle
tudi velike možnosti, da sem začel z raziskavami naše zgodovine na območju Julijske
krajine. Bilo je logično, da me je najbolj zanimal in pritegnil Stendhal, saj je bil najbolj
znan od vseh mojih predhodnikov. Najprej sem aprila 1927 probčil o njem svoj prispevek
v »Revue de Paris«, zatem omenjal kratko Chateaubriandovo bivanje v Trstu na poti v
Sveto deželo in smrt grofic Adelaide in Vittorie, vnukinj Ludvika XV. (marec 1931), v
Revue de Littérature Comparée pa je izšel za bralce zanimiv prispevek o Ilirskih romanih
Charlesa Nodierja (Romans Illyriens de Charles Nodier) (april–junij 1931)«. V treh
nadaljevanjih v listu Le Figaro, je nato Dollot opisal tudi bivanje Louisa Pasteurja v

291

PAU L VA L É RY

Villi Vicentini (1869/70), kjer je gojil sviloprejke in zaključeval svoje raziskovalno
delo v zvezi z bakterijami, ki so povzročale njihove bolezni. Njegovo bivanje na tem
območju je bilo zelo pomembno, Dollot pa se je seznanil z njegovo hčerko, ki se je
poročila z Renéjem Vallery-Radotom, prvim biografom uglednega francoskega znanstvenika, ki je svojega očeta spremljala po Furlaniji (Dollot, 2003, 243).
Sestavek z naslovom »Journées adriatiques de Stendhal«, objavljen v Revue de Paris,
je vzbudil, kot uvodoma omenjeno, pozornost Julesa Valéryja, starejšega brata Paula
Valéryja, ki je Dollota prosil, da bi mu pomagal pri odkrivanju njunih prednikov, zlasti
njunega starega očeta Giulia Grassija. »To njegovo željo sem,« pripominja Dollot, »tem
raje sprejel, ker sem zelo cenil avtorja pesnitve Čari (Charmes) in nisem zanemaril vezi,
ki so ju povezovale s Trstom in Istro. Tako je leta 1932 nastala, kot že omenjeno, brošura z
naslovom »Un Précurseur de l‘Unité italienne, l‘aïeul de Paul Valéry, Giulio Grassi (17931874), objavljena v »Etudes Italiennes«. »Biografija človeka,« nadaljuje Dollot, »ki je doži
vel trenutek tržaške slave, je bila sprejeta z dokajšnjo naklonjenostjo in so jo zabeležili mnogi
italijanski časopisi«. Toda Paul Valéry je bil »do te publikacije nekako zadržan, saj je bil
takrat v samem Parizu tarča mnogih diskusij in polemik, kot mu je v pismu poročal Jules
Valéry, zato ni želel biti deležen kake posebne pozornosti«. V pismu je Jules Valéry Dollota
seznanil s podrobnostmi o bratovem položaju in odnosu do njegovega starega očeta,
kar je Dollot kasneje objavil v listu Mercure de France (št. 46, 1940). To pa je bila hkrati
priložnost za njun pogovor, ko je Valéry 15. maja 1933 prišel v Milano, da bi imel tu
predavanje in nato obiskal še druga italijanska središča.
»Vse omenjene publikacije,« nadaljuje Dollot, »so na določen način pritegnile pozor
nost lokalnih tržaških raziskovalcev in publicistov. Najprej Giulija Cesarija, pozornega
erudita, ki je izdajal periodično publikacijo »Rivista mensile della città di Trieste«, bibliotekarja Camilla de Franceschija in novinarja Silvia Benca, ki ga je Attilio Tamaro
označil kot »najpomembnejšega in genialnega pisca tedanjega časa. Včasih sem šel v
knjižnico obiskat tudi Umberta Sabo, tedanjega vidnega literarnega ustvarjalca, Itala
Sveva pa sem spoznal nekoliko kasneje; ob peti obletnici njegove smrti leta 1933 sem se
poklonil njegovemu spominu s člankom v listu Le Figaro. Od takrat dalje je njegov ugled
le še naraščal in Paul-Henri Michel, ki mu je v Franciji veliko dolgoval, je pred kratkim
napisal ustrezen predgovor k prevodu njegove pesnitve Senilità« (Dollot, 2003, 246).
»Vsi, ki sem jih navedel«, nadaljuje Dollot, »so bili v zrelih letih, nekateri že tudi na
koncu svojega življenja, zato je prav, da omenim enega od njihovih učencev, ki je dopolnil
šele 20 let: Oscarja de Incontrero. Njegovo ime sem večkrat srečal v raznih revijah in časo
pisih in izvedel, da je neutrudljiv raziskovalec francoske prisotnosti v Trstu. Brez njegove
pomoči ne bi mogel nikoli priti do konca svojega dela, saj mi je od leta 1924 nenehno stal
ob strani in mu moram izreči polno zahvalo« (Dollot, 2003, 246).
Dollotu je bilo v veliko čast, da je spoznal tudi kneginjo Marie Thurn und
Taxis-Hohenlohe in bil gost na devinskem gradu, ko je po njegovi obnovi njen sin
knez Aleksander, 24. junija 1928, pripravil svečano otvoritev. V kulturnem delu
programa je tržaški kvartet Avgusta Jankovića zaigral Ravelov kvartet in Georgette
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Leblanc, ki je v ta namen prišla iz Pariza, je recitirala francoski sonet Gabriela
D‘Annunzija, in sicer odlomek iz Mučeništva sv. Sebastjana (Martyre de Saint Sé
bastien) ter nekaj prizorov iz Maeterlinckove drame Pelleas in Melisanda. Nekaj dni
zatem so G. Leblanc skupaj s knezom Aleksandrom sprejeli na francoskem konzulatu na via Lazzaretto Vecchio, o čemer je Silvio Benco poročal v listu Il Piccolo.
Dollot nato omenja še intimno srečanje na gradu Devin v prisotnosti kneginje
Marie Thurn und Taxis, za katero pravi, da »je sodila med velike dame stare Evrope«
in ji je bil njegov francoski jezik pravzaprav drugi materni jezik, zato sta se med kosilom zgolj v francoščini pogovarjala o Reinerju Mariji Rilkeju. Izrazila je ves svoj
ponos, da je izkazala svojo gostoljubnost mlademu nemškemu pesniku in princesa
Bibesco je o njej dejala, »da je bila navdihovalka, zaščitnica in goreča prijateljica«,
ki se ji je mladi poet na čudovit način oddolžil s svojimi znamenitimi Devinskimi
elegijami (Dollot, 2003, 247).
Pred odhodom iz Trsta je bil Dollot, 9. maja 1931, deležen še sprejema pri kraljevem nečaku in princesi Ani, ki sta obiskala Trst, s katerim je, kot pravi, »Savojska
kraljeva hiša želela novim provincam pokazati svojo posebno naklonjenost«. Od Trsta se
je Dollot poslovil 26. maja 1931 v prisotnosti avstrijskega kolega Emerika Herzfelda,
prefekta Ettoreja Porra in župana Giorgia Pitacca, leto kasneje pa mu je tržaška občina
poklonila še spominsko medaljo. List Le Figaro je v članku Mauricea Levaillanta podčrtal pomen tega priznanja za njegovo uspešno delo in zastopanje francoskih interesov
na tem občutljivem in nemirnem obmejnem predelu tedanje Italije.
Za navidez idiličnim orisom in videzom tedanjih tržaških razmer pa je bila vendarle težka in boleča Dollotova izkušnja celotnega dogajanja v Julijski krajini, zlasti
pa v samem Trstu, od fašističnega požiga Narodnega doma, 13. julija 1920 pa do
I. tržaškega procesa v prvih dneh septembra 1930. O vsem tem žal v svojem delu:
»Trieste e la Francia 1702–1958. Storia di un consolato, Trieste 2003, kakor tudi v
delu »Ricordi italiani. Gabriele D‘Annunzio e Paul Valéry«, Trieste 1952, morda tudi
iz doslej neznanih razlogov, ne spregovori niti besede.110
Požig Narodnega doma v Trstu in fašistično nasilje sta prav gotovo vznemirila
tuja konzularna predstavništva v Trstu. Pri tem so italijanske oblasti konzulate, zlasti
francoskega, britanskega in ameriškega, obsojale, da so svojim vladam o dogodkih
poročali po verziji, ki so jo objavljali tedanji jugoslovanski mediji.
Rapalska pogodba z dne 12. novembra 1920 žal ni vsebovala jamstev za zaščito
slovenske in hrvaške manjšine, ki je štela več kot pol milijona prebivalcev, zagotavljala pa je pravice in zaščito italijanske manjšine v Jugoslaviji, ki pa je po takratnih
italijanskih diplomatskih virih štela le 6.226 ljudi. Velesile so sicer v versajskem miru
110 Podrobneje o tej problematiki T. Brecelj, Pogled francoskega konzulata v Trstu na prvi tržaški proces
1930 (Brecelj, 2012). Avtorica je pri delu uporabljala arhivsko gradivo iz francoskega diplomatskega arhiva Ministrstva za zunanje zadeve, namen njene raziskave pa je bil predstaviti poglede
francoskega konzula R. Dollota na razmere v tedanji Julijski krajini in sam proces na podlagi
njegovih poročil in drugih virov.
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skušale ohraniti manjšine in jih zaščititi z mednarodnim pravom, a pri tem niso bile
uspešne (Brecelj, 2012, 14).
Predsednik vlade Tommaso Tittoni je 27. oktobra 1919 v rimskem parlamentu
izjavil, da Italija ni dolžna upoštevati pogojev za zaščito manjšin, saj ima status velesile, jih bo pa izpolnjevala že zaradi svoje liberalne tradicije. Socialistični poslanci
so novembra 1920 v rimskem parlamentu protestirali in zahtevali reciprociteto ter
zakonske varnostne določbe za slovansko manjšino, a jih je zunanji minister Carlo
Sforza zavrnil in dejal, da se jugoslovanska delegacija ni zavzela za svojo manjšino,
ker zaupa v demokratične italijanske tradicije. Parlament je vseeno sprejel resolucijo
z obljubo, da bosta manjšini lahko gojili svoj jezik, kulturo in vero ter uživali spoštovanje italijanske države, ki bo zaradi časti čuvala njuno lokalno življenje. Besede ministra Carla Sforze, s katerim se je Valéry kasneje na francoskih tleh nekajkrat srečal,
je ustno potrdil še kralj Viktor Emanuel III., a formalno do dogovora ni nikoli prišlo.
Že čez nekaj mesecev je Carlo Sforza v poslanski zbornici pokazal stališče vlade do
manjšin, ko je pred pravico do samoodločbe postavil pravico zmagovalca.
Italija se je kot članica Društva narodov 21. septembra 1922 z mednarodnimi
pogodbami vendarle obvezala k varovanju manjšin, a je že v času fašizma vse obveze
preklicala. Fašistični režim je namreč prišel na oblast le dober mesec po sklenjenih
dogovorih in Mussolini je nekaj let kasneje javno izjavil, da fašistična vlada ne bo
varovala manjšin, ker je nič ne veže na dogovore prejšnjih vlad. Raznarodovanje in
asimilacija sta postala skupni interes vlade, fašističnega režima, vojaških poveljstev in
nacionalističnih krogov.
Za Francijo je bilo tudi po prihodu fašizma na oblast pomembneje, da Italija ostaja njen zaveznik kot pa nasprotnik, čeprav je Mussolini dokaj hitro z nekaterimi dejanji pokazal, da želi Italijo uveljaviti kot velesilo. Ker je podpiral hrvaške separatiste,
je s tem Kraljevino SHS še bolj vezal na Francijo in pospešil francosko-jugoslovansko
pogodbo o prijateljstvu, sklenjeno novembra 1927. Takšno pogodbo je Francija že
prej sklenila z Romunijo in Češkoslovaško ter s tem nase navezala takoimenovano
Malo antanto. Francija je sicer računala, da se bo pogodbi pridružila tudi Italija, kar
bi rešilo odnose med obema državama glede Mediterana in Podonavja, a se je Aristid
Briand raje odločil za Malo antanto, saj je menil, da je zanesljivejša kot Italija. Le-ta
je bila sicer prešibka, da bi resno ogrozila evropski mir, vendar je njena lokalna moč
pomenila nenehno grožnjo, zlasti z oboroževanjem in krepitvijo mornarice.
Na splošno je torej možno reči, da je imela Francija boljše odnose z Beogradom
kot z Rimom. Temu je gotovo botrovalo dejstvo, da je bila Jugoslavija mlada in relativno šibka država, ki je tudi sama iskala zaščitnika. Opisana mednarodna razmerja
so prav gotovo imela svojo pomembno (ali celo odločilno) težo na poglede in ravnanje francoskega konzulata v Trstu. René Dollot je imel do prihoda v Trst že nekaj
diplomatskih izkušenj, saj je bil v preteklih letih ataše v Hamburgu, Liverpoolu,
Tangerju in Smirni ter od 1917 do 1919 kot francoski konzul v Benetkah. Bil je izobražen in razgledan diplomat, kar mu je v veliki meri koristilo pri nastopu njegovega
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službovanja v Trstu. Tu je moral dokaj hitro vzpostavljati vezi, spoznavati pa tudi vso
specifičnost in problematičnost Julijske krajine kot etnično mešanega obmejnega območja. Sklepamo lahko, da je bilo njegovo poročanje veleposlaništvu v Rimu vselej
podkrepljeno z bogatimi izkušnjami, kar je možno razbrati iz številnih dokumentov
(Brecelj, 2012, 33).
Ob zaostrovanju razmer, zlasti pa z zakonom iz leta 1927, ko je fašistični režim
prepovedal vse manjšinske organizacije in društva, so bile slovenski in hrvaški manjšini odvzete še zadnje možnosti za javno izražanje svoje narodne zavesti in čustev,
ogrožen pa je bil tudi njen obstoj v celoti. Sama po sebi je padla odločitev, da se
bosta narodna tradicija in jezik ohranjala na skrivaj, hkrati s tem pa tudi odpor proti
vse hujšemu raznarodovanju. Narodnjaško-liberalna mladina se je že od leta 1924
umikala v ilegalo, saj se je zavedala, da nima druge izbire, če se želi izogniti policijskemu nadzoru, fašističnim napadom, preiskavam in represivnim ukrepom. Nastali sta
tajni organizaciji Borba in TIGR, njune akcije pa so bile uperjene proti ovaduhom
in fašističnim ustanovam, pripadnikom fašistične milice, karabinjerjem in vojaškim
objektom ter domačim ovaduhom. Obe tajni organizaciji sta želeli z nasilnimi akcijami opozoriti svetovno javnost na dogajanje v Julijski krajini oziroma celotni Italiji.
Že z Gortanovim procesom v Pulju oziroma njegovo usmrtitvijo, se je prvikrat
oglasila protifašistična evropska javnost; italijanski delavci so demonstrirali pred italijansko ambasado v Parizu, Komunistična partija Francije pa je organizirala protestna
zborovanja (Brecelj, 2012, 48).
Ko je v samem Trstu v noči med 5. in 6. januarjem 1930 prišlo do atentata na
Svetilnik zmage, nato pa še na tiskarno, kjer je izhajal hujskaški in Slovanom skrajno
sovražni list Il Popolo di Trieste, je to v večji meri pritegnilo tudi pozornost tujih konzularnih predstavništev, med njimi zlasti francoskega in britanskega. Od tedaj lahko
sledimo Dollotovim poročilom francoskemu veleposlaniku Beaumarchaisu v Rim, v
katerih je podrobneje poročal o razvoju dogodkov. Na podlagi njihovih poročil je možno sklepati, da konzuli oziroma tuje vlade niso verjeli, da je stanje slovanske manjšine
v Italiji tako hudo, da bi se njeni pripadniki uprli na tako ekstremen način. Obenem
so morda tudi dvomili v njihovo sposobnost organizacije takšnega napada, ki se je
zgodil v prostorih režimskega časopisa Il Popolo di Trieste. Po Dollotovem poročanju je
jugoslovanska vlada svetovala svoji manjšini v Julijski krajini, naj se odpove vsakršnemu
nasilju; jugoslovanski konzul je namreč svojemu francoskemu kolegu priznal, da so
bila to konstantna navodila beograjske vlade. Dollot mu je verjel in dodal, da tudi njegovi kolegi, konzuli Italiji naklonjenih držav, niso dvomili v resničnost njegovih izjav
(Brecelj, 2012, 56). V začetku marca 1930 je italijanska tajna policija OVRA pričela s
preiskavami pa tudi prvimi aretacijami, zasliševanji in mučenji.
Dollot je bil v dobrih odnosih s tedanjim tržaško-koprskim škofom Luigijem
Fogarjem, vendar še mesec dni po atentatu ni poročal, da bi bila slovanska manjšina
česa konkretno osumljena. Atentat, ki se je zgodil v Trstu, je v Beogradu in drugod po Jugoslaviji povzročil veliko vznemirjenost, kar je zaznati tudi v dokumentih
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francoske diplomacije. Dollot je bil morda seznanjen z določenimi podatki o tem,
kaj se je dogajalo v zakulisju atentata, dejansko pa je po letu 1926 med Italijo in
Jugoslavijo vladala precejšnja napetost in mnogi so bili prepričani v vojaški spopad.
Kljub temu se v javnosti o vpletenosti Jugoslavije ni govorilo, tako da je moral Dollot
podatke pridobivati kako drugače.
Sodni proces v Trstu se je pričel 1. septembra 1930, obtožnica pa je govorila o
ilegalnem širjenju slovenskega tiska, o požigih italijanskih šol, terorističnih dejanjih
zoper posameznike in vojaške ter javne zgradbe itd. Obtožnica je govorila tudi o načrtovanem bombnem napadu na jugoslovanski in francoski konzulat, kar bi izgledalo
kot fašistična represalija, vendar do napada ni prišlo (Brecelj, 2012, 66).
Glede na Dollotovo pisanje je možno med vrsticami sklepati, da se je postavil v
bran Jugoslavije in pripadnikov njene manjšine. Brez dokazov se ni pustil prepričati
v njihovo odgovornost za napad ali kakršne koli tajne zveze. Po eni strani je seveda
razumljivo, da izobražen in izkušen diplomat, kakršen je bil, ni želel sklepati le na
podlagi govoric, je pa vendarle zanimivo, da je na določen način vztrajal pri naklonjenosti Jugoslaviji. Besede, ki jih je uporabljal pri opisu italijanske strani, so namreč
večkrat kazale na njegov negativen, pogosto očitajoč odnos do Italije.
Prisotnost na procesu je bila omejena na povabljence, med katerimi so bili tudi lokalni funkcionarji ter nekateri posebej povabljeni konzuli v Trstu: britanski, francoski,
belgijski, danski, poljski, ni pa bil prisoten jugoslovanski predstavnik, niti kakšen tuj
novinar. Dollot je zapisal, da si prvega dne sodne obravnave nobeden od konzulov ni
upal manjkati, da se ne bi zameril fašističnim oblastem; tako so prišli vsi vabljeni in bili
pomirjeni, ker sta bila prisotna tudi britanski in francoski konzul. Ravno v času procesa pa je imel Dollot namen zapustiti Trst, vendar se je odločil, da bo ostal do končne
razsodbe. Veleposlanik Maurice de Beaumarchais mu je v zaupnem telegramu sporočil,
da so nekateri člani italijanske vlade začudeni, da sta francoski in britanski konzul prisotna na procesu, kljub temu da je bil zanju to čas dopustov. Toda glede na odmevnost
atentata in napete mednarodne odnose sta konzula očitno videla v procesu več kot
zgolj navadno sojenje napadalcem in sta torej želela biti prisotna, zlasti predstavnik
Velike Britanije. Skozi celotno sodno obravnavo se je kazala težnja po tem, da se obtoži
Jugoslavijo in italijanske protifašiste v emigraciji, obtožence pa kot orodje v rokah tujih
držav. Dollot je veleposlaništvu v Rimu do potankosti opisal potek zasliševanj, obsodbo
in izvršitev najstrožje kazni z ustrelitvijo četverice na bazoviški gmajni ter dodal, da je
evropski tisk o tem diskretno molčal (Brecelj, 2012, 78).
Proces v Trstu je bil kljub vsemu deležen velike pozornosti evropske javnosti, saj je
predstavljal nevarnost za destabilizacijo strateško zelo pomembnega južnoevropskega
območja, pri spremljanju procesa pa so bili najglasnejši češkoslovaški in francoski
časopisi, saj je jugoslovanska zunanja politika temeljila na povezavi s Francijo in
državami Male antante. Tako ni bilo presenetljivo, da sta francoski in češkoslovaški
tisk v tistem času kritizirala Mussolinija, branila jugoslovansko manjšino in napadala
metode fašističnega režima.
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Dollot je veleposlaniku v Rimu poslal tudi oris razmer v Julijski krajini v dneh po
usmrtitvi in Tržačane označil za paničarje, ker so verjeli, da Jugoslovani ogrožajo Trst,
po njegovem mnenju pa italijanska javnost tudi ni razumela, zakaj britanski in češki
časopisi niso hoteli sprejeti razsodbe Posebnega sodišča za zaščito države v Rimu.
Dollot v svojih mnenjih večinoma ni odstopal od francoskih vladnih stališč in je za
razliko od drugih konzulov gledal na obtožence z več razumevanja ter skušal umestiti
njihova teroristična dejanja v širši kontekst tedanjega dogajanja in odnosa fašističnega režima do manjšinjskega prebivalstva v Julijski krajini. Če je v začetku procesa
ohranjal določeno distanco ali celo obsojal teroristične akcije, je proti koncu sodne
obravnave, zlasti pa po usmrtitvi četverice obtoženih, kazal do njih vse več simpatij
in osebne prizadetosti. Obtožence je v svojih poročilih branil tako pred poročanjem
italijanskega tiska kot pred njihovimi odvetniki, zagovarjal pa tudi jugoslovanskega
konzula, za katerega je bil prepričan, da ni vpleten v dogajanje. Kot diplomat in dober poznavalec razmer se je zavedal, da postajajo odnosi med sosednjima državama
vedno bolj napeti in zato nevarni tudi za splošen evropski mir (Brecelj, 2012, 92).
René Dollot je z bolečo izkušnjo I. tržaškega procesa in novimi spoznanji o fašističnem režimu – verjetno mu ni bilo težko uganiti, da je proces v ozadju režiral sam
Mussolini – meseca maja 1931 zapustil Trst in nastopil konzularno funkcijo v Milanu. Sredi maja 1933 se je prvikrat, kot že omenjeno, tu srečal s Paulom Valéryjem,
ki se je odpravljal na predavateljsko turnejo po Italiji. Koliko je ob njunem srečanju
tekel razgovor tudi o dogajanju v Trstu in Dollotovem spremljanju I. tržaškega procesa, ne vemo. Dollot je navsezadnje v Trstu preživel celih 12 let in bi znal Valéryju,
ki je Trst obiskal le enkrat, in sicer leta 1895, ko je imel komaj 24 let, o tem mestu, ki
je bilo tako tesno povezano z njegovim starim očetom in njegovo materjo, povedati
marsikaj, a pogovarjala naj bi se o povsem drugih rečeh. Še bolj se postavlja vprašanje, koliko je Dollot svoje kritične poglede na fašistični režim in svoje dotedanje
izkušnje z njim, prenesel na Valéryja. Ta je prav gotovo v francoskem časopisju lahko
sledil dogajanju v Julijski krajini in v Trstu, čeprav je bil v tem času v veliki meri
zavzet z univerzitetnim središčem v Nici in delovanjem Odbora za evropsko kooperacijo, kar ga je morda tudi odvrnilo od tega, da bi se v mesecu maju 1933 udeležil
kongresa PEN-klubov v Dubrovniku. Preseneča tudi, da se je bil ob vsem, kar se je
tedaj dogajalo v Italiji in čemur je lahko sledil po časopisju, tudi ob tokratni turneji,
pripravljen sestati z Ducejem.
Ravno dolgoletno Valéryjevo delovanje v Nici, ki se je zaključilo šele z nemško
okupacijo oziroma italijansko zasedbo tega območja leta 1940, mu je lahko nazorno
predočilo značaj italijanskega iredentizma oziroma fašističnega režima, ki ga je po drugi
strani Dollot dodobra spoznal že v letih svojega službovanja v Trstu. Italijanske težnje
po Nici, Savoji, Tunisu in Korziki so se začele kazati že ob koncu tridesetih let 20.
stoletja oziroma kmalu po italijanski zavrnitvi sporazuma Mussolini-Laval iz leta 1935,
ki je predstavljal podlago za razreševanje pretenzij obeh dežel v severni Afriki. Z odločitvijo francoskega predsednika Édouarda Daladierja, da nima namena Italiji prepustiti
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niti pedi francoskega ozemlja, je v prvih mesecih leta 1939 med obema deželama na
diplomatskem in političnem področju kriza dosegla vrhunec. Že v letih, ko je André
François-Poncet zasedel mesto francoskega ambasadorja v Rimu, je zaznaval sovražno
razpoloženje italijanskega tiska do Francije. Zlasti ga je bilo moč zaslediti na straneh
revije »Relazioni internazionali« v decembrski številki iz leta 1938 v članku z naslovom
»La Francia e le naturali aspirazioni del popolo italiano«. Tudi mnoge druge iredentistične publikacije so se zavzemale za ozemeljsko širitev Italije na račun Francije in pri tem
izpostavljale Nico, ki je ležala na nekdanjem piemontskem ozemlju. Pri tem je kot osrednje propagandno sredstvo in motiv za dokazovanje italijanskega značaja mesta služil
lik Giuseppeja Garibaldija, osrednjega protagonista italijanske združitve, ki se je tu rodil leta 1807. O tej temi so italijanska iredentistična glasila na prvih straneh že najmanj
celo desetletje prinašala članke in razprave, ki so skušala dokazati italijanski značaj tega
mesta in njegov velik simbolni pomen. Poimenovanje enega od trgov po Garibaldiju
je že leta 1891 v Nici izzvalo velike napetosti in nasprotja: kritični glasovi s francoske
strani so spomnili garibaldinsko opozicijo na priključitev mesta k Franciji, nič manj pa
ni njegov lik še naprej užival določene popularnosti in navdihoval italijansko govoreče
prebivalstvo z nacionalnim zanosom in iredentističnimi težnjami. Giuseppe Bottai, italijanski minister za šolstvo je garibaldinsko dediščino dodobra izkoristil oktobra 1938
ob simpoziju, posvečenem Giuseppeju Garibaldiju, saj so mnogi govorniki njegovo
vojaško sposobnost in idejo garibaldizma skušali prikazati kot predhodnika fašizma.
Tako italijanski iredentizem kot fašistični režim sta posinovila Garibaldija kot idola
svojih prizadevanj: avtorji pamfleta Nizza e l‘Italia iz leta 1940 pa so z njim izražali
svoja nacionalna čustva le nekaj dni pred italijanskim napadom na Francijo in trdili,
da »Korzika in Nica ne smeta pripadati Franciji« in da »bo napočil dan, ko bo Italija, za
vedajoč se svoje moči in veljave, tako evropskemu Zahodu kot Vzhodu jasno izrekla zahteve
po svojih posestih« (MacGalloway, 2017, 68).
Iredentistična publicistika, ki je v letih pred drugo svetovno vojno opravičevala in
vzpodbujala fašistični režim k napadu na Francijo, se je torej podobno kot v primeru
Julijske krajine sklicevala na zgodovinske, geografske in jezikovne značilnosti francoske riviere, ki naj bi bile zadosten razlog za italijanski vojaški poseg in priključitev
tega območja k Italiji. Pojem »terre irredente«, ki ga je Italija spretno uveljavljala na
vzhodnojadranski obali že od konca 19. stoletja dalje, je pred drugo svetovno vojno
uveljavljala tudi ob ligurski obali. Mobilizacijo v korist priključitve Nice, Korzike in
Tunisa nekateri zgodovinarji pripisujejo Galeazzu Cianu, tedanjemu italijanskemu
zunanjemu ministru, ki jo je verjetno sprožil zaradi lastne uveljavitve v krogu fašistične oligarhije. Pri tem je potrebno pripomniti, da je G. Ciano že pred tem kot
vodja Ministrstva za ljudsko kulturo (Minculpop) igral pomembno vlogo pri širjenju
iredentističnega gradiva in italijanske literature, bodisi z velikimi donacijami oziroma
po znižanih cenah, ko je šlo za oskrbo francoskih knjižnic, kamor je zahajalo tudi
italijansko govoreče prebivalstvo. Tako se je ob neki priložnosti pri »Minculpop« omenjala odredba, da se 25 zvezkov Petrarcovih zbranih del pokloni Mediteranskemu
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univerzitetnemu središču v Nici (Université Méditerranée de Nice): taisto ministrstvo
pa je ravno tako svetovalo nakup zbranih del Danteja Alighierija, Nicolòja Machiavellija in Francesca Petrarce, kakor tudi prevajanje in distribucijo vseh tistih del, ki
jim je bil naklonjen Mussolini (MacGalloway, 2017, 73).
Valéry, kot predstojnik Mediteranskega univerzitetnega središča v Nici in dober
poznavalec italijanske stvarnosti pod fašističnim režimom, je bil nedvomno seznanjen z njegovo propagandno dejavnostjo in aneksionističnimi težnjami na tem mejnem francoskem območju, ni pa v njegovih razmišljanjih in komentarjih zaslediti
stališč, ki bi ga že v tem obdobju kakorkoli opredeljevala kot kritičnega intelektualca
in antifašista, pač pa je raje ohranjal dobre odnose z italijanskimi literati in se izogibal
političnim razpravam.
Po drugi strani pa je delovanje v odborih in komisijah Društva narodov Valéryja
v tem obdobju prav gotovo seznanilo tudi z manjšinskim vprašanjem, ki je postajalo
čedalje bolj aktualno. Vse to je napeljalo na misel, da bi morda lahko zastavili skupen
program, ki bi evropskim državam preprečeval samovoljno odločanje o pravicah nacionalnih manjšin in predstavljal nekakšno mednarodno obvezo. Po mnenju baltskega
Nemca Ewalda Ammendeja je bilo Društvo narodov vse preveč orodje velikih nacij, ki
so imele same v svojih državah številne manjšine in so bile zato v teh vprašanjih zelo
previdne. Tako je že leta 1925 Ammende dr. Josipu Vilfanu, najvidnejšemu zastopniku
slovenske manjšine v rimskem parlamentu, poslal vabilo na sestanek predstavnikov
evropskih manjšin v Ženevi. Priprave na prvo zasedanje so potekale vse poletje leta
1925 in prvega kongresa 15. in 16. oktobra 1925 v Ženevi se je udeležilo več kot 30
nacionalnih manjšin iz vse Evrope, kar je že samo po sebi pomenilo velik uspeh. Zasedanja naj bi na prvem kongresu izvoljeni odbor evropskih manjšin posebej prirejal
enkrat letno. Za predsednika kongresa je bil izbran dr. Josip Vilfan, ime, ki prav gotovo
ni bilo neznano Renéju Dollotu, morda pa tudi Paulu Valéryju. Kmalu se je Vilfanu pri
vodenju Kongresa evropskih narodnosti pridružil drugi slovenski poslanec iz rimskega
parlamenta – Engelbert Besednjak. Vloga obeh Slovencev, Vilfana in Besednjaka, je
bila pri delu kongresa zelo pomembna, saj sta zasedala dve ključni formalni funkciji,
Vilfan kot predsednik kongresa in Besednjak kot predsednik Mednarodne zveze manjšinskih časnikarjev – nekakšen referent za propagando kongresa (Pelikan, 2005, 114).
Kongres je največkrat zasedal v Ženevi, med enim in drugim zasedanjem pa deloval v
kongresni pisarni na Dunaju. Slovenska poslanca sta v kongresu na več področjih opravljala pionirsko delo, ki je nedvomno imelo evropske razsežnosti, saj sta se ukvarjala z
evropskimi dimenzijami vprašanja manjšinskih pravic.
Slovenske politike tedanjega časa pa je močno pritegnila tudi panevropska ideja.
Prvega kongresa panevropske unije leta 1926 na Dunaju se je udeležilo številno zastopstvo Slovencev pod vodstvom dr. Antona Korošca, na kongresu pa sta bila navzoča tudi oba predstavnika primorskih Slovencev: Engelbert Besednjak in dr. Josip
Vilfan. List Slovenec je obširno poročal o kongresu in objavil prispevke o razmahu panevropskega gibanja. Leta 1930 je nastal jugoslovanski odsek panevropskega gibanja,
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v katerem je bil med vodilnimi tudi krščanski socialist dr. Andrej Gosar, poprej predsednik ljubljanskega panevropskega odseka (Toplak, 2003, 134). Toda vztrajanje pri
demokratičnih principih je bilo v očitnem nasprotju z družbenopolitičnim razvojem
Evrope v tridesetih letih, ko se je notranjepolitični razvoj v večini evropskih držav
vse bolj usmerjal v avtoritarno oziroma totalitarno smer. Že leta 1930 pa je dr. Josip
Vilfan v tezah za svoj referat zapisal misli, ki so aktualne še danes:
Kultura Evrope je v svojem najglobljem smislu zunanji izraz duhovnega življenja evrop
skih narodov, kot posebnih, v zaključenih enotah živečih skupnosti. Za ohranjanje in
nadaljnji razvoj evropske kulture mora vsak evropski narod gojiti in razvijati svojo
lastno specifično kulturo. Le tako bo lahko v skladu s svojimi lastnostmi doprinašal k
skupni kulturi Evrope in v polni meri pospeševal in bogatil svojo lastno kulturo iz kul
turne zakladnice katerega od sosednjih evropskih narodov ali skupne evropske kulture.
Šele s tem bodo postavljeni pogoji za spravo in solidarnost med evropskimi narodi in
šele s tem bodo vzpostavljeni primerni psihološki pogoji za združitev evropskih držav v
zvezo, v katerikoli obliki in v kateremkoli obsegu bi do slednje že prišlo.
Vilfanovo tedanje razmišljanje kaže na njegov – za razmere v tedanji Evropi – skoraj fanatični idealizem in izjemno intelektualno širino, pa tudi na enkratno vizionarstvo, nastalo že pred sedemdesetimi leti (Pelikan, 2005, 120).
Dr. Josip Vilfan in Paul Valéry, ki sta se morda kdaj celo srečala v konferenčnih
dvoranah ali na hodnikih palače Društva narodov v Ženevi, sta bila seveda človeka
povsem različnih formacij in dimenzij. Prvi je bil predstavnik enega od najmanjših
evropskih narodov, predstavnik manjšine, ki je pod fašističnim režimom izgubljala
svojo eksistenco, in neomajen borec za njen obstoj in ohranitev njene identitete.
Drugi je bil predstavnik enega največjih in najuglednejših evropskih narodov, tudi
sam v tem času ugleden intelektualec, pesnik, esejist in mislec evropskega formata. A
eden in drugi sta bila nekako povezana s tedanjim usodnim političnim dogajanjem
v Evropi, v nekem smislu pa tudi v Italiji oziroma samem Trstu. Valéry je bil nanj
navezan morda zgolj čustveno, v kolikor je v sebi ohranjal spomin na svojega starega
očeta, zlasti pa na mater, ki se je v tem mestu rodila in si ga je mladi Valéry v bratovi
in njeni družbi na hitro ogledal leta 1895.
Josip Vilfan se je v tem mestu rodil in se vanj po študiju ponovno vrnil, svojo politično aktivnost pa začel že pri 28-ih letih, ko je bil leta 1906 izvoljen za tajnika Političnega društva Edinost, dve leti kasneje odprl samostojno odvetniško pisarno, leto kasneje pa bil še izvoljen za člana Tržaškega mestnega sveta, po letu 1918 pa postal nesporni
voditelj in osrednja politična osebnost na Tržaškem oziroma na Primorskem.111
Njun odnos do Mussolinija in fašističnega režima je izhajal iz povsem različnih izhodišč, pogledov in izkušenj. Kmalu po italijanski zasedbi Primorske je Vilfan okusil
111
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novo politično realnost na osebni ravni, saj mu je 13. julija 1920 ob požigu Narodnega doma v Trstu zgorelo imetje, pa tudi bogata družinska knjižnica. Leta 1921
je bil izvoljen v italijanski parlament, ponovno pa leta 1924. Tu s svojimi nastopi ni
mogel imeti uspeha, večkrat pa je tudi osebno interveniral pri Mussoliniju, zadnjič
septembra 1928, malo preden je zapustil Italijo, vendar so bili uspehi njegovih intervencij skromni. Po uvedbi »čiste diktature« leta 1926 je bil dvakrat aretiran, a obakrat
izpuščen; enkrat celo na osebno zahtevo Mussolinija (Pelikan, 2005, 13).
V zahtevah po nacionalnih pravicah se je skliceval na »vest civiliziranega sveta«
in apeliral na razsodnost političnih voditeljev ter odprtost italijanske družbe, pa tudi
na nacionalne interese italijanske države. Glede odnosa narodne manjšine do države
je ponavljal načelo, da se manjšina zaveda dolžnosti, ki izhajajo iz njene pripadnosti
italijanski državi in torej sprejema vse obveze, tudi vojaške, brez privilegijev, v zameno za nacionalni obstoj, ker se zaveda tudi pripadnosti jugoslovanskim narodom.
Štirikrat, ob odločilnih prelomnih trenutkih, je bil Vilfan osebno pri Mussoliniju
: prvikrat novembra 1922, ko je fašizem prevzel oblast, drugič v začetku marca 1924
po sklenitvi prijateljske pogodbe med Italijo in Jugoslavijo, tretjič v začetku decembra 1926, ko je že bil uveden enostrankarski sistem po izgonu nefašističnih poslancev,
četrtič in zadnjič 25. septembra 1928, po ukinitvi Političnega društva Edinost in preden je emigriral. Ob prepovedi samega društva je bila prepovedana tudi uporaba vseh
društvenih simbolov, oznak in zastav ter določena zaplemba premoženja. Vilfanova
pritožba z dne 28. septembra 1928 je bila zavrnjena, ker naj bi bila prepozno vložena.
Tedaj Vilfana ni bilo več v Trstu, za vselej je zapustil Italijo (Kacin-Wohinz, 2005, 63).
Tako pri Valéryju kot pri mnogih drugih intelektualcih v obdobju med obema
vojnama pa je bilo zlasti v Franciji ob nenehnih vladnih krizah opažati željo po družbeni preobrazbi, ki bi presegala povprečnost meščanske družbe, premagala banalnost
liberalne demokracije in pripravila rojstvo novega reda. Ljudje, siti liberalne demokracije, so si želeli, da bi lahko svojo usodo zaupali vodjem z izjemnimi darovi. Toda
po desetih letih diktature in fašističnega režima, ob političnih procesih, kakršen je
bil npr. I. tržaški proces, so se ob zanosu in navdušenju ter spontanih izrazih simpatij, izoblikovala tudi pesimistična in polemična mišljenja o značaju Italijanov in
v Mussolinijevem mitu našla dokaz njihove nezrelosti za civilizirano, liberalno in
samostojno življenje (Gentile, 2010, 131). Ali so ta spoznanja, ki jih je bilo zaznati
pri Renéju Dollotu po njegovem odhodu iz Trsta odnosno Milana, prisotna že tudi
pri Valéryju? Očitno je do njih prihajal le postopoma, saj je njegovemu prvemu obisku Mussolinija leta 1924 sledil, kot omenjeno, še eden leta 1933. Iluzija o Duceju
in pravi naravi fašizma se mu je dokončno razblinila šele po nemškem napadu na
Francijo junija 1940, in podlem italijanskem sunku v njen hrbet ter zasedbo njenega
jugovzhodnega obalnega pasu.
Glede na Vilfanovo izobrazbo, osebna idejna izhodišča in njegovo »formo mentis«
je bil zanj vsak totalitarizem nesprejemljiv in nerazumljiv. Zanj temeljne človeške
pravice in ustavni red niso bile zgolj prazne besede, zato se sodobnemu barbarstvu
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ni mogel prilagoditi. Vse bolj se je zapiral v svoj svet, v svoje intelektualno delo v
prepričanju, da je potrebno delovati na dolgo dobo z dolgoročnimi cilji, delati za pozitiven razvoj evropske družbe kot celote (Pirjevec, 1994, 235). Njegovim načelom
je zgodovina pritrdila šele pol stoletja po njegovi smrti (1955). Tragičnost njegove
osebne usode je bila v tem, da je sicer dočakal združitev večjega dela Primorske z
državo matičnega naroda, a istočasno doživel propad demokratičnih ciljev, za katere
se je zavzemal vse življenje v narodnem in evropskem merilu.
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Tudi za Valéryjevo »formo mentis« totalitarizmi niso bili sprejemljivi, čeprav je v
svojem odnosu do tedanjih evropskih diktatorskih režimov pogostokrat kazal preveliko mero tolerance in konformizma. Politična stališča Paula Valéryja, ki so bila sicer
mešanica mladostnega simbolističnega esteticizma, akademskega konzervativizma in
anarhizma, je težko analizirati, saj jih je le redkokdaj izražal direktno, temveč so razpršena po vsem njegovem esejističnem opusu. Pri tem je zelo zanimivo besedilo, ki
ga lahko označimo kot politični traktat: njegovo mladostno razmišljanje »Nemško
osvajanje« (Conquette allemande) iz leta 1896 je nastalo v ozračju francosko-nemških
sovražnosti in je povzročilo pri nemških nacionalistih globoko in dolgotrajno zamero, ki so jo dale nemške okupacijske oblasti med drugo svetovno vojno Valéryju tudi
čutiti. Po drugi strani pa velja omeniti, da je leta 1927 z velikim uspehom predaval v
Berlinu, kar so mu nekateri kolegi iz Francoske akademije in desne politične opcije
močno zamerili. Pri tem je kljub kritičnemu odnosu do francoskega parlamentarnega
sistema in slabostim demokracije Valéry neskončno ljubil svojo domovino in narod,
a vse bolj spoznaval, da slepa zaverovanost v resnične in namišljene odlike njegovemu
narodu samo škoduje, zato se je dvignil nad nacionalne meje in se vse bolj posvečal
evropskemu človeku in njegovemu duhu. Tako je prešel iz mladostnega navdušenja
nad Victorjem Hugojem in drugimi velikani francoske književnosti že v času Dreyfusove afere v odločen boj za druge vrednote, kot so poštenost, strpnost, razumevanje
in prijateljstvo med narodi. Bil je eden vnetih zagovornikov francosko-nemške sprave
in prepričanih zagovornikov evropskega primata na področju znanosti, umetnosti in
kulture. Poglobil se je v nekatere velikane drugih narodov, kot so bili Leonardo da
Vinci, Descartes, Goethe in drugi. Krenil je po poti, ki je bila človeku njegovega kova
logična in smiselna: v Franciji si je priboril mesto v njenih najuglednejših ustanovah,
kot sta bili Akademija in Collège de France ter PEN-klub, v evropskem okviru je svoj
ugled in intelekt utrjeval na predavateljskih turnejah in v aktivnem delovanju v okviru odborov in komisij Društva narodov. Zlasti tu se je izkazal kot predan bojevnik
za človečnost z neomajno vero v zmago razuma in človeškega duha. V odločilnih trenutkih je znal biti pokončen, ponosen in pogumen, kar se je potrdilo zlasti ob smrti
Henrija Bergsona v času nemške okupacije. S svojimi literarnimi deli, nastopi pa tudi
predavanji v različnih evropskih deželah, kakor tudi na Collège de France, je vzbujal
pozornost in navdušenje, včasih pa naletel tudi na nerazumevanje in celo sovražnost.
Krog znancev in prijateljev se je z leti krčil, a najbolj zvesti so mu stali ob strani do
poslednje ure. Kljub svojim pomanjkljivostim in napakam je s svojim intelektom in
prodornim duhom naredil velik vtis: bil je izjemen človek, sposoben izzvati tako zavist, sovraštvo kot veliko naklonjenost in ljubezen, hkrati pa človek, katerega intelekt
in razmišljanje sta daleč presegala sredino, v kateri se je običajno gibal. Bil je sicer
človek svojega časa, a njegove vizije, snovanja in razmišljanja so segala daleč naprej in
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hrepenela po Evropi, ki se je začela oblikovati in uresničevati šele po njegovi smrti.
Paul Valéry je bil Francoz, a obenem Evropejec, kot pesnik in mislec vzornik in idol
vsega človeštva.
V prelomnem obdobju miselne in duhovne preobrazbe na naših tleh v času med
obema vojnama, kakor tudi v povojnem času, je veliko pomenil tudi Slovencem in
Hrvatom, ki smo zlasti na svojem zahodnem robu gravitirali v romanski kulturni
prostor in tu iskali navdihov za svojo duhovno rast in literarno ustvarjalnost. Pri
tem ni bilo zaznati časovne cezure in nihanj. Skozi prevode in komentarje je Valéry
nenehno prisoten kot pesnik in esejist; s pričujočim delom se v kontekstu časa, v
katerem je živel in ustvarjal, v našem prostoru razodeva tudi kot človek, intelektualec
in mislec. Takšen kakršen …Tel quel, kot je zapisal sam.
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PAUL VALÉRY
la sua famiglia capodistriano-triestina e il suo rapporto con lo spirito europeo tra le due
guerre mondiali

RIASSUNTO
Nell’arco di dieci anni i discendenti di Paul Valéry hanno visitato Capodistria
due volte: nel giugno del 2002 e poi nel dicembre del 2012. Proprio in occasione
di quest’ultima visita, l’Associazione culturale/Kulturno društvo Association culturelle/
Peter Martinc di Capodistria ha organizzato una serata letteraria dedicata al celebre
poeta francese, tenutasi il 6 dicembre 2012 negli ambienti del Museo Regionale di
Capodistria alla presenza dell’ambasciatore francese in Slovenia, sua eccellenza Pierre- François Mourier, della nipote di Valéry, signora Martine Boivin-Champeaux,
figlia della signora Agathe Rouart-Valéry, e della direttrice dell’Istituto francese di
Lubiana / Institut français/, signora Anne Duruflé, e a numerosi altri illustri ospiti.
L’evento ha avuto vasta eco non solo nei media, ma ha suscitato un grande interesse
nell’opinione pubblica, in particolare perché per parte materna la famiglia di Paul
Valéry è originaria di quelle che un tempo erano la Capodistria veneziana e la Trieste
asburgica. Il destino, però, aveva portato suo nonno, Giulio Grassi, e la di lui figlia
Fanny − la mamma di Valéry, in Francia e precisamente a Sète (al tempo ancora
Cette), dove nel 1871 nasceva il famoso poeta.
Subito dopo la sua visita nel giugno del 2002, Judith Robinson-Valéry (nuora del
poeta), che era giunta a Capodistria accompagnata dal cugino e dalla cugina italiani,
mi aveva inviato il volumetto Un précurseur de l‘Unité italienne. L‘aïeul de Paul Valéry:
Giulio Grassi (1793−1874) /Un precursore dell’Unità d’Italia. Il nonno di Paul Valéry: Giulio Grassi (1793−1874/, estratto da Études italiennes, n.s., t. 1, n. 1 (1931),
Librairie Ernest Leroux, 1932, scritto da Renè Dollot (1875−1962), autore di diverse
opere letterarie e di studi nel campo della storia del diritto e della diplomazia, in quel
periodo console francese a Trieste (1919−1931) e successivamente a Milano. Dopo
il pensionamento egli insegnò presso l’Accademia di diritto internazionale dell’Aja.
Scrisse molto su Stendhal e sugli altri consoli francesi a Trieste, dedicandosi anche ad
approfondite ricerche su Giulio Grassi ovvero sulla famiglia capodistriana e triestina
del Valéry. Con la sua opera sopra citata egli ha salvato dall’oblio un capitolo importante e prezioso della storia recente di entrambe le città dell’Alto Adriatico: con il
nome del celebre poeta esse hanno unito un segmento del loro lungo, movimentato
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e ricco passato e l’hanno avvicinato al più ampio spazio europeo. In seguito ho inviato l’opera di Dollot a Boris A. Novak − poeta, drammaturgo, saggista e traduttore,
professore presso il Dipartimento di Letteratura comparata e Teoria della letteratura
della Facoltà di Lettere e Filosofia di Lubiana − poiché ero a conoscenza del fatto che,
quale ottimo conoscitore e traduttore delle poesie di Valéry, stava portando avanti
anche una ricerca sulle origini del poeta.
Al convegno internazionale intitolato »La storia dell’oblio. La pluralità dell’espressione culturale ed artistica e la mondializzazione«(Zgodovina pozabe / L‘Histoire de
l‘oubli) tenutosi a Capodistria dal 23 al 26 ottobre del 2008, promosso dal Centro
di ricerche scientifiche dell’Università del Litorale /Znanstveno-raziskovalno središče
Univerze na Primorskem/ e dall’Agenzia Universitaria della Francofonia /Agence uni
versitaire de la Francophonie (AUF) /, nel suo intervento dal titolo: »Paul Valéry, poeta
del Mediterraneo (Paul Valéry, pesnik Sredozemlja / Paul Valéry, poète de la Méditer
ranée) Boris A. Novak ne ha effettivamente presentato la figura e l’opera, mettendone
in evidenza le origini capodistriano-triestine. Sfortunatamente il suo contributo non
è stato inserito negli atti apparsi in seguito con il titolo »Storia dell’oblio nel contesto
postsocialista e postcoloniale« (Zgodovina pozabe v postsocialističnem in postkoloniali
stičnem kontekstu / Histoire de l‘oubli en contextes postsocialiste et postocolonial), redatti
da Patrick Vauday, Josip Rastko Močnik, Paula Zupanc e Drago B. Rotar e dati alle
stampe dalla Casa editrice Annales di Capodistria nel 2009. Per questo motivo ho
tanto più apprezzato, tra i suoi numerosi lavori dedicati alla poetica di Valéry, l’articolo »La mère, la mère, toujours recommencée«: le origini capodistriane e triestine
di Paul Valéry da parte materna / La mère, la mère, toujours recommencée«: materno
poreklo Paula Valéryja iz Kopra in Trsta/, pubblicato sulla rivista Primerjalna književ
nost, 36, 1, Ljubljana 2013, nel quale, oltre all’analisi e alle caratteristiche delle sue
poesie, parla anche della storia della sua famiglia. In questo contesto pone l’accento
sul fatto che né in Francia, né in Italia, Austria e Slovenia è sufficientemente noto
un particolare della sua biografia, ovvero che per linea materna il poeta ha origini
capodistriane e triestine. Persino Michel Jarrety, importante storico della letteratura
e professore alla Sorbona, autore di quella che fino ad ora è la biografia più ampia e
dettagliata di Paul Valéry (Paul Valéry, Librairie Arthème Fayard, Paris 2008) e sulla
quale si basa in gran parte questo nostro profilo di Valéry, tratta questo aspetto in
maniera alquanto sommaria dedicandogli, infatti, solo poche pagine.
L’interesse e l’intimo significato di questi fatti per i discendenti di Valéry, con i
quali, come detto, sono venuto in contatto tanto nel 2002 quanto dieci anni più tardi, non solo quale storico bensì come appassionato ed estimatore della lingua e della
cultura francesi, passione profondamente inculcata alla nostra generazione già negli
anni del ginnasio dal prof. Peter Martinc, mi ha portato alla decisione di approfondire anch’io la conoscenza di questo grande poeta e intellettuale del Novecento che ha
vissuto e operato in uno dei periodi cruciali della storia europea recente, tra la prima
e la seconda guerra mondiale, tra antisemitismo e nazionalismo, e poi tra fascismo,
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nazismo e comunismo. Un gran numero di appartenenti alla generazione degli anni
‘30 del XX secolo, di cui faceva parte anche Paul Valéry, che ha convissuto con la
memoria collettiva legata agli orrori della prima guerra mondale e che - dovendo
affrontare un duplice pericolo: il fascismo in Italia ed il nazionalsocialismo in Germania - da un lato ammiccava al nuovo modello bolscevico russo, dall’altro, con la
comparsa dello stalinismo, in sintonia con i valori e gli ideali universali della giustizia
e della libertà, indirizzò il proprio impegno sociale verso la conservazione della pace,
della democrazia e della libertà intellettuale.
Un breve scritto di Emile Durkheim del 1904 »L‘élite intellettuale e la democrazia« (L‘élite intellectuelle et la démocratie) contiene un implicito riferimento al
caso Dreyfus e al contempo, con l’imperativo della cittadinanza, punta alle categoriche richieste del ceto intellettuale: »Scrittori e studiosi sono dei cittadini; è dunque evi
dente che essi hanno il dovere vincolante di partecipare alla vita pubblica. Resta da sapere
sotto quale forma e in quale misura. […] Senza dubbio, è bene che gli intellettuali siano
rappresentati nelle assemblee deliberanti; oltre al fatto che la loro cultura gli permette di
apportare nelle deliberazioni degli elementi di informazione che non sono trascurabili,
essi sono più di tutti qualificati per difendere, presso i poteri pubblici, gli interessi dell’arte
e della scienza«. Tra la popolazione intellettuale e politica da un lato e quella operaia
dall’altro c’era, ovviamente, un profondo baratro, che si palesava in primo luogo
nelle città, in particolare, ovviamente, a Parigi. Ed è proprio sul prestigio e sul cosmopolitismo di Parigi, una sorta di capitale d’Europa nel periodo tra le due guerre,
che la Francia, forte della sua tradizione di vita democratica e cosmopolita, andava
costruendo la propria nuova immagine. Nel quadro delle tempeste politiche, sociali
e ideologiche che scossero la Francia negli anni ‘30 del Novecento, come del resto
il più ampio ambito europeo, nel presente volume si delinea pure la figura di Paul
Valéry, non tanto come poeta quanto, soprattutto, come intellettuale: dalla crisi di
fin de siècle della società francese scossa dal caso Dreyfus, sino alla fine della Seconda
guerra mondiale, ovvero alla morte di Valéry nel 1945. Da questa ottica condivido
e riprendo il pensiero di Boris A. Novak secondo il quale Valéry, con una radicale
modifica del rapporto tra la poesia e l’(auto)coscienza intellettuale, cambia sostanzialmente l’immagine tradizionale del poeta quale genio romantico che scrive sotto
dettatura di forze trascendentali, creando una nuova figura di poeta che potremmo
definire poeta-intellettuale o poeta-critico. Se nel periodo del modernismo questo
nuovo modello di poeta coesisteva ancora con altri, più tradizionali, in quello postmodernista divenne uno dei modelli prevalenti, circostanza che andrebbe analizzata
anche da un punto di vista sociologico in quanto lo stretto legame tra poesia e attività
intellettuale determina una posizione sostanzialmente diversa del poeta nella società
(Novak, 1997, 168). In questo contesto, tuttavia, per molti si pone una questione
fondamentale in merito al loro impegno sociale o addirittura politico ovvero alle loro
inclinazioni verso opzioni e ideologie di sinistra o di destra, come avviene anche nel
caso dello stesso Valéry. Non deve per nulla stupire, sottolinea François Furet nella
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sua opera Le passé d‘une illusion. Essai sur l‘idée communiste au XXe siècle, Paris, 1995)
(Il passato di un‘illusione. L‘idea comunista nel XX secolo) se l’intellettuale condivide lo spirito del suo tempo: è sorprendente, però, che gli si sottometta al posto di
lasciarvi la propria impronta. Nonostante alcuni occasionali tentennamenti e punti
di vista peculiari – dettati, forse, anche dalle sue origini italo-corse e dal desiderio di
conservare una totale libertà personale, Paul Valéry questa impronta l’ha sicuramente
lasciata sin dalla gioventù, il che è avvalorato anche dalle numerose opere letterarie,
dagli articoli e dai saggi a lui dedicati. Lo confermano, tra l’altro, anche le celebrazioni per i 70 anni dalla sua morte (2015) quando è stata data dalle stampe una serie
di opere dedicate al grande poeta francese. Questo anniversario ha palesato che il suo
pensiero acuto e perspicace, la sua visione critica e la sua creatività letteraria sono
materia di studio non soltanto degli storici della letteratura e dei ricercatori europei,
ma che essi hanno arricchito anche scrittori, pensatori e filosofi contemporanei di
tutto il mondo. Con la sua opera e l’impegno sociale e politico nei comitati e nelle
commissioni della Società delle Nazioni, del PEN club francese e i numerosi contatti
con i più autorevoli rappresentanti della vita letteraria, artistica e culturale del tempo,
ha indubbiamente contribuito a dar forma allo spazio culturale francese ed europeo.
Lo ha fatto in qualità di poeta, saggista e pensatore impegnato, che interveniva come
un intellettuale libero, democratico, aperto e critico contro la repressione politica,
l’intolleranza nazionale e razzista, contro qualsivoglia violenza e barbarie di cui era
stato testimone già nel periodo tra le due guerre mondiali ed in particolare durante
il secondo conflitto.
Con la presente pubblicazione, a nome dell’Associazione culturale Peter Martinc,
desideriamo unirci alle istituzioni, ai pubblicisti e ai ricercatori che sinora hanno
contribuito alla ricca produzione scientifica e letteraria dedicata al grande poeta francese. Ci ha guidato il desiderio di arricchire le osservazioni e le trattazioni di autori sia
del passato sia contemporanei, con alcuni punti di vista e accenti nuovi e più critici,
sia in merito al rapporto di Valéry con l’Italia durante il periodo fascista tra le due
guerre, sia con il mondo slavo in generale. Ci interessava in particolare il rapporto
delle generazioni di studenti (tra di loro Srečko Kosovel, Peter Martinc e molti altri)
che nella neocostituita Università di Lubiana dopo la Prima guerra mondiale, hanno
seguito le lezioni dei lettori francesi e la loro attività nell’ambito dell’Istituto francese, come pure di coloro che hanno studiato a Parigi e sono venuti in contatto con la
cultura e la lingua francesi dell’epoca. Non possiamo dimenticare che negli anni ‘30
del Novecento Parigi era un polo d’attrazione anche per gli intellettuali di sinistra
e per gli antifascisti, specie quelli della Venezia Giulia ma anche del resto dell’Italia
dove governava il fascismo, ma anche per quelli del Regno di Jugoslavia dove non
c’erano vere possibilità legali di attività politica. Nell’inverno 1926/27 si incontrarono a Parigi Vladimir Bartol e Josip Vidmar, con i quali si trovava spesso anche Ivan
Mrak, che nei suoi diari più volte menziona Parigi e le sue avventure in quella città.
Tra il gruppo che in quel periodo risiedeva a Parigi, oltre a Bartol e Mrak, Vidmar

314

R I AS S U N TO

menziona anche Walter Bianchini, Vlasta Sterle sposata Pacheiner e Janko Lavrin.
A Parigi viveva anche Mirko Pretnar, poeta, filosofo, slavista e francesista che tra il
1925 e il 1928 inviava alle redazioni dei giornali Jutro e Slovenec le sue Lettere parigine (Pariška pisma), dedicandosi anche alla traduzione dal francese e da altre lingue
straniere. D’altro canto si rivela interessante e prezioso pure il rapporto della stampa
periodica slovena del tempo, in particolare delle riviste Ljubljanski zvon, Dom in
svet, Modra ptica, Dejanje e Sodobnost nei confronti della letteratura francese e della
cultura francese in generale. Alcuni collaboratori di Modra ptica, Sodobnost e Deja
nja, specialmente Edvard Kocbek, seguivano attentamente la vivace vita culturale
francese e quanto si pubblicava sulla Nouvelle Revue française, che cercava di consolidare la propria posizione di rivista critica e cultural-politica e stava diventando il
principale promotore dei vivaci dibattiti ideologici in Francia, assumendo compiutamente tale ruolo appena alcuni anni dopo, quando la Spagna cominciò a sprofondare
nella guerra civile. In quel periodo l’altra rivista francese di rilievo, l’Esprit, si andava
affermando come la personificazione di una nuova corrente di pensiero e divenendo
l’emanazione di un determinato ambiente ideologico ossia dei circoli intellettuali.
Risalgono a questo periodo, e precisamente al 1933, anche i celebri »Conversazioni« (Razgovori) scritti da Anton Ocvirk, nei quali ha presentato una serie di illustri
intellettuali francesi del tempo, come ad esempio André Gide, Georges Duhamel,
André Maurois, Paul Hazard. Tra loro, sfortunatamente, non troviamo Paul Valéry,
ma di lui si parla nelle conversazioni con A. Gide, P. Hazard e A. Remizov. Valéry
è presente, invece, nella corposa opera dal titolo »Agonia dell’Europa. Colloqui ed
incontri »(Agonija Evrope. Razgovori i susreti) (1940) dello storico, pubblicista, diplomatico e letterato croato Bogdan Radica che, dopo un periodo passato in l’Italia,
si trasferì in Francia dove, da giovane giornalista, incontrava scrittori e intellettuali
francesi quali André Gide, Julien Benda, Paul Valéry, François Mauriac e il filosofo
Jacques Maritain. Della situazione dell’Europa contemporanea parlò anche con molti
altri illustri intellettuali e protagonisti europei: Thomas Mann, Filippo T. Marinetti,
Maksim Gorki, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset e molti altri. Più tardi
egli raccolse e diede alle stampe queste sue conversazioni, che negli anni ‘20 e ‘30
pubblicava periodicamente in particolare sui giornali zagabresi Obzor e Nova Evropa,
nella già citata opera »Agonija Evrope. Razgovori i susreti« (1940). In questo contesto
mi è stata molto utile anche l’opera del saggista, poeta e giornalista Antun Bonifačić:
»Paul Valéry (Nichilismo creativo)« (Paul Valéry (Stvaralački nihilizam), Zagreb 1940,
l’unica opera sino ad ora nota sul grande poeta e saggista francese che sia stata pubblicata poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale nell’ex Jugoslavia.
Per un inquadramento storico più ampio degli anni ‘30 del Novecento e una più
dettagliata presentazione della stampa periodica e della dinamica culturale in Francia,
includente le riviste Nouvelle Revue française ed Esprit, con un’analisi comparativa di
tutto il corpus della rivista Modra ptica con alcune altre riviste di quel periodo, mi
sono servito del ponderoso lavoro di T. Kramberger: »Memoria e ricordo. Antropologia
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storica della ricezione canonizzata (Studio del caso della rivista Modra Ptica. Bartol con
Vidmar« (Memorija in spomin. Zgodovinska antropologija kanonizirane recepcije (Študija
primera revije Modra ptica. Bartol z Vidmarjem), Univerza na Primorskem, Fakulteta
za humanistične študije Koper, doktorska disertacija/ tesi di dottorato, Koper 2009),
mentre per il ruolo e l’attività di René Dollot come console francese a Trieste mi sono
avvalso dell’opera di T. Brecelj: »La posizione del consolato francese a Trieste rispetto al
primo processo di Trieste 1930« (tesi di laurea) (Pogled francoskega konzulata v Trstu na
prvi tržaški proces 1930) (diplomsko delo), Koper 2012.
Queste e molte altre opere sono state un prezioso ausilio per la stesura del mio
lavoro, specie i numerosi profili biografici, saggi e articoli su Paul Valéry, che mi sono
stati forniti anche dalla prima e dall’attuale presidentessa dell’Associazione culturale
»Peter Martinc«, ovvero la prof. dr. Lucija Čok e Neva Zajc, che anni fa, assieme a Breda Zužič-Žerjal, ha visitato Sète, la città natale di Valéry, e preso contatti con la locale
istituzione museale dedicata al poeta: a tutte sono profondamente grato. In questa
occasione desidero ringraziare per il loro aiuto nella ricerca di materiale bibliografico
e iconografico di difficile reperibilità inerente la vita e l’opera di Paul Valery anche i
colleghi Avgust Lešnik, Dean Krmac, Maurizio Levak, Branko Marušič e Kristijan
Knez. La mia gratitudine va anche a tutti coloro che hanno letto il manoscritto e sono
stati prodighi di commenti, consigli e suggerimenti con i quali ho potuto perfezionare
e arricchire il mio testo. All’uscita del libro hanno collaborato quali editori l’Istituto
IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della società, cultura e ambiente (www.irris.eu)
e la Società storica del Litorale di Capodistria (www.zdjp.si) e in veste di coeditori la
casa editrice Libris s.r.l. di Capodistria, l’Associazione culturale »Peter Martinc« di
Capodistria e il Centro di ricerche scientifiche di Capodistria. Il volume ha visto la luce
anche grazie al sostegno finanziario dell’Agenzia pubblica della Repubblica di Slovenia
per l’attività di ricerca, del Comune città di Capodistria, della Comunità degli Italiani
»Santorio Santorio« di Capodistria e delle Farmacie costiere di Capodistria: in questa
sede desidero manifestare a tutti la mia sincera riconoscenza.
Capodistria, 26 novembre 2018

Salvator Žitko
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PAUL VALÉRY
Sa famille de Koper/Capodistria et Trieste et son rapport avec l'esprit européen dans la
période entre les deux guerres mondiales

RÉSUMÉ
En l'espace de dix ans, les descendants de Paul Valéry ont visité Koper/Capodistria à deux reprises; en juin 2002 et en décembre 2012. À l'occasion de cette dernière
visite, l'Association culturelle / Kulturno društvo « Peter Martinc » de Koper/Capodistria a organisé une soirée littéraire dédiée au célèbre poète français Paul Valéry,
soirée qui s'est déroulée le 6 décembre 2012 au Musée régional de Koper/Capodistria
en la présence de son Excellence Pierre-François Mourier, ambassadeur de France en
Slovénie, de Mme Martine Boivin-Champeaux fille de Mme Agathe Rouart-Valéry
et petite fille de Paul Valery, de Mme Anne Duruflé, directrice de l'Institut français
de Ljubljana, et d'autres invités de marque. L'évènement a soulevé un grand intérêt
non seulement dans les médias mais aussi parmi le grand public, compte tenu du fait
que la famille de Paul Valéry est originaire de Koper, à l'époque Capodistria vénitienne et de Trieste des Habsbourg. Mais le destin a voulu que son grand-père, Giulio
Grassi, et sa fille Fanny, mère de Paul Valéry, vinrent en France et précisément à Sète
(alors Cette), où en 1871 naquit le célèbre poète français.
Immédiatement après sa visite en juin 2002, Mme Judith Robinson-Valéry
(1933–2010), épouse de Claude, le fils aîné de Paul Valery, ex-directrice de l'Institut
des langues de l'UNSW en Australie et ensuite du Centre National des Recherches
Scientifiques à Paris, est venue à Koper/Capodistria accompagnée des cousins italiens de son mari. Elle m'a offert le livre intitulé « Un précurseur de l'Unité italienne.
L'aïeul de Paul Valéry: Giulio Grassi (1793–1874) »,Études italiennes, 1932, écrit
par René Dollot (1875–1962) qui, à l'époque, était le Consul de France à Trieste
(1919–1931) et ensuite à Milan, auteur de nombreuses œuvres littéraires et d'études
dans le domaine de l'histoire Juridique et de la Diplomatie. A la retraite, il a enseigné
à l'Académie de droit international de La Haye. Il a beaucoup écrit sur Stendhal et
sur d'autres Consuls de France à Trieste, et s'est consacré particulièrement à l'étude
de Giulio Grassi. Il a enterpris des recherches sur sa famille originaire de Koper/Capodistria et de Trieste. Grâce à son travail il a sauvé de l'oubli un chapitre important
et précieux de l'histoire récente de ces deux villes de l'Adriatique du nord, qui ont
uni au nom du célèbre poète français une partie de leur long et riche passé historique
mouvementé, en les rapprochant d’un espace européen élargi. J'ai envoyé l'oeuvre
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de Dallot à Boris A. Novak, poète, dramaturge, essayiste et traducteur, professeur au
Département de Littérature Comparée et de Théorie Littéraire à la Faculté des Arts
de Ljubljana, que je savais être un grand spécialiste et traducteur de la poésie de Paul
Valery et qui, de son côté, poursuivait une recherche sur les origines du poète.
Au colloque international intitulé « L'Histoire de l'oubli, la pluralité de l'expression artistique et de la mondialisation », qui s'est tenu à Koper/Capodistria du 23 au
26 octobre 2008, organisé par le Centre de recherches scientifiques de l'Université du
Littoral (Univerza na Primorskem) et par l’Agence universitaire de la Francophonie
(AUF), Boris A. Novak, dans sa conférence intitulée: Paul Valéry, poète de la Méditer
ranée, a présenté le caractère et l'œuvre du poète en mettant en valeur ses liens historiques familiaux avec Koper/Capodistria et Trieste. Malheureusement, son exposé
n'a pas été inclus dans les actes du colloque publiés sous le titre L'histoire de l'oubli
en contextes post-communiste et postcolonial, édité par Patrick Vauday, Rastko Močnik, Paula Zupanc et Drago B. Rotar, et publié aux Éditions Les Annales de Koper/
Capodistria en 2009. Pour cette raison j'ai trouvé avec le plus grand plaisir, parmi
ses nombreuses œuvres dédiées à la poétique de Valéry, l'article intitulé « La mère,
la mère, toujours recommencée: la mère de Paul Valéry, originaire de Koper/Capodistria et de Trieste », publié dans la revue Primerjalna književnost (36, 1, Ljubljana
2013), où Boris A. Novak, outre l'analyse et les caractéristiques de la poésie de Valéry,
évoque aussi l'histoire de sa famille. Il souligne que ni en France, ni en Italie, ni en
Autriche et surtout pas en Slovénie, on ne connaît pas suffisamment un élément important de sa biographie : le poète, par sa lignée maternelle, est originaire de Koper/
Capodistria et de Trieste. Même Michel Jarrety, illustre historien de la littérature et
Professeur à la Sorbonne, auteur, à ce jour, de la biographie la plus complète et la plus
détaillée de Paul Valéry (Paul Valéry, Librairie Arthème Fayard, 2008) et sur laquelle
se base en grande partie la figure actuelle de Valéry, traite cet aspect d'une manière
plutôt sommaire, lui consacrant à peine quelques pages.
L'intérêt et le sens intime de ces faits pour les descendants de Valéry avec lesquels,
comme je l'ai déjà mentionné, j’ai pris contact en 2002 et aussi dix ans plus tard,
non seulement en tant qu’historien, mais surtout comme amoureux de la langue et
de la culture françaises, dont la passion nous a été transmise par notre professeur de
lycée Peter Martinc, m'ont poussé à approfondir ma connaissance de ce grand poète
et intellectuel du XXe siècle, qui vécut et travailla pendant l'une des périodes les plus
décisives de l'histoire européenne récente, entre la Première et la Seconde guerre
mondiale, entre le nationalisme et l'antisémitisme et plus tard entre le fascisme, le
nazisme et le communisme. La majorité des représentants de la génération des années
trente du XXe siècle dont fait aussi partie Paul Valéry, contrainte de vivre avec la
mémoire collective des horreurs de la Grande Guerre et qui, confrontés à un double
danger, celui du fascisme en Italie et du national-socialisme en Allemagne - d’un
côté lorgnaient en direction du nouveau modelé bolchevique russe et de l’autre, avec
l’arrivée du stalinisme, conformément aux principes des valeurs universelles et aux
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idéaux de justice et de liberté, ils orientèrent leurs engagement social vers le maintien
de la paix, de la démocratie et de la liberté intellectuelle.
Le court texte d'Emile Durkheim de 1904, « L'élite intellectuelle et la démocratie
», contient une référence implicite à l'affaire Dreyfus, mais vise, parallèlement, avec
l'impératif de la citoyenneté, les exigences catégoriques de la classe intellectuelle.
« Écrivains et savants sont des citoyens ; il est donc évident qu'ils ont le devoir strict de
participer à la vie publique. Reste à savoir sous quelle forme et dans quelle mesure. [...]
Sans doute il est bon que les intellectuels soient représentés dans les assemblées délibérantes
; outre que leur culture leur permet d'apporter dans les délibérations des éléments d'in
for¬mation qui ne sont pas négligeables, ils sont plus qualifiés que personne pour défendre,
auprès des pouvoirs publics, les intérêts de l'art et de la science. » Entre les intellectuels et
les politiciens d'une part et la population des travailleurs d'autre part, il y avait, bien
sûr, un gouffre profond, qui se manifestait principalement dans les villes, en premier
lieu, évidemment, à Paris. Et c'est justement grâce à la réputation et au cosmopolitisme de Paris - sorte de capitale de l'Europe dans la période de l’entre-deux-guerres
– que la France, forte de sa tradition de vie démocratique et cosmopolite, construisait
sa nouvelle image.
Dans le contexte des tumultes politiques, sociaux et idéologiques qui ont secoué
la France dans les années trente du XXe siècle, mais aussi plus largement, l'espace
européen, cet ouvrage propose la figure de Paul Valéry, moins en tant que poète, que
comme un intellectuel issu de la crise de la société française de la fin de siècle, déchirée
par l'affaire Dreyfus et marqué par la Seconde Guerre Mondiale, à la fin de laquelle
Valéry mourra, en 1945. Dans cette optique je partage et reprends l'opinion de Boris
A. Novak, à savoir que Paul Valéry, en modifiant radicalement le rapport entre la
poésie et l’ (auto)interrogation intellectuelle, a fondamentalement changé l'image
traditionnelle du poète comme un génie romantique qui écrit sous la dictée des forces transcendantales, en créant une nouvelle image du poète, qu'on pourrait définir
comme celle du poète intellectuel, ou poète-critique. Si, à l'époque du modernisme,
ce nouveau modèle de poète a encore pu coexister avec d'autres modèles plus traditionnels, dans la période du post-modernisme il est devenu l'un des modèles dominants, ce qui mériterait d'être analysé d'un point de vue sociologique, sachant que le
rapport étroit entre la poésie et l'activité intellectuelle donne au poète une position
différente dans la société (Novak, 1997, 168).
Cependant, pour de nombreux poètes, persiste la question fondamentale de leur engagement social ou encore politique, de leurs sympathies pour les options et les idéologies
politiques de gauche ou de droite, ce qui est aussi le cas de Valéry. Comme le déclare
François Furet dans : Passé d'une illusion. Essai sur l'idée communiste du XXe siècle (Paris,
1995), cela ne devrait pas nous surprendre qu'un intellectuel épouse l'esprit de son temps;
ce qui est surprenant, toutefois, c'est qu'il s'y soumette sans y laisser son empreinte. Paul
Valéry, malgré ses hésitations occasionnelles et les positions qu’on lui connaît – peut-être dues à ses origines italo-corses et au désir de maintenir une liberté complète – a

319

PAU L VA L É RY

incontestablement laissé cette empreinte dès sa jeunesse, ce dont témoignent de nombreux ouvrages, articles et essais qui lui sont dédiés, ainsi que les célébrations du 70e anniversaire de sa mort (en 2015), quand une série importante de publications dédiées au
grand poète français a vu le jour. Par ailleurs, cette célébration a montré que sa pensée perspicace, ses positions théoriques et sa créativité littéraire ne font pas uniquement
l’objet de recherches en histoire européenne de la littérature, mais ont influencé les auteurs contemporains, les penseurs et les philosophes du monde entier. Grâce à ses œuvres
et à son engagement socio-politique au sein de la Société des Nations et du Pen Club
français, ainsi que le grand nombre de contacts qu’il entretenait avec les représentants de
la vie littéraire, artistique et culturelle les plus renommés de l’époque, il a certainement
contribué à modeler l’espace intellectuel français et européen. Il l’a fait en tant que poète
engagé, essayiste et penseur s’imposant comme un intellectuel libre, démocrate, ouvert et
très critique envers la répression politique, l'intolérance nationaliste et raciale, et opposé
à cette forme de violence et de barbarie dont il fut le témoin entre les deux guerres et en
particulier pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Avec cette publication qui souligne l’intérêt de l'Association culturelle « Peter
Martinc » pour le grand poète français, nous désirons nous joindre aux institutions,
aux auteurs et aux chercheurs qui ont jusqu'ici contribué à la riche production scientifique et littéraire qui lui est dédiée. Mon désir, dans ce sens, était d'apporter ma
contribution aux conclusions et aux analyses des auteurs du passé et du présent, en
apportant des perspectives et des interprétations nouvelles et plus critiques, en ce qui
concerne, d'une part, l'attitude de Valéry envers l'Italie pendant le régime fasciste
entre les deux guerres, et, d'autre part, envers le monde slave en général. Ce qui paraît
intéressant en particulier, c’est le positionnement, à cet égard, de plusieurs générations d’étudiants (y compris Srečko Kosovel, Peter Martinc et bien d'autres) de l'Université de Ljubljana, nouvellement créée après la première guerre mondiale, qui ont
fréquenté les cours des assistants français et suivi leurs activités au sein de l'Institut
français à Ljubljana, mais aussi de ceux qui ont poursuivi leurs études à Paris et sont
entrés en contact avec la culture et la langue françaises de l'époque.
Il ne faut pas oublier que dans les années Trente du XXe siècle, Paris exerçait un
fort attrait sur les intellectuels antifascistes et sur ceux de gauche, en particulier sur
ceux qui venaient de Venezia Giulia (des ex territoires de l'Autriche-Hongrie) et de
l'Italie, gouvernée par le fascisme, mais aussi du Royaume de Yougoslavie, où à partir
de 1929 il n'y avait aucune possibilité juridique réelle pour une vie politique. Ainsi
dans l’hiver 1926–1927, nous trouvons à Paris Vladimir Bartol et Josip Vidmar,
souvent en compagnie d’Ivan Mrak, qui dans son journal évoque souvent Paris et les
aventures qui lui sont arrivées dans cette ville. Parmi la communauté des expatriés
qui se trouvaient à l'époque à Paris, Vidmar mentionne aussi, à part Bartol et Mrak,
Walter Bianchini, Vlasta Sterle épouse Pacheiner et Janko Lavrin.
À Paris, on trouvait aussi Mirko Pretnar, poète, philosophe, slaviste et franciste,
qui, entre 1925 et 1928, publiait ses « Lettres de Paris » dans les journaux slovènes
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Jutro et Slovenec et traduisait du français et d'autres langues étrangères. En 1929,
toujours de Paris, Ferdo Kozak envoyait ses impressions parisiennes à la revue Lju
bljanski zvon. D'ailleurs, la position de la presse périodique slovène de l'époque, en
particulier les revues Ljubljanski zvon, Dom in svet, Modra ptica, Dejanje et Sodobnost
à l'égard de la littérature française et de la culture française en général est intéressante
et précieuse. Certains collaborateurs de Modra ptica, Sodobnost et Dejanje, en particulier Edvard Kocbek, suivaient de près la brillante vie culturelle française et les
publications de la Nouvelle Revue Française, qui cherchait à consolider sa place de
revue critique, culturelle ainsi que politique en devenant le héraut principal des vifs
débats idéologiques en France, n'assumant clairement ce rôle que quelques années
plus tard, quand l'Espagne commença à sombrer dans la guerre civile. Dans la même
période une autre éminente revue française : Esprit, s'affirmait comme l'incarnation
d'un nouveau courant de pensée en devenant l'émanation d'un certain environnement idéologique et de certains milieux intellectuels.
C'est dans cette période, plus précisément en 1933, qu’Anton Ocvirk écrit ses
fameuses « Conversations (Razgovori) », dans lesquelles il présente une série d'illustres
intellectuels français de l'époque, comme par exemple André Gide, Georges Duhamel, André Maurois, Paul Hazard. Malheureusement, nous ne trouvons pas parmi
eux Paul Valéry ; il est toutefois mentionné dans les entretiens avec A. Gide, P. Hazard et A. Remizov. Par ailleurs, Paul Valéry est bien présent dans l'ouvrage exhaustif intitulé Agonie de l'Europe. Discussions et rencontres (Agonija Europe. Razgovori i
susreti, 1940), par Bogdan Radica, historien, diplomate, écrivain et journaliste, qui
après un court passage en Italie vécut en France, où, jeune journaliste, il rencontrait écrivains et intellectuels français comme André Gide, Julien Benda, Paul Valéry,
François Mauriac et le philosophe Jacques Maritain. Il a également eu l'occasion de
discuter de la situation de l'Europe contemporaine avec de nombreux intellectuels
de premier plan et les protagonistes européens : Thomas Mann, Filippo T. Marinetti,
Maxim Gorki, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset et beaucoup d'autres. Ces
entretiens, qu’il publiait périodiquement dans les années vingt et trente dans les journaux de Zagreb, en particulier Obzor et Nova Evropa, il les a par la suite rassemblés
et publiés dans l'ouvrage déjà mentionné Agonie de l'Europe (1940). Dans ce contexte
j'ai trouvé très utile aussi l'œuvre de l'essayiste, poète et journaliste croate Antun Bonifačić, Paul Valéry. Du nihilisme créateur (Paul Valéry. Stvaralački nihilizam, Zagreb,
1940), aujourd’hui l'unique ouvrage connu sur le grand poète et essayiste français,
publié avant la Seconde Guerre Mondiale en ex-Yougoslavie.
Pour établir le contexte historique des années trente du XXe siècle et présenter en
détail la presse périodique et les dynamiques culturelles en France, dont les revues :
La Nouvelle Revue Française et Esprit, avec une analyse comparative de tout le corpus
du magazine Modra ptica avec d'autres magazines de cette période, je me suis servi de
l'ouvrage exhaustif de Taja Kramberger, Mémoire et souvenir, Anthropologie historique
de la perception canonisée (Étude du cas de la revue Modra ptica. Bartol et Vidmar,
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Université du Littoral, Faculté des Sciences Humanines et des Lettres, thèse de Doctorat, Koper 2009). Pour éclairer le rôle et l'activité de René Dollot dans sa fonction
de consul de France à Trieste, je me suis servi de l'ouvrage de Tina Brecelj, La position
du Consulat français à Trieste par rapport au premier procès de Trieste, 1930 (travail de
Diplôme), Koper, 2012.
Pour concevoir mon œuvre, cet ouvrage a été un outil précieux, tout comme beaucoup d'autres. En particulier, de nombreuses biographies et des articles sur Paul Valéry
m'ont été offerts par Lucija Čok et Neva Zajc, l’ancienne et l’actuelle présidentes de
l'Association culturelle « Peter Martinc », qui, avec Breda Zužič Žerjal, ont visité Sète,
la ville natale de Valéry, et établi des contacts avec le musée Paul Valéry. Je tiens à les
remercier sincèrement. Mes remerciements vont aussi à mes collègues Avgust Lešnik,
Dean Krmac, Maurizio Levak, Branko Marušič et Kristjan Knez qui m’ont beacup
assisté dans la recherche de matériaux difficiles à repérer : articles, ouvrages et matériel
photographique liés à la vie de Paul Valéry. Je remercie aussi tous ceux qui ont eu la
gentillesse de lire le manuscrit et de me donner leurs avis, avec des commentaires et des
suggestions grâce auxquelles j'ai pu enrichir et compléter mon texte.
Cette œuvre est publiée par l'Institut IRRIS de recherche, développement et stratégies de la société, de la culture et de l'environnement (www.irris.eu), la Société
historique pour le Littoral méridional (www.zdjp.si), l’Association culturelle Peter
Martinc, les Éditions Libris d.o.o. Koper/Capodistria et le Centre de recherches
scientifiques de Koper/Capodistria comme coéditeurs, avec le soutien financier de
l'Agence slovène pour la recherche, la Municipalité de Koper/Capodistria, la Communauté italienne Santorio Santorio de Koper/Capodistria, et les Pharmacies costières Koper/Capodistria que je remercie sincèrement.
Koper/Capodistria, le 26 novembre 2018	
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