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Communiqué de presse 
26 octobre 2013 

 
Verdict de la XVIe édition 

du prix “ Liste Goncourt : le choix polonais ” 2013 
 

Le prix a été décerné à  
 

Frédéric Verger  
 pour son roman “ARDEN”paru aux éditions Gallimard 

 

 
 
 

Pour la seizième année consécutive, l’Institut français de Cracovie a organisé le prix Liste 
Goncourt : le choix polonais. Le jury, composé d’étudiants représentant douze départements 
de langue et civilisation française d’universités de toute la Pologne, s’est réuni le vendredi 25 
octobre, pour élire le meilleur roman français au sein de la première sélection Goncourt 2013.  
 
Le prix Liste Goncourt : le choix polonais a été initié en 1998 par l’Institut français de Cracovie 
avec le soutien de l’Académie Goncourt. Le Prix Goncourt, créé en 1903, est le plus ancien 
des prix littéraires français.  
 
Cette année, le jury polonais, a délibéré sous la présidence d’honneur de Mme Sonia Draga, 
présidente des éditions Sonia Draga avec la participation de M. Tahar Ben Jelloun, membre 
de l’Académie Goncourt. Le nom du lauréat 2013 a été proclamé à l’issue du choix final 
intervenu lors du déjeuner traditionnel donné au restaurant Cyrano de Bergerac de Cracovie 
lors d’une conférence de presse le samedi 26 octobre à 16 heures dans le cadre du 
Festival international de littérature Joseph Conrad en présence de Mme Joy Sorman, 
lauréate du Prix 2012 pour son livre “ Comme une bête ” qui vient d’être publié en polonais aux 
éditions Sonia Draga.    
 
 
Le jury justifie son choix dans les termes suivants : 
 
"Arden" de Frédréric Verger, présente une historie qui se déroule dans la réalité de la Seconde 
Guerre Mondiale à Marsovie, qui est un pays fictif. Deux amis, compositeurs ont un but 
commun : celui de créer une opérette. Ils rencontrent quand même des obstacles tels que les 
différences de caractère, les répression nazies et un amour interdit.  
Choisi par acclamation, le livre séduit par la richesse et fraicheur du langage. Fait intéressant 
pour le lecteur polonais : la principauté inexistante fait penser à la Pologne de cette période-là. 
Malgré la problématique difficile, le livre émerveille par l'optimisme et l'humour. Ce qui mērite 
aussi beaucoup d'attention c'est la maturité qu'on retrouve chez cet auteur débutant.  
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Komunikat prasowy 
26 października 2013 

 

Werdykt XVI edycji nagrody „Lista Goncourtów: polski wybór” 2013 

 
Laureatem nagrody został  

 

Frédéric Verger  
za powieść ARDEN, wyd. Gallimard  

 

 
 
Instytut Francuski w Polsce – oddział w Krakowie informuje, iż po raz szesnasty jury 
składające się ze studentów reprezentujących dwanaście uniwersytetów z całej Polski 
spotkało się 25 października w siedzibie Instytutu aby obradować nad wyborem laureata 
nagrody „Lista Goncourtów: polski wybór” 2013.  
 
Nagroda „Lista Goncourtów: polski wybór” została zainicjowana przez Instytut Francuski w 
Krakowie w 1998 roku, a Akademia Goncourtów objęła nad nią honorowy patronat. Francuska 
Nagroda Goncourtów to jedno z najważniejszych wyróżnień w literaturze francuskojęzycznej.  
 
W tym roku polskie jury debatowało na laureatem nagrody pod honorowym przewodnictwem 
Pani Soni Dragi, prezes Wydawnictwa Sonia Draga oraz w obecności Pana Tahara Ben 
Jelloun, członka francuskiej Akademii Goncourtów. Nazwisko tegorocznego laureata zostało 
oficjalnie ogłoszone w sobotę 26 października o godz. 16.00, po tradycyjnym obiedzie 
Goncourtów w krakowskiej restauracji Cyrano de Bergerac, na konferencji prasowej 
zorganizowanej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada 
w obecności Pani Joy Sorman, laureatki nagrody w roku 2012 za powieść „Comme une bête”, 
której polskie wydanie ukazało się nakładem wydawnictwa Sonia Draga 
 
W tym roku polskie jury przyznało nagrodę z następującym uzasadnieniem:  
 
Książka "Arden" autora Frédéric Verger, opowiada historię osadzoną w realiach II Wojny 
Światowej w fikcyjnym królestwie Marsovie.  Dwaj przyjaciele, kompozytorzy, mają wspólny 
cel: napisać i wystawić operetkę, którą od dawna planują. Na drodze ku realizacji wspólnego 
celu stają różnice dzielące przyjaciół, wojenne represje ze strony nazistów oraz zakazane 
uczucie. 
Zwycięska pozycja jednogłośnie wybrana przez jury Listę Goncourt - wybór polski, zachwyca 
bogactwem i świeżością języka. Mimo poważnej tematyki, książka urzeka  optymizmem i 
humorem. Kolorytu dodaje fakt, że akcja toczy się w nieistniejącym państwie, które może 
nasuwać skojarzenia z polskimi realiami tego okresu. Na szczególną uwagę zasługuje tez 
dojrzałość, którą charakteryzuje się ten debiut literacki. 

 


