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Dla ciekawych świata

Festiwal literacki Etonnants voyageurs w Saint-Malo
Marta Tobiasz-Jouhier

Pod koniec maja, po raz kolejny, tłumy przyjechały do
Saint-Malo, perły Szmaragdowego Wybrzeża Bretanii.
Pierwszy najazd tego roku miał miejsce w czasie wiosennej równonocy, kiedy zachodzi zjawisko wyjątkowo efektownych pływów morskich. W czasie przypływu, potężne
fale z ogromnym hukiem rozbijają się o brzeg, dając pokaz
sił Natury, zalewają nadbrzeżne ulice, osiągając czasami
wysokość kilkupiętrowych budynków. W czasie odpływu,
morze odsłania szeroko plażę, na co czekają już amatorzy w kaloszach, w pelerynkach, uzbrojeni w wiaderka
i łopatki, którzy drążą w piasku dziury w poszukiwaniu

Saint-Malo

owoców morza. Zjawisko, okrzyknięte w tym roku, trochę na wyrost, „morskim pływem stulecia”, powtarza się
co osiemnaście lat i sześć miesięcy, a do obliczania jego
wielkości używa się aż 143 różnych parametrów, w tym
siłę przyciągania Księżyca i Słońca. Amplituda pomiędzy
najniższym a najwyższym poziomem wody sięga nawet
13 metrów! Pierwszy tak potężny pływ w XXI wieku stał
się okazją promocji dla miasta. Dzięki niemu, wszystkie hotele i restauracje pękały w szwach. Podobnie dzieje się w czasie wakacji, no i w maju, podczas festiwalu
Etonnants voyageurs…

Dokąd zmierzamy?

Etonnants voyageurs to międzynarodowy Festiwal książki i filmu, ale nie tylko. W tym roku, pomimo problemów
finansowych związanych z malejącymi dotacjami publicznymi, program był bardzo ambitny: 250 zaproszonych pisarzy reprezentujących 45 krajów, 7 przyznanych nagród
literackich, 300 debat, 100 projekcji filmowych, wystawy
a także koncerty. W sumie 500 godzin programu. Twarzą
tegorocznego Festiwalu była widoczna na ogromnych plakatach Aung San Suu Kyi, birmańska działaczka polityczna i opozycjonistka, laureatka pokojowej Nagrody Nobla,
zwolenniczka dialogu i ikona tolerancji, często nazywana
we Francji Damą. Myślą przewodnią Festiwalu było pytanie
Dokąd zmierzamy? Festiwal z założenia stawia na konstruktywny dialog międzykulturowy, refleksję i wymianę poglądów o świecie.

Niezwykli podróżnicy

Twórcą i wieloletnim dyrektorem Festiwalu jest
Michel Le Bris, będący dla mnie archetypem Bretończyka.
Krępej budowy, brodaty, z sięgającymi do ramion włosami, idealnie pasuje w mojej wyobraźni do roli stojącego za
sterem statku wilka morskiego. To wyobrażenie jest mylne. Pochodzący z Plougesnou, małego miasteczka w północnym Finistère, Michel Le Bris jest pisarzem, dziennikarzem, eseistą, znawcą i wydawcą dzieł Roberta Louisa
Stevensona. To właśnie dzięki temu szkockiemu pisarzowi
i podróżnikowi, w głowie Le Brisa powstał pomysł festiwalu. W 1989 roku Le Bris spotkał się z René Couanau, nowo
wybranym merem Saint-Malo. Okazją było otwarcie wystawy poświęconej autorowi Wyspy skarbów. Energiczny
mer szukał nowych projektów dla miasta. Michel Le Bris
zaproponował spotkanie pisarzy z całego świata z czytelnikami, na zasadzie „kawiarenki literackiej”. I tak rok
później, w centrum kongresowym Grand Large (Szerokie
wody), w ogromnej sali z zapierającym dech w piersiach
widokiem na morze, przygotowano scenę dla twórców,
a wokół niej przy małych stolikach zasiedli czytelnicy. Nazwa festiwalu Etonnants voyageurs (Niezwykli podróżnicy
w tłumaczeniu Aleksandra Wabika lub Dziwni wędrowcy w
tłumaczeniu Antoniego Lange) zaczerpnięta została z wiersza Charlesa Baudelaire’a zatytułowanego Podróż.

Saint-Malo - miasto Korsarzy
i wielkiego pisarza

To nie przypadek, że Festiwal odbywa się właśnie
w Saint-Malo, bo jest to miasto otwarte na świat i nie należy tego rozumieć tylko dosłownie z powodu jego położenia
geograficznego. Stąd, w 1534 roku, wyruszył w poszukiwaniu zachodniej drogi do Azji, Jacques Cartier, jeden z największych podróżników francuskich, odkrywca Kanady.
W XVII wieku Saint-Malo urosło do rangi największego
portu we Francji. Rozwijało się dzięki wymianie handlo-
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wej, w której dominował dorsz złowiony u wybrzeży Nowej
Funlandi, futra z Kanady i płótna z Bretanii. Z tym miastem związani byli słynni korsarze, René Duguay-Trouin
i Robert Surcouf, a Saint-Malo uważane było za ich legendarną stolicę. Warto wiedzieć, że korsarzy od piratów różni to, że prawo do grabienia, ale wyłącznie nieprzyjacielskich statków, nadawał im sam król, który miał zapewnioną
swoją część w podziale korsarskich łupów. Saint-Malo
wzbogaciło się także na handlu z Indiami, a urodzony tu
hrabia de La Bourdonnais został gubernatorem Archipelagu
Maskarenów na Oceanie Indyjskim (wyspy Réunion,
Mauritius, Rodrigues...).
Saint-Malo to także miasto, gdzie urodził się François
René de Chateaubriand, prekursor francuskiego romantyzmu, podróżnik, polityk, autor Atali, Geniuszu chrześcijaństwa czy Pamiętników zza grobu. Został pochowany,
zgodnie ze swym życzeniem, na położonej blisko brzegu
wysepce Grand-Bé, na którą można przejść suchą nogą
w czasie odpływu. Jest ona doskonale widoczna z centrum kongresowego Grand Large, a spoczywający tu
Chateaubriand na wieki zdaje się kontemplować niekończącą się linię horyzontu.

Jubileusz

To wydarzenie już od ćwierćwiecza przyciąga jak magnes. W tegorocznej, dwudziestej piątej edycji Festiwalu
frekwencja dopisała, tak jak w latach poprzednich. Około
60 000 ciekawych świata osób zakotwiczyło w liczącym
50 000 mieszkańców Saint-Malo na czas trwania Festiwalu. Dla porównania, w marcu, paryskie targi książki odwiedziło „tylko” 180 000 zwiedzających, o 10% mniej niż rok
wcześniej.
Po 25 latach Festiwal rozrósł się i dołączył do prestiżowego grona „Word Alliance”, ośmiu największych festiwali literackich świata (obok Edynburga, Berlina, Toronto,
Nowego Yorku, Melbourne, Pekinu i Jaipur). Jak na festiwal literatury podróżniczej przystało, Festiwal niemało
podróżuje i ma swoje filie w Sarajewie, Haifie, Bamako,
Dublinie, czy też Port Au Prince na Haiti. Stał się też mniej
kameralny. Spotkania odbywają się w ponad 20 różnych
miejscach rozsianych po starym mieście, a także w niedawno wybudowanym, nowoczesnym kompleksie kulturalnym
Grande passerelle (Wielki pomost) i oczywiście tradycyjnie
w centrum kongresowym Grand large. Tłumy ludzi muszą
czasami godzinami czekać, aby uczestniczyć w spotkaniu
z ulubionym pisarzem.

Gwiazdy festiwalu

Znanych twórców przejechało w tym roku niemało.
Gwiazdą był oczywiście Anthony Doerr, autor niedawno
przetłumaczonego na język polski bestselleru Światło, którego nie widać (wydanie polskie Czarna Owca). Akcja tej
nagrodzonej w tym roku Pulitzerem powieści toczy się mię-

dzy innymi w Saint-Malo bombardowanym przez Aliantów
w sierpniu 1944 roku. Ta porywająca historia o zakazanej miłości pomiędzy niewidomą nastolatką Marie-Laure
i Wernerem, wychowankiem domu dziecka z Zagłębia
Ruhry, geniuszem mechaniki wcielonym do Wehrmachtu,
urzekła już miliony czytelników na całym świecie.
Amerykańscy dziennikarze okrzyknęli ja najlepszą powieścią 2014 roku. Anthony Doerr rozpoczął francuską promocję swej książki wydanej przez prestiżowe wydawnictwo
Albin Michel właśnie od festiwalu Etonnants voyageurs.
A to dlatego, że jej pomysł zrodził się właśnie tutaj w 2006
roku, kiedy to pisarz był po raz pierwszy gościem Festiwalu, prezentując swoją wcześniejszą powieść pt. A propos de
Grace. Spacer po murach obronnych wokół miasta stał się
dla niego inspiracją. Na okładce także polskiego wydania
Światła, którego nie widać widnieje zdjęcie Saint-Malo.
To jeszcze jedna wspaniała reklama dla Stolicy Korsarzy.
A książkę można znaleźć w widocznym miejscu w każdej
księgarni w mieście. Wiele osób przyjeżdża tu, by zobaczyć
małą uliczkę Vauborel, gdzie toczy się akcja powieści.
Trudno wymienić wszystkich obecnych w tym roku
twórców. Festiwal wydaje co roku alfabetyczny słownik uczestniczących w nim autorów. Tym razem są wśród
nich: Amerykanie Philipp Meyer, (Fils, Albin Michel,
2014), Russel Banks (Un membre permanent de la famille, Actes Sud, 2015), Francuzi: Mona Ouzouf (Les chemins
de la France. De Révolution en République, Gallimard,
2015), Bertrand Tavernier (Collection de westerns, L’Ouest,
le vrai, Actes Sud, 2015), Finkel Irving (L’Arche avant
Noë, Jean-Claude Lattès, 2015), Egipcjanin El Aswany
Alla (Extrémisme religieux et dictature, Actes Sud, 2014),
Afrykanka Selasi Taiye (Le ravissement des innocents,
Gallimard, 2014), czy Kanadyjka Catton Eleanor (Les Lumières, Buchet Chastel, 2015)

za każdym razem, gdy autor Światła, którego nie widać pojawiał się, by podpisywać swoją książkę. Naprawdę warto
było, bo nie można odmówić mu uroku osobistego i chęci
kontaktu z czytelnikami, którym zagląda głęboko w oczy,
znajdując czas, aby z każdym zamienić choć kilka słów,
chętnie przy tym żartując.
Przyjeżdżając na Festiwal, bardzo chciałam spotkać
się także z Teresą Cremisi, autorką niedawno wydanej we
Francji książki La Triomphante (Equateurs, 2015), która
zbiera bardzo dobre recenzje. To jej pierwsza, poniekąd
autobiograficzna powieść. Teresa Cremisi urodziła się
w Aleksandrii, gdzie z rodzicami, matką rzeźbiarką hiszpańsko-angielsko-indyskiego pochodzenia i ojcem, włoskim przedsiębiorcą, rozmawiała po francusku. Rodzina
opuściła Egipt w 1956 roku w czasie kryzysu sueskiego. Po
przyjeździe do Francji Teresa Cremisi związała się z wydawnictwami Flammarion i Gallimard, a po ich połączeniu
została dyrektorem nowo powstałego holdingu Madrigall.
Jest między innymi wydawczynią Michela Houellebecqa.
La Triomphante opowiada o dziewczynie rozkochanej w literaturze, marzącej o przygodach i o przeznaczeniu, które
jest udziałem męskich herosów, takich jak Achilles, Hektor,
Bonaparte czy Lawrence z Arabii. To napisana z humorem
i ironią opowieść o przystosowaniu się do nowego świata
i o poszukiwaniu własnej tożsamości.
Nieoczekiwanie ciekawym spotkaniem okazała się dla
mnie długa rozmowa z Renatą Adą-Ruatą. Jej rodzice, włoscy robotnicy z Piemontu, osiedlili się we Francji, gdy była
kilkuletnim dzieckiem. Pisarka opowiedziała mi jak trudno
było im zaaklimatyzować się w nowym kraju, a jej, zdobyć
wykształcenie z powodu robotniczego pochodzenia. W tym
względzie Maj 1968 roku otworzył przyszłej pisarce i jej
rówieśnikom nowe możliwości. Dlatego bohaterami jej
książek są osoby z ludu. Jest tak też w najnowszej powieści
Ady-Ruaty pt. Battista revenait au printemps (Aube, 2014).
Renata, to imię które autorka sama przyjęła, pochodzi od
słowa re-naître (odrodzić się). Ona sama odrodziła się dzięki zdobytemu wykształceniu i przekazywaniu wiedzy innym.
Na festiwalu spotkałam też Zygmunta Miłoszewskiego,
który ma tu już spore grono miłośników. Uwikłanie, jego

Spotkania osobiste

Przyznam szczerze, że i ja uległam pokusie spotkania
z Anthonym Doerrem, pomimo kolejki, jaka ustawiała się
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pierwsza wydana powieść (w 2013 roku) we Francji
powieść, została nominowana do nagrody literackiej przyznawanej przez Francuskie Koleje Państwowe, nagrody
tygodnika Le Point oraz czytelników miesięcznika Elle.
Niedawno ukazała się druga część trylogii Ziarno prawdy
(Un fond de vérité, Microbole, 2015). To nie pierwszy i nie
ostatni pobyt w Bretanii Zygmunta Miłoszewskiego, który
zawita tu ponownie jeszcze przed końcem tego roku.
Podczas trzech majowych dni Saint-Malo urasta do rangi literackiej stolicy świata. Każdy, kto tu przyjeżdża i jest

otwarty na odkrycie nowych horyzontów, odbywa własną,
zadziwiającą i niezwykłą podróż. Wszystkim zainteresowanym polecam więc kolejną edycję Festiwalu, która będzie miała miejsce od 14 do 16 maja 2016 roku oczywiście
w Saint-Malo.
Informacje na temat festiwalu można znaleźć na:
http://www.etonnants-voyageurs.com/
Autorką wszystkich zdjęć w artykule jest Marta Jouhier

Marta Tobiasz-Jouhier, krakowianka, jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rennes II. W Bretanii mieszka od 20 lat. Przez kilka lat była korespondentem krakowskiego „Przekroju”. Od 2006
roku pracuje w Radzie departamentu Ille et Vilaine jako community manager. Jest odpowiedzialna za współpracę departamentu z Indiami, Rumunią oraz anglo-normandzkimi wyspami Jersey i Guernsay. Działa w stowarzyszeniu „Polonia” z Rennes.

Wielka Emigracja polska we Francji
Powstańcy listopadowi na uchodźstwie w Bretanii od 1833 roku
Kazimierz Brakoniecki

Po upadku powstania listopadowego jesienią 1831 roku,
tysiące polskich żołnierzy zostało internowanych w Prusach
i Austrii. Większość prostych żołnierzy powróciła do zaboru rosyjskiego, jak i część oficerów, którzy postanowili skorzystać z amnestii i ponowić przysięgę na wierność
carowi w Warszawie. Pozostali postanowili wyruszyć do
Francji, której granice ówczesny król Ludwik Filip szeroko
otworzył dla uchodźców polskich. Mniej liczni zdecydowali się na emigrację do Anglii, Szwajcarii, Hiszpanii czy
Stanów Zjednoczonych. Przemarsz polskich kombatantów
przez Niemcy do Francji był triumfalny. Ludność witała
pokonanych przez carską armię Polaków jak bohaterów
wolności. Wśród emigracji, liczącej na początku wygnania
ponad pięć, a pod koniec lat 30. XIX wieku prawie dziesięć
tysięcy tułaczy, wyjątkową część stanowili młodzi oficerowie, którzy przez długie lata nie tracili nadziei na powrót
do kraju z orężem w ręku. Brali aktywny udział w Wiośnie
Ludów, w kampanii węgierskiej, badeńskiej, tureckiej, zaciągali się do francuskiej Legii Cudzoziemskiej, zakładali
patriotyczne i polityczne stowarzyszenia, uczyli się, bie-
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dowali, konspirowali, stając się symbolem niestrudzonego pielgrzymstwa polskiego. Zwycięstwo sprawy polskiej
przyszło po prawie 100 latach. Osobiście nie doczekali
1918 roku, ale dzięki ich wolnej kulturze, niezłomnej nadziei, krytycznym debatom politycznym, nie zginęła polska tożsamość, nie przepadła wola wskrzeszenia ojczyzny.
Codzienne życie emigracji nie składało się jednak wyłącznie z wielkich słów i czynów. Po przybyciu do Francji
uchodźcy zostali umieszczeni w kilku zakładach pobytu –
Avignon, Besançon, Châteauroux, Bourges, Le Puy, skąd
następnie w 1833 roku rozsyłani byli po pomniejszych
miejscowościach w całej Francji. Przysługiwał im zasiłek
stosownie do stopnia wojskowego. Zasiłki (na wzór żołnierskich żołdów) nie były wysokie, chociaż początkowo
na bezczynną i skromną wegetację starczały. Niestety, systematycznie były zmniejszane aż do głodowych.
Nie mogąc służyć w wojsku francuskim (kontrolowani byli przez policję jako potencjalni ,,rewolucjoniści” czy
,,wichrzyciele porządku publicznego”), pozbawieni stałej
i dobrze płatnej pracy, nic innego nie umiejąc poza wojacz-

ką, nie znając języka francuskiego, żyli w rosnącym niedostatku i tęsknocie, zdani na łaskę i niełaskę władz.
W pierwszej fali w maju 1833 roku, do ówczesnego
bretońskiego departamentu Côtes du Nord (obecnie Côtes
d’Armor) z zakładu w Besançon (leżącego w pobliżu
granicy ze Szwajcarią) przybyło kilkudziesięciu uchodźców, których umieszczono w kilku miejscowościach, jak
przykładowo Saint-Brieuc, Guingamp, Dinan, Lamballe,
Lannion, Moncontour, Quintin. Część z nich pojawiła się
tylko przejazdem w Bretanii i Côtes du Nord w nadziei
na wstąpienie do polskiego legionu mającego powstać
w Belgii i Portugalii (nieudana wyprawa generała Bema),
niektórzy pozostali na całe lata. Jedynie nielicznym udało się przekwalifikować na rzemieślnika, komiwojażera,
drobnego urzędnika, podjąć naukę, opuścić departament
dla wymarzonego Paryża, gdzie toczyło się barwne (w tym
dobrym i złym znaczeniu) życie polskiej wspólnoty, a nawet po latach powrócić do kraju po uzyskaniu kolejnej
amnestii. Większość z przymusowych emigrantów wiodła życie zdeklasowane, wyobcowane, skazane na prośby
o zapomogi, czasami nie mając nawet pieniędzy na kupno
odzieży (stąd nieuregulowane długi i związane z nimi liczne
donosy i skargi od miejscowej ludności, głównie krawców
i oberżystów). Byli i tacy, którzy oddawali się grom hazardowym, pijatykom, kłótniom, stawali się bohaterami skandali, a nawet staczali się na dno. Straszliwa bezczynność,
nędza, brak perspektyw rujnowały ich zdrowie emocjonalne, psychiczne, moralne. To w Paryżu, Brukseli, Londynie
kwitło bujne, niekiedy dramatyczne, ale bardziej wspólnotowe życie towarzyskie i polityczne,
a nie w tych prowincjonalnych
miejscowościach
odległych od stolicy. Pamiętajmy,
że w większości
byli to ludzie młodzi w okolicach
trzydziestki, nierzadko zdesperowani i sfrustrowani bezczynnością,
ograniczeniami
różnej natury (nie tylko administracyjnej), których aktywne
życie zostało przerwane, okaleczone, zrujnowane.
Warto pamiętać o życzliwości oraz stosunkowej szczodrobliwości państwa francuskiego, które nie musiało,
a przyjęło tysiące polskich emigrantów politycznych, zapewniając im – jak wiemy niełatwy, ale jednak – stały pobyt w ojczyźnie Woltera i Hugo.
Wszystko wskazuje na to, że emigranci popowstaniowi
nie pozostawili po sobie większych śladów (znaków kul-

turowych) w departamencie Côtes du Nord poza pobytem
Jana Nepomucena Napoleona Ponińskiego (1804-1864),
który ożenił się z bogatą mieszczanką Melanią M.F.
z domu Morand i dzięki temu odkupił część upadłego
opactwa Beauport (zmarli małżonkowie nadal spoczywają w ruinach kaplicy). Natomiast kapitan Adam Kowalski
(1804-1851), który osiadł w Saint-Brieuc, ożenił się
z posażną panną pochodzenia irlandzko-bretońskiego.
Z tego związku w 1841 roku w Paryżu urodził się Henryk
Kowalski, pianista i kompozytor, który osiadł w okolicach
Dinan i do dnia dzisiejszego jest tam wspominany jako
wyjątkowy i zasłużony artysta. Warto przypomnieć postać
rewolucyjnego księdza pochodzącego z Bretanii, Felicité
Roberta de Lamennais (1782-1854), który żarliwie występował w obronie tzw. sprawy polskiej, konfliktując się
z konserwatywnym papieżem.
W archiwum departamentu Côtes d’Armor znajduje się
wiele urzędowych dokumentów pisanych ręcznie dotyczących sprawy polskich uchodźców: paszporty (Polacy poruszać się mogli za zgodą prefekta w granicach departamentu, a po Francji za zgodą ministra spraw wewnętrznych);
skargi i donosy obywateli francuskich na niezapłacone rachunki; raporty agentów policyjnych o zachowaniu i przemieszczaniu się nadzorowanych przez nich osób; listy
uchodźców (najczęściej pisane po francusku, chociaż rzadko ręką polską, gdyż znajomość języka francuskiego, przynajmniej na początku, nie była powszechna) proszących
o pozwolenie przejazdu, wyjazdu, odwiedzenie kolegów,
zgodę na wstąpienie do Legii Cudzoziemskiej, w sprawie braku pracy
i złych warunków
życiowych (oprócz
kilku oryginalnych
listów
pisanych
w języku polskim
trafił się jeden zapisany w desperacji po łacinie).
Inny i bardziej
cenny zbiór prywatnych listów przedstawicieli polskiej
emigracji, także tej
zesłanej do tradycjonalistycznej Bretanii, znajduje się w zasłużonej Bibliotece Polskiej w Paryżu.

Dom Bretanii w dniach 26.11 - 18.12.2015 pokaże wystawę dokumentów związanych z polskimi uchodźcami
z powstania listopadowego w Bretanii. Autorem opracowania wystawy jest Kazimierz Brakoniecki.
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Przykłady dokumentów polskich uchodźców w Bretanii

FRANCISZEK MIDWOCH

WALENTY WYSZOMIRSKI

Szanowny Panie Merze,

Szanowny Panie Prefekcie,

Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że raczył Pan przekazać mi kopię listu z dnia 4 tego miesiąca nr 7429, jaki Pan
otrzymał od Prefektury Cȏtes du Nord w sprawie 20 franków, które rzeczywiście jestem winien Panu Porcheron.
To prawda, Szanowny Panie Merze, że obiecałem
oddać tę sumę najpóźniej do końca lipca, ale składając
obietnicę liczyłem na dobrą wolę osób, do których zwróciłem się naprędce, przekazując im swoje oszczędności
– dzisiaj jestem ich pośmiewiskiem i ofiarą. Właśnie to
uniemożliwiło mi dotrzymania mojej obietnicy, czego żałuję bardzo, ale potwierdzam, że to nie dobrej woli mi
zabrakło. Niech Pan Mer będzie pewny, że rozliczę się
z tego długu, jak tylko to będzie dla mnie możliwe.
Nie jest mi łatwo, Panie Merze, spotykać tyle przeciwności w sytuacjach, w których zawsze oczekiwałem,
że znajdę pobłażliwość, protekcję, co do których wszyscy
nieszczęśliwi mają prawo. Jestem bardzo przygnębiony
tym, że ściągnąłem na siebie takie postępowanie, które
grozi mi ze strony tego samego urzędu, którego w swoim
liście z 1 maja przywoływałem życzliwość i opiekę (…).
Szanowny Panie Merze, 24 lata wygnania jeszcze nie
odebrały mi pamięci o tym, że kiedyś zajmowałem pełne szacunku miejsce w społeczeństwie, że dwóch moich
wujków walczyło w szeregach Wojowników francuskich
i zginęło: jeden pod Wagram, drugi pod Austerlitz, że ja
sam noszę rany jako bojownik przeciwko tyranowi mojej
ojczyzny, przeciwko aktualnemu wrogowi Francji.
Szanowny Panie Merze, z największymi wyrazami
szacunku
Pański bardzo skromny sługa
François Midwoch
Ploubazlanec, 11 września 1854

Wygnany dwadzieścia dwa lata temu przybyłem do
Francji 5 września 1832 roku, czuję że moje zdrowie
jest całkowicie zniszczone. Zostało mi niewiele franków
i chciałbym ich użyć w celu zobaczenia się z resztą mojej
rodziny. Z tego powodu i aby nie być więcej bezużytecznym ciężarem dla Francji, która ofiarowała mi szlachetnie swoją gościnność – i zachować na zawsze dla niej
wieczną wdzięczność – postanowiłem poprosić o amnestię rząd carskiej Rosji. Aby moja prośba miała więcej
szans, potrzebuję zaświadczenia potwierdzającego, że
od czasu mojego przybycia do Francji i aż do dnia dzisiejszego zawsze zdobywałem w sposób godny środki na
życie, zajmując stanowiska w sektorze prywatnym i administracji, że nie obciąża mnie żaden wyrok oraz że od tego
czasu nigdy nie opuściłem Francji.
Jeżeli Pan, Panie Prefekcie nie będzie mógł na podstawie mojej dokumentacji przekazać mi takiego ogólnego
zaświadczenia, to proszę uprzejmie o nieodmówienie mi
takiego z datą dnia mego zamieszkania w Côtes du Nord,
tzn. od 1837.
Liczę na Pańską dobroć.
Z wyrazami największego szacunku Pański bardzo
uniżony i posłuszny sługa
Valentin Wyszomirski
uchodźca polski
Belle-Isle-en Terre, 12 stycznia 1854

Kazimierz Brakoniecki - poeta, eseista, redaktor, tłumacz literatury francuskiej, animator kultury, kurator
wystaw sztuki polskiej XX wieku. Współzałożyciel i jeden z liderów stowarzyszenia Borussia w Olsztynie,
organizacji, która zajmuje się wielodyscyplinarną współpracą społeczno-kulturalną pomiędzy narodami i regionami kręgu Morza Bałtyckiego – Europy Północno-Wschodniej. Redaktor naczelny kwartalnika kulturalnego
,,Borussia”. Od 1995 r. kieruje samorządowym Centrum Polsko-Francuskim Côtes d’Armor-Warmia i Mazury
w Olsztynie.
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Bretońskie wyspy od kulis: piekło czy raj?
Katarzyna Tirilly

Bretania otoczona jest łańcuszkiem wysp. Jest
ich naprawdę niemało: do wyboru, do koloru. Większości mieszkańców Bretanii, jak i turystom, wyspy
kojarzą się głównie z wakacjami i z odpoczynkiem.
Codzienne życie na wyspach to jednak zupełnie inna
rzeczywistość, niekoniecznie mająca wiele wspólnego
z wakacyjną idyllą. Miałam okazję przez rok z bliska
obserwować powszednie dni mieszkańców bretońskiej
wyspy Molène, a nawet być częścią jej małej lokalnej
społeczności. Towarzyszyło temu sporo emocji, często
skrajnych, stąd mój wniosek, że na wyspie granica pomiędzy piekłem a niebem bywa niezwykle cienka.
Molène, pieszczotliwie nazywana „kamyczkiem”
(caillou) to maleńka wyspa o niecałym kilometrze kwadratowym powierzchni, leżąca na Oceanie Atlantyckim, oddalona o 45 minut rejsu promem od miejscowości Le Conquet
i o około 2 godziny od Brestu. Molène jest częścią niezwykle malowniczego archipelagu (Archipel de Molène), który
jest rezerwatem przyrody. Naprzeciw znajduje się Ouessant,
dużo większa i bardziej znana wyspa, na którą zmierza
większość turystów. Ja miałam szansę poznać najlepiej
Molène, pracując na niej przez rok w szkole jako nauczycielka języka angielskiego.

Dostałam propozycję uczenia dzieci przez cztery godziny w tygodniu. W praktyce wiązało się to ze spędzaniem
na wyspie minimum dwóch dni z rzędu, co wynikało z organizacji pracy szkoły, która nie chciała kumulować zajęć
z języka w jednym dniu w tygodniu. Założenie było jak
najbardziej słuszne, ale chyba każdy się ze mną zgodzi, że
oferta pracy była osobliwa. Zgodziłam się z kilku powodów, przede wszystkim z chęci przeżycia niepowtarzalnej
przygody oraz możliwości zdobycia nowego doświadczenia
zawodowego, które mogłam połączyć z moją pracą zdalną
(lekcje francuskiego online) i wreszcie ze względu na to, że
w tej szkole pracował wtedy mój mąż. Razem zdecydowanie łatwiej było stawić czoła różnym wyspiarskim wyzwaniom.
Spędzenie całego roku wśród niewielkiej społeczności
Molène wydało się, nawet nam, zbyt szalonym pomysłem,
dlatego dalej wynajmowaliśmy mieszkanie w kontynentalnej części Bretanii, pływając na wyspę do pracy promem
zdolnym przewieźć 365 osób. Ze względu na to, że w ciągu
dnia nie ma zbyt wielu rejsów, na wyspie trzeba przenocować. Wygląda to tak, że w poniedziałek pierwszy statek
wypływa z portu w Le Conquet dopiero o 9.45, na Molène
ociera około godziny 10.30. Lekcje tego dnia zaczynają się
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więc około 10.45 We wtorek, dzięki temu, że nauczyciel
śpi na miejscu, uczniowie mogą rozpocząć zajęcia o 8 rano.
Nasze miejsca noclegowe przez większą część roku były
koszmarne, wygodnie było dopiero na koniec naszego pobytu, może dlatego, żebyśmy zachowali dobre wspomnienia z wyspy? Przez ostatnie dwa miesiące spaliśmy w nowoczesnym mieszkaniu leżącym tuż nad portem, do snu
kołysał nas szum fal, a z okna podziwialiśmy przypływy
i odpływy morza oraz wschody i zachody słońca. Było bajecznie, ale zanim zasłużyliśmy sobie na tak dobre warunki,
przeszliśmy drogę przez mękę, przerzucano nas kilkakrotnie z jednego lokum do drugiego, a wszystkie miały bardzo
skromny standard. Całą zimę, gdy na wyspie spędzaliśmy
pół tygodnia, spaliśmy w przybudówce, której wyposażenie
było wiekowe, a rozmiar - jak dla liliputów. Próbowaliśmy
wynegocjować coś bardziej wygodnego, ale na niewiele się
to zdało. Na Molène, gdzie zimą mieszka zaledwie 60 osób,
a mnóstwo domów wynajmowanych w sezonie stoi pustych, najwyraźniej zabrakło dobrej woli, by zorganizować
dla nas inne zakwaterowanie.
Ta sytuacja, to jeden z wielu przejawów nastawienia wyspiarzy do przybyszów z zewnątrz. Do „obcych” - a obcym
jest nie tylko każdy, kto nie ma wyspiarskich korzeni, ale
także sąsiad z innej wyspy - podchodzi się z dużą dozą nieufności, niechętnie okazując im przychylność czy sympatię.
Na uśmiech czy miłe gesty trzeba sobie zasłużyć, trzeba dać
się poznać, spędzić z miejscowymi sporo czasu. Chęć przyspieszenia procesu wzajemnego poznawania się na niewie-
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le się zda. Być może mieszkańcy niechętni są do bliższych
kontaktów z nauczycielami, bo ich rotacja w wyspiarskiej
szkole jest duża. Praca i życie na wyspach zdecydowanie
nie są dla każdego, wielu składa rezygnację w trakcie trwania kontraktu.
Przyznam, że przed rozpoczęciem moich obowiązków
w szkole na Molène, obawiałam się dojazdów do pracy promem, bojąc się choroby morskiej. Zdarzają się oczywiście
dni, kiedy dopływanie statkiem do pracy jest wspaniałym
przeżyciem. Dzieje się tak, gdy dopisuje pogoda i można
podziwiać lazurową wodę, czasem nawet uda się dojrzeć
w niej delfina. Zamiast stresu związanego ze staniem w korkach czy szukaniem miejsca parkingowego jest się w kontakcie z naturą. Sytuacja zmienia się jednak całkowicie, gdy
mocno wieje (a na wyspach wieje prawie zawsze, czasem
tak silnie, że nie słyszy się własnych myśli i ma się wrażenie, że wiatr zaraz urwie głowę), pada deszcz, a na dodatek
ocean jest wzburzony. Czuję się wtedy na pokładzie statku
dość niepewnie, z pokorą obserwując wzburzone fale. Na
szczęście jednak dla mnie, nigdy się nie rozchorowałam
i mimo strachu, zawsze udawało mi się dzielnie znosić momenty, gdy mocniej kołysało.
Gdy nadciąga silny sztorm, rejs może zostać przesunięty
na wcześniejszą lub późniejszą porę, tak, by trafić na okno
pogodowe, może też zostać odwołany. W sytuacjach, gdy
nauczyciel z powodu sztormu nie może dotrzeć do pracy,
uczniami zajmuje się opiekun mieszkający na co dzień
na wyspie. Wyspiarskie szkoły dbają o to, by takie osoby

zatrudniać, nieobecny nauczyciel przesyła wówczas materiały lekcyjne na skrzynkę mailową. Dzieci na wyspach
od najmłodszych lat mają w szkole kontakt z nowoczesną
technologią, ponieważ część zajęć odbywa się z zastosowaniem wideokonferencji. Nauczyciel znajduje się w klasie na
większej wyspie, a uczniowie z mniejszej wyspy widzą go
na ekranie. On ma z nimi także kontakt wzrokowy dzięki
kamerze zamontowanej po obu stronach.
Bywa, że zła pogoda zastaje nas na wyspie. Wtedy nie
można nic zrobić, jest się bezsilnym, trzeba uzbroić się
w cierpliwość i czekać. Pilne sprawy na lądzie muszą poczekać, gdyż na wyspach nie rządzi człowiek, tylko Natura.
Czasem, gdy zawodzi droga morska, pozostaje droga powietrzna. Na wyspę Ouessant można dolecieć samolotem
z lotniska w Guipavas koło Brestu w niecały kwadrans.
W razie nagłego wypadku lub poważnego problemu ze zdrowiem, pacjent jest transportowany helikopterem z Ouessant
do Brestu w zaledwie 7 minut. Tę odległość pokonuje się
statkiem w dwie i pół godziny. Wyspiarze nie mają więc
obaw związanych z pomocą medyczną w nagłych wypadkach.
Odizolowanie od dobrodziejstw cywilizacji ma też swoje
plusy. Na wyspach życie toczy się inaczej, spokojniej. Silne
są tutaj nie tylko związki między człowiekiem a przyrodą,
ale też więzi rodzinne. Dla rodziny ma się więcej czasu, często dziadkowie mieszkają po sąsiedzku, jeden z rodziców
nie pracuje, bo możliwości pracy nie ma tu za wiele, a jeśli
pracuje, to nierzadko tuż za rogiem. Jednak i tutaj dzieci
często korzystają chętnie z konsoli i tabletów, zamiast bawić się z rówieśnikami na świeżym powietrzu, a dorosłym
zdarza się nie odzywać do sąsiadów z powodu jakiejś urazy.
Na wyspach rządzą bowiem plotki, a ludzie bacznie się nawzajem obserwują. To, co jest domeną małych miasteczek,
na wyspach występuje w jeszcze silniejszym natężeniu.
Nie zawsze jest więc różowo. Na wyspach, zwłaszcza
tych najmniejszych, panuje nieco męcząca i klaustrofobiczna atmosfera. Gdy szuka się ciekawej formy wypoczynku
czy rozrywki, które pozwoliłyby na oderwanie się od codziennej rutyny czy zmartwień, wybór jest ograniczony.
Okazuje się, że akurat wtedy, gdy nie ma w pobliżu kina lub
basenu, tam właśnie najbardziej chciałoby się wybrać. O takim paradoksie opowiadało mi wiele osób mieszkających
na wyspach, nie tylko tych bretońskich. Żyjąc w mieście,
z braku czasu lub chęci, nie korzystamy z możliwości, jakie

nam ono oferuje, natomiast będąc od niego odciętym, szybko odczuwamy ich dotkliwy brak.
Na przestrzeni ostatnich lat, po pojawieniu się możliwości zakupów przez Internet, mieszkańcy wysp odczuli dużą
poprawę jakości życia. Wcześniej osoby zamieszkujące
Molène zdane były na jeden jedyny sklep spożywczy lub
na zakupy na kontynencie. Dziś sprawa wygląda dużo prościej, przy zakupach żywności przez Internet, pracownicy
sieci sklepów zawożą towar do portu, a mieszkańcy odbierają go wprost ze statku. Jest to dla nich duża oszczędność
czasu i pieniędzy. Niestety, wraz z szerszym dostępem do
dóbr konsumpcyjnych, na wyspach pojawiło się więcej zazdrości, a solidarność międzyludzka jakby zmalała.
Mimo rozmaitych utrudnień i nieco dusznej atmosfery
panującej na tak małych wyspach jak Molène, ważną zaletą tego doświadczenia była dla nas sama praca. Szkoła
funkcjonowała zupełnie inaczej niż placówki, jakie znamy. W małych wyspiarskich klasach (czasami liczących
tylko 1-5 osób) nie ma problemów z dyscypliną na lekcjach, a każdego ucznia można dobrze poznać. Nauczyciele
z Molène starają się sobie pomagać, okazywać solidarność,
co stwarza świetną atmosferę pracy.
Edukacja na wyspach może być wspaniałym doświadczeniem, korzystnym nie tylko dla nauczycieli, ale także dla
uczniów. Poziom nauczania jest wysoki, szkoła organizuje
dużo dodatkowych zajęć oraz wycieczek na inne wyspy
i na kontynent, a uczniowie mają kontakt z najnowszą technologią. Minusem może być fakt, że po kilku latach spędzonych w takim przyjaznym kokonie, gdzie dzieci czują
się w szkole jak w rodzinie, kontynuowanie nauki w liceum
na kontynencie wiąże się dla nich z nieuniknionym stresem.
Istnienie szkoły na wyspach jest niezwykle ważne, bo jest
gwarantem ciągłości życia, póki rodzice mają gdzie posłać
dzieci na naukę, póty mogą tam mieszkać młode rodziny.
W przeciwnym razie na wyspie pozostaliby sami seniorzy.
Podsumowując, wyspy, nawet te położone niezbyt daleko
od lądu, to odrębny świat. Poznawanie go jest fascynujące,
chociaż nie zawsze jest miło i przyjemnie. Na pewno jednak
to nietypowe doświadczenie pozostaje w pamięci każdego
nauczyciela, który miał możliwość uczyć na wyspach i przy
okazji trochę na nich pomieszkać. Dla jednych w ostatecznym rozrachunku było to piekło, dla mnie i dla męża, mimo
wszystko, był to raczej raj. Być może wynika to z tego, że
wolimy zachować w pamięci dobre wspomnienia?

Katarzyna Tirilly – poznanianka, mieszka w Bretanii od 2012 roku. Z wykształcenia romanistka
i hispanistka, obecnie nauczycielka języka francuskiego przez Skype. W roku szkolnym 2014/2015
uczyła angielskiego w szkole na wyspie Molène. Po godzinach oddaje się fotografii i prowadzeniu bloga
www.bretonissime.com o zwiedzaniu Bretanii i życiu w tym regionie.
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Moje spotkanie z Domem Bretanii
Justine Stella

Pod koniec moich studiów magisterskich z zarządzania dziedzictwem
architektonicznym i artystycznym na
Uniwersytecie Bretanii Zachodniej
w Quimper mogłam odbyć pięciomiesięczny staż zawodowy. Chciałam połączyć staż z wyjazdem za
granicę, aby poszerzyć horyzonty zawodowe i osobiste. Surfując po Internecie, przypomniałam sobie o Polsce
– kraju, który odwiedziłam jako nastolatka. Dziś, mając 24 lata, miałam
ochotę odkryć go na nowo.
Po wielu poszukiwaniach oraz
chcąc pogodzić przyjemne z pożytecznym, doszłam do wniosku, że
Dom Bretanii odpowiada moim oczekiwaniom zarówno zawodowym, jak i osobistym. Organizuje się tam wydarzenia o wymiarze międzykulturowym,
co mnie zainteresowało jako osobę wywodzącą się z jednej strony z rodziny bretońskiej, a z drugiej z Francuzów
z Algierii (tzw. Pied Noir). Nie bez znaczenia były także
moje dobre wspomnienia z Polski.
Mieszkając w Guerche de Bretagne, miałam okazję uczestniczyć w wymianie tej gminy z Książem Wielkopolskim, co
było dla mnie okazją do odwiedzenia Polski w 2005 roku
oraz poznania jej mieszkańców, spośród których niektórzy
zostali moimi przyjaciółmi. W wieku 18 lat zostałam nawet
przewodniczącą komitetu współpracy gminy Guerche de
Bretagne z naszą partnerską gminą w Wielkopolsce, czyli
z Książem. Wspólnie z partnerami polskimi pracowaliśmy
na rzecz tej wymiany.
Staż rozpoczęłam w lutym 2015 roku i podczas kolejnych
pięciu miesięcy uczestniczyłam w codziennym życiu Domu
Bretanii, wykonując powierzone mi zadania jak przygotowanie wykładów na temat francuskiego dziedzictwa architektonicznego od średniowiecza po XIX wiek, m.in.
na przykładzie zamków Bretanii, takich jak Fougères czy
Nantes. Ponieważ nie mówię po polsku, wykłady były adresowane do odbiorców francuskojęzycznych. Prowadziłam
również dyskusje na wybrane tematy takie jak gastronomia
francuska (temat obowiązkowy!), festiwale itd. Pomagałam
koleżankom w organizacji wydarzeń kulturalnych, w poszukiwaniu informacji, kontaktów itp.
Pobyt w Polsce był dla mnie również okazją do treningu
w angielskim oraz do poznania podstaw polskiego, którego
uczyłam się na UAM. Była to okazja do spotkania z innymi obcokrajowcami przybyłymi z całego świata: ze Stanów
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Zjednoczonych, Syrii, Hiszpanii,
Grecji … i do kształcących dyskusji,
stawiających nierzadko pytania dotyczące różnic kulturowych, naszych
opinii nt. wydarzeń na arenie międzynarodowej (na przykład zamachu
na Charlie Hebdo – przyjechałam
bowiem do Polski dwa tygodnie po
tej tragedii) i pozwalających przede
wszystkim uświadomić sobie różnorodność punktów widzenia i, co za
tym idzie, złożoność świata. Podczas
jednej z rozmów stwierdziliśmy, że
doświadczenie zdobyte za granicą
i spotkanie obcokrajowców to szansa
na rzeczywiste spotkanie drugiego
człowieka i nabranie zdrowego dystansu do własnej osoby. Mamy szczęście, że jesteśmy tu
wszyscy razem i wznosimy się ponad podziały, czasami bardzo wyraźne, między krajami, z których pochodzimy.
Czas spędzony w Poznaniu pozwolił mi również na poznanie miejscowego codziennego życia. Robiłam zakupy,
poruszałam się komunikacją publiczną, poznawałam topografię miasta. Wybrałam się też do Gdańska i Berlina.
Po kilku tygodniach umiałam powiedzieć dzień dobry,
dziękuję i do widzenia. Radziłam też sobie z płaceniem, co
prawda z większą już trudnością, często myląc euro ze złotymi. Nie umiejąc dobrze liczyć (po polsku, rzecz jasna!),
nie spuszczałam wzroku z ekranu kasy. Z czasem opanowałam tę sztukę i nie bałam się robić zakupów na targu bez
pomocy urządzeń elektronicznych!
Wiele osób poznanych w Poznaniu bardzo mi pomogło,
począwszy od rodziny, od której wynajmowałam mieszkanie. Od początku byłam zachwycona Polską i szybko przestawiłam się na polski styl życia, nie dając sobie rady tylko
z waszym obfitym śniadaniem i brakiem stałych godzin posiłków. Pod tym względem pozostanę na zawsze Francuzką!
Tłumaczenie: Elwira Wróbel

Mamm Gozh (br. Babcia) - ikona twórczości kolektywu Hangar’t

Wiejski Pop Art

Od kwietnia do listopada 2015 roku Dom Bretanii
realizował wspólnie ze stowarzyszeniem Hangar’t
z Bretanii oraz Centrum Kultury i Edukacji "Stara Szkoła”
w Kwilczu projekt pt. Wiejski Pop Art, który dofinansował m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Region Bretania.
Projekt polegał na artystycznej wymianie z niezwykłym bretońskim kolektywem artystycznym – Hangar’t,
skupiającym kilkudziesięciu członków, działającym
w Nizon, wiosce, znanej z obecności w niej i w leżącym
po sąsiedzku Pont-Aven pod koniec XIX wieku kolonii malarzy skupionych wokół Paula Gauguina, zwanej
Szkołą z Pont-Aven.
Hangar’t założył w 1992 roku Yves Quentel, dziennikarz i pasjonat sztuki, znany w Bretanii jako Pops. Jego
celem była, po pierwsze, promocja sztuki współczesnej
w środowisku wiejskim, po drugie, włączenie przedstawicieli tego środowiska do czynnego udziału w twórczości
artystycznej. W tym celu Quentel opracował i opatentował oryginalną technikę malarską inspirowaną estetyką Pop Artu, dla której punktem wyjścia są fotografie.
Członkowie kolektywu dokonują wyboru ważnego dla
ich lokalnej społeczności zdjęcia, najczęściej archiwalnego, następnie jest ono skanowane i poddawane obróbce
komputerowej. Tak powstaje kontrastowa czarno-biała matryca przyszłego obrazu, którą wyświetla się przy
pomocy rzutnika wprost na przygotowany podkład malarski (płótno lub deska). To jest moment, gdy do dzieła
wkraczają pędzle, wypełniając ciemne pola wybranymi
kolorami. Praca ta wymaga nałożenia kilku warstw farby i w zależności od ilości detali do pomalowania, może
trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Jej efekty są niezwykle ciekawe. Powstają nowoczesne dzieła w żywych
kolorach, którymi zainteresowały się już galerie w Paryżu
i w Nowym Jorku oraz prywatni kolekcjonerzy. Hangar’t
nie sprzedaje jednak swoich obrazów. To prace zbiorowe,
uważane za własność kolektywu. Są one ważnym świadectwem lokalnego życia, przywołują pamięć osób, które odeszły, oraz wydarzeń i miejsc, o których nie można
zapomnieć. Każdy z wykonanych przez kolektyw obrazów ma w sobie potężny ładunek emocjonalny, złożony
ze wspomnień i uczuć, które opierają się czasowi. Projekt Quentela po latach jawi się jako jeden z najbardziej
udanych kulturalnych projektów obywatelskich Bretanii,
łączący dla potrzeb artystycznych osoby nie związane ze

sztuką, przeciwdziałający wykluczeniu z życia kulturalnego i artystycznego ludzi ze środowisk wiejskich, wreszcie jest inicjatywą, która w oryginalny i twórczy sposób
kultywuje lokalną pamięć i historię. Artystyczna przygoda, do której się przekonali mieszkańcy Nizon, stała się
częścią ich codzienności, nowym zwyczajem towarzyskim. Działalność Hangar’t spotyka się z powszechnym
uznaniem, jej fanem jest m.in. czołowy francuski plakacista, Alain Le Quernec, który opracował imponujący katalog dzieł kolektywu.
Dzięki projektowi Wiejski Pop Art publiczność
z Poznania i Kwilcza mogła nauczyć się techniki
Hangar’t bezpośrednio od członków kolektywu, którzy odwiedzili nas w maju, prezentując wystawę swoich
obrazów w Domu Bretanii oraz prowadząc warsztaty
w Poznaniu i Kwilczu, w efekcie których, w listopadzie
w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji została otwarta wystawa obrazów przedstawiających ludzi i historie
związane z miejscową Starą Szkołą, w której od dwóch
lat działa Centrum. Obrazy, które będą eksponowane na
stałe w jego wnętrzach, przedstawiają między innymi
postać Floriana Mazurkiewicza, wieloletniego nauczyciela i miejscowego działacza społecznego, dziś patrona
Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji.
Kontakt z Bretończykami z kolektywu Hangar’t wiele
nas nauczył. Nie zapomnę Erica, stolarza z zawodu, który z pasją i dumą opowiadał przed kamerą poznańskiej
telewizji o obrazie swego dziadka na koniu, który malował przez kilka tygodni z synem i wnukami. Pokazał przy
tym małe czarno-białe zdjęcie z lat pięćdziesiątych, które
było jego punktem wyjścia. Stara fotografia przepadłaby
wcześniej czy później w rodzinnych archiwach, tymczasem wykonany na jej podstawie obraz dał nowe życie
i uniwersalny wymiar historii człowieka, którego przedstawia. Poznała ją m.in. publiczność bretońska, paryska,
nowojorska oraz poznańska.
Wiejski Pop Art nie zna barier środowiskowych. Do
kolektywu może należeć każdy. Każdy może być artystą
i – jak mówił Warhol – doczekać swoich 15 minut sławy. Brzmi to niewiarygodnie, jednak Hangar’t jest udaną
wielopokoleniową przygodą ze sztuką, która jest udziałem środowiska wiejskiego na ogół wykluczonego z życia
artystycznego.

Elżbieta Sokołowska

Na początku chciałem wymyślić jakieś zajęcie dla społeczności Nizon, małej wsi, i zaprosić do udziału jej mieszkańców, rolników itp.
Chciałem, żeby to było łatwe, więc wymyśliłem technikę, która opiera się na fotografiach związanych bezpośrednio z tutejszymi mieszkańcami
i ich historią. Na podstawie tych zdjęć opracowałem łatwą w realizacji technikę i zaprosiłem do wspólnego malowania mieszkańców Nizon.
Nie spodziewałem się, że to przyjmie taki obrót. Wszyscy zaczęli chętnie przychodzić do pracowni Hangar’t, spędzać tam całe godziny. Nasze
działania są kontynuowane po dziś dzień. A istniejemy już od ponad 20 lat.
Yves Quentel, założyciel i lider kolektywu Hangar`t

Warsztaty w Poznaniu

Uczestnicy warsztatów z członkami
kolektywu Hangar’t w Domu Bretanii

Yves Quentel objaśniający
technikę malarską Hangar’t

Członkowie kolektywu Hangar’t i zespołu Domu Bretanii z obrazem
Domu Bretanii w kolorach Pop Art

Młodzież w akcji. Malowanie Domu Bretanii

Ekipa Hangar’tu w trakcie pracy nad obrazem Domu Bretanii

Warsztaty w Kwilczu
Projekt okazał się dużym sukcesem w naszym lokalnym środowisku. Goście z Francji pozwolili nam odkryć nową formę kreowania historii na sztaludze, zaczynając od poszukiwań starych fotografii Kwilcza i ludzi tu mieszkających, a następnie wykorzystując nową dla nas technikę malarską. Dla
nas wszystkich biorących udział w projekcie było to ciekawe doświadczenie artystyczne, które zbliżyło pokolenia.
Magdalena Jabłońska, Dyrektor Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu

Yves Quentel omawiający efekt pracy na warsztatach w Kwilczu
Przed Starą Szkołą (aktualnym Centrum Kultury i Edukacji)
w Kwilczu z „doktorem” Quentelem w malarskim kitlu

Jestem zaskoczony tym, jak szybko młodzież przyswoiła naszą
technikę, co więcej znalazła własny sposób pracy.
Yves Quentel o warsztatach w Kwilczu

Jest świetnie. Poznałem bardzo dużo ludzi, naprawdę mogę się sprawdzić w nowej technice, Maciej, uczeń
w której podoba mi się różnorodność. Można tak gimnazjum, uczestnik
warsztatów w Kwilczu
naprawdę o wszystkim decydować.

Akordeonista

Prace nad portretem Floriana Mazurkiewicza, patrona CKiE

Zetknęłam się już oczywiście z tego rodzaju sztuką, ale nie osobiście.
Nigdy nie pracowałam używając zaproponowanej tutaj techniki. Bardzo
się cieszę, że mieliśmy możliwość uczestniczenia w tych warsztatach.
Uczestnicy warsztatów są
bardzo zadowoleni. Kiedy
patrzę na ich twarze, wszyscy są uśmiechnięci i zaangażowani. Myślę więc, że
będziemy kontynuować naszą pracę z pasją. Chcielibyśmy stworzyć parę obrazów,
które będą dokumentowały
naszą Kwilecką architekturę
i ciekawych ludzi z Kwilcza.
Myślę, że postaramy się
malować również postacie
z naszych rodzin, bo przecież to jest również kawał
historii kwileckiej.
Jolanta Milka, kierownik
pracowni plastycznej
w CKiE w Kwilczu

Uczestnicy warsztatów plastycznych
w Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu

Rodzina przy garbusku (na podstawie zdjęcia z 1975)
Zaprezentowana na warsztatach technika daje możliwość osobom
niekoniecznie uzdolnionym czy z przygotowanym plastycznnie na
stworzenie własnego obrazu. Spotkania, w których brałam udział dały
mi możliwość oderwania się od rzeczywistości.
Karolina Hutniczak, uczestniczka warsztatów w Kwilczu

Bretońskie melodie ludowe z lat 1600–1914
Archaizmy i nowości
Armel an Héjer

Muzyka bretońska jawi się dziś, mimo dużego jej
zróżnicowania, jako muzyka o raczej jednolitym charakterze melodycznym i rytmicznym. Jednorodność,
dzięki której muzyka ta jest łatwo rozpoznawalna,
była w przeszłości tym większa, że kultura bretońska
umiała świetnie przyswajać i przetwarzać wpływy zewnętrzne. Na współczesną muzykę bretońską składają
się jednakże zasoby muzyczne bardzo zróżnicowane.
Chociaż zewnętrzne wpływy zostały w ciągu kilku stuleci silnie „zbretonizowane” dzięki geniuszowi ludu,
można dotrzeć do źródeł pochodzenia elementów
składowych zasobu melodii, z którego czerpią współcześni muzycy.

Dawne źródła

Zdecydowana większość melodii tworzących dziś repertuar tradycyjnej muzyki bretońskiej wywodzi się pod
względem stylu melodii, modalności i charakterystyki
rytmicznej z bardzo starych źródeł muzycznych, sięgających co najmniej czasów Średniowiecza. Choć nie można zredukować muzyki bretońskiej tylko do powyższego,
pozostaje ona muzyką o charakterze przede wszystkim
średniowiecznym1.

Muzyka w stylu ludowym średniowiecznym

Ponieważ mało jest dokumentów historycznych dotyczących muzyki bretońskiej sprzed XVI wieku, trudno jest
określić, jakich dokładnie używano melodii i jakim wpływom ulegały one wcześniej. Podstawowy typ melodyczno
-rytmiczny, najbardziej powszechny po dziś dzień, można
jednak odnaleźć już w bretońskim triory [taniec z Dolnej,
tj. zachodniej, Bretanii], który ukazał się w 1596 roku
w traktacie Orchésographie Thoinota Arbeau [prawdziwe
nazwisko: Jean Tabourot]: chodzi o „zwykłą” frazę kończącą, zakończoną na tonice [pierwszy stopień gamy],
ośmiomiarową, której ambitus [rozpiętość między najwyższym a najniższym dźwiękiem] nie przekracza kwarty [odległość 4 stopni gamy]. Zbiór tańców Terpsichore
Michaela Praetoriusa z 1619 roku zawiera również trzy
tańce Passepieds de Bretaigne, z których „drugi i trzeci
mają charakter niemal właściwy dla Vannes, bliski niektórym [tańcom] en dro [lub an dro]. (…) Ich wykonanie praktycznie nie zmieniło się od ukazania się traktatu
Tabourot-Arbeau i można przypuszczać, że melodie te
pochodziły ze starszego źródła2”. Jeśli nie można stwier-

dzić, czy nasze nowożytne melodie taneczne wywodzą się
bezpośrednio z repertuaru muzyki bretońskiej z XVI wieku, można jednak wywnioskować, że mamy do czynienia
z identyczną formą, a dzięki temu, że ona przetrwała – pokrewieństwo jest oczywiste3.
Inny przykład – melodia complainte [pieśń żałobna]
z Dolnej Bretanii pozwala sądzić, że istnieje bezpośredni
związek między tradycyjną melodią przekazywaną po dziś
dzień a udokumentowaną melodią ludową z początków
XVII w. Chodzi o gwerz [lamentacja] Ar roue Gralon ha
Kear Is (Król Gralon i miasto Ys), skomponowaną przez
Oliviera Souvestre (1831-1896), wydaną w 1853 roku,
której melodię można odnaleźć już w 1653 roku w zbiorze
Canticou Spirituel ojca Maunoir, gdzie wydaje się ona kojarzona z piosenką Deiz mat deoc’h compagnunez, o charakterze bezdyskusyjnie ludowym. To świadczyłoby o tym, że
nasza melodia była dobrze znana ludności Kornwalii już
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w połowie XVII wieku, a z pewnością o wiele wcześniej.
Ta melodia opiera się na jednym z najbardziej klasycznych schematów w muzyce bretońskiej – z wyłączeniem
melodii tanecznych - na tej samej podstawowej formule
melodycznej, z którą mieliśmy do czynienia w triory. Nie
ulega więc najmniejszej wątpliwości, że te struktury melodyczno-rytmiczne są bardzo stare, sięgają co najmniej
XVI wieku, a najprawdopodobniej dużo wcześniej.

Muzyka religijna i barokowa

Przez całe stulecia bretońscy pieśniarze i instrumentaliści mieli regularnie do czynienia także z innym repertuarem muzycznym – katolickim śpiewem liturgicznym.
Niektóre melodie śpiewane podczas nabożeństw posłużyły
za wzór dla melodii piosenek ludowych. Tego typu praktyki są udokumentowane co najmniej od okresu Baroku.
Tematyczne kompozycje muzyki tzw. uczonej, przeznaczone do użytku religijnego, cieszące się pewnym uznaniem,
można odnaleźć w repertuarze piosenek ludowych takich
jak Me a zo un den yaouank, której melodia, używana najczęściej w Górnej Kornwalii, jest bliska kolędzie (noël)
nr 2, Or nous dites Marie z Nowej księgi kolęd na organy
i klawesyn Louisa-Claude’a d’Aquin (1694-1772), wydanej
w Paryżu w 1757 roku, która została przez niego spisana
na podstawie kolędy prowansalskiej Adam e sa compagno,
skomponowanej przez Nicolasa Saboly (1614-1675) według melodii Amans quités vos chaines.
Kolejnym przykładem jest bretońska pieśń religijna
O soñjal en hon pec’hejoù (Myśląc o naszych grzechach),
która jest obecna również w tradycji ludowej. Ta melodia
pojawia się prawdopodobnie już w XIII wieku, a potem pod
koniec XVIII wieku jako akompaniament do wiersza Les
tendres souhaits Charlesa–Henri’ego Ribouté (1708-1740).
Jej autorstwo było wtedy przypisywane Antoine’owi
Albanèse (ok. 1730-1800), a czasami nawet Giovanni’emu
Battiscie Pergolesiemu (1710-1736). Szybko odniosła
ogromny sukces, a dzięki swej renomie została potem szeroko wykorzystana w różnych tradycjach muzycznych. Można ją odnaleźć w Bretanii zarówno w muzyce religijnej, jak
i ludowej.
Niektóre motywy religijne pochodzą natomiast z melodii
ludowych zapożyczonych przez Kościół, jak wykazaliśmy
wcześniej w przypadku lamentacji Gwerz Kêr Is. „Wykorzystanie melodii w muzyce to świeckiej, to religijnej nie
jest ani rzadkością, ani specyfiką Bretanii4”. Czasami jest
więc trudno stwierdzić, jeśli nie ma wzmianki o kompozytorze lub w przypadku bretońskich piosenek ludowych, których nie zapisywano nutowo przed wiekiem XIX, czy pierwotna melodia pochodziła z jednego lub drugiego źródła.

Muzyka myśliwska

Innym ważnym elementem oddziaływającym na muzykę bretońską w okresie baroku jest muzyka myśliwska.
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Początkowo prosty język muzyczny z właściwymi sobie
kodami przypominającymi alfabet Morse’a, przeznaczony na róg myśliwski, stopniowo się rozwijał, przybierając, w miarę rozwoju budowy instrumentu, charakter coraz bardziej muzyczny. Dopiero w drugiej połowie XVII
wieku, a w szczególności w XVIII wieku, w czasie wielkich polowań królewskich we Francji, dawne, kodowane,
sygnały myśliwskie zmieniają się w prawdziwy repertuar melodii na róg, zainicjowany głównie przez markiza
Marca-Antoine’a de Dampierre (1676-1756), składający
się z fanfar, fantazji i melodii religijnych.
Myślistwo odgrywa ważną rolę w Bretanii czasów
Ancien Régime, a praktyka polowania z psami na drobną i dużą zwierzynę utrzymała się przez cały wiek XIX.
Niektóre fanfary i fantazje mogły zostać zasłyszane przy
różnych okazjach przez ludowych śpiewaków i grajków,
a zwłaszcza przez uczestników i pomocników polowania.
Muzyka myśliwska wzbogaciła styl komponowania i wykonywania melodii, zarówno śpiewanych, jak i granych,
który można nazwać „stylem myśliwskim”, w którym
zarys melodii jest łatwo rozpoznawalny, w szczególności
kadencje melodyczne kończące, a rytm jest trójdzielny,
w charakterystycznym metrum 6/8.

XIX wiek – złoty wiek i czas przewrotów

Od końca XVIII aż do początku XX wieku, w czasie,
gdy tradycyjne społeczeństwo chłopskie przeżywa swój
największy rozkwit, do tradycyjnej muzyki bretońskiej
przedostają się kolejnymi falami nowe utwory.

Modne melodie francuskie

Jeśli chodzi o śpiew, od XVIII wieku do tradycyjnego repertuaru doszły głównie, najbardziej znane w środowiskach literackich, miejskich czy wojskowych, piosenki francuskie. Była to jednak niewielka część spośród
wszystkich spisanych podówczas melodii. Powstała wtedy tendencja do tworzenia melodii „à la française” w muzyce uczonej, o charakterze bardziej tonalnym, o większym ambitusie i opierających się głównie na trybach dur
i moll – opadającym i wznoszącym. Widać ją w piosenkach spisywanych po dziś dzień, głównie w sonioù i piosenkach o lekkim charakterze. W zbiorach nut z końca
XIX i pierwszej połowy XX wieku znajduje się trochę
piosenek tego typu, np. słynna Son ar pilhaouer (Piosenka gałganiarza), w której przebieg melodii, finał w oktawie i podwyższony dźwięk na VII stopniu gamy w trybie mollowym (dźwięk prowadzący) zupełnie zrywają
z wcześniejszymi schematami muzycznymi.
Francuskie piosenki polityczne również zostały przetłumaczone na bretoński lub przyjęte w oryginalnej wersji – romańskiej – w Górnej [wschodniej] Bretanii w czasie wojen rewolucyjnej Francji, najczęściej przeinaczając
ideologię na korzyść partii katolickich i rojalistycznych.

Te piosenki, zazwyczaj zawdzięczane księżom opozycjonistom, nie przeniknęły głęboko do tradycji i nie przetrwały do XX wieku gdyż były zbytnio związane politycznie z zakończoną już epoką5.

Opery komiczne, operetki
i kawiarnie koncertowe

Modne piosenki francuskie wpłynęły także na muzykę
instrumentalną, zwłaszcza taneczną, z Dolnej Kornwalii,
z okolic Vannes i krainy Gallo, gdzie najbardziej się rozpowszechniły, zapożyczone z komediobaletów a potem
z oper komicznych, pełniąc rolę wodewilów6. W Dolnej
Bretanii, według zapisanych świadectw, Matilin an Dall7,
niewidomy grajek z Quimperlé, który wystąpił w Paryżu
w 1847 roku na scenie teatru Ambigu Comique, podgrywał chłopom do tańca motywy z Niemej z Portici [opera
Auberta] lub Sroki złodziejki Rossiniego, które zasłyszał
gwizdane8. Cieszył się takim uznaniem wśród grajków
i tancerzy z całej Dolnej Bretanii, iż nie ulega wątpliwości, że trwale wpłynął na styl i repertuar swych braci
po fachu, którzy z kolei korzystali z repertuaru muzyki
klasycznej: opery komicznej i operetki9.
Po kanoniku Josephie Mahé (1760-1831)10, folkoryści
końca XIX wieku z żalem odnotowują, że większa część
repertuaru tanecznego grywanych na weselach na bombardzie [bretońska szałamaja] i binioù [dudy bretońskie],
a jeszcze częściej na konkursach, w których uczestniczą grajkowie, wywodzi się z melodii francuskich. Aby
się pokazać z jak najlepszej strony przed jurorami wywodzącymi się ze środowisk wykształconych literacko
i muzycznie (klasycznie), beztrosko, bezwstydnie i bez
ograniczeń wykorzystywali oni wszystkie modne melodie, zapożyczając je z repertuaru kabaretowego, przystosowując do wymogów tanecznych i rywalizując w wirtuozerii wykonania. Zamiast zachować dawne melodie,
takie konkursy, organizowane najczęściej przez samych
folklorystów i Bretoński Związek Regionalistyczny,
przyczyniły się do szybszej odnowy repertuaru.

Muzyka wojskowa
i zespoły muzyczne „orphéon”

Od 1790 roku utrwalała się nowa struktura wojskowych
zespołów muzycznych. W czasach pierwszego Cesarstwa
każde miasto garnizonowe ma swoją muzykę wojskową,
w następstwie czego rozwija się w okresie Restauracji ruch
„Orphéon11”. Nawet, jeśli sukces orkiestr dętych, harmonii
i innych grup jest mniejszy w Bretanii niż w innych miejscach, i jeśli zachowują one charakter praktycznie wyłącznie miejski, przyczyniają się one do popularyzacji nowych
instrumentów, takich jak klarnet (od 1830 roku) oraz nowego repertuaru, złożonego z hejnałów, fanfar, marszów i fantazji inspirowanych ariami operowymi, z którego muzycy
włączają całe melodie lub ich fragmenty do muzyki ludowej. Niektóre z tych melodii, na przykład te pochodzące
z paryskiej operetki czy z piosenki kabaretowej, z czasem
zmienione przez muzyków i dostosowane do wymogów
rytmicznych i stylistycznych bretońskiej muzyki ludowej,
znajdują zastosowanie również jako melodie okolicznościowe: pochód weselny, marsz aktywistów itp.

Tańce salonowe

W Górnej Bretanii zmiany te miały jeszcze większy
oddźwięk. Znacznie ułatwiły przyswojenie nowego, modnego repertuaru tanecznego w środowiskach paryskich
i wśród mieszczaństwa. Mowa o kadrylu. Ten taniec salonowy, wywodzący się z kontredansu francuskiego z XVIII
wieku, zawierał początkowo liczne regulowane figury
taneczne. Uproszczony i na nowo zaaranżowany, rozpowszechnił się w różnych formach na północy i wschodzie
Bretanii począwszy od 1840 roku12. Szybko zastąpił dawne
ronda i zajął ważną pozycję w większej części krainy Gallo.
Utwory używane początkowo do akompaniowania kadryla były komponowane na specjalne okazje i można je dziś
odnaleźć w tradycji ludowej obok nowych melodii, zapożyczonych z modnych oper i baletów, które współistniały
z różnymi, następującymi po sobie, figurami tanecznymi.
Kontredansy i kadryle przeniknęły również do Dolnej
Bretanii, ale w mniejszym stopniu. Tylko kilka tańców
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salonowych, wywodzących się z francuskich kontredansów, zadomowiło się w zachodniej części Półwyspu
Bretońskiego, często w formie znacznie przekształconej.
Tańce te, nie odwołujące się do istniejącego w tamtejszej
tradycji repertuaru muzycznego (głownie do balu i gawota), opierają się najczęściej na nielicznych typowych melodiach akompaniujących, a czasami nawet tylko na jednej. Widać więc „ślad francuskiego kontredansu w części
repertuaru naszego folkloru, obok branlera i innych tańców o mniejszym znaczeniu13”, ale jego pozycja w repertuarze melodii ludowych jest zróżnicowana w zależności
od miejsca.
Po kadrylach i kontredansach pojawiają się również
tańce w parach, najpierw otwartych, potem zamkniętych,
praktykowane od niedawna w paryskich salach balowych

wraz z hucznym nadejściem w latach 1840 polki - żywego tańca dotychczas lekceważonego, po której nadeszły
mazurka i scottish. Te ostatnie, podchwycone przez miejscowe mieszczaństwo były z kolei adoptowane przez bretońskich tancerzy i muzyków ludowych począwszy od lat
1860-70. W Górnej Bretanii z czasem się rozproszą, aby
stworzyć nowy, bardzo urodzajny, repertuar choreograficzny: gigouillete, pas des patineurs, secouette, paskovia,
chatouillette, później aéroplane, polka piquée [z odrywaną piętą] itp. Tyle nowych tańców pojawiających się
z całą serią nowych melodii, pochodzących bez wyjątku
z repertuaru francuskiego, jak słynna piosenka Monsieur
l’curé n’veut pas (Ksiądz proboszcz nie chce), przeznaczona do akompaniowania polce i tańcom jej pochodnym.
Wszystkie te melodie głęboko przeniknęły do tradycyjnej muzyki bretońskiej i odnowiły w dużej mierze
repertuar, głównie muzyki granej do tańca, uwydatniając
tym samym różnice w charakterze muzyki zachodniej
i wschodniej części Półwyspu bretońskiego. Jednakże
gdy nie służą one za podkład do śpiewu, w większości
- bardziej w Dolnej Bretanii niż w kraju Gallo - zostały
tak „zbretonizowane”, że najczęściej trudno dziś odnaleźć
w nich oryginalną linię melodyczną!
Tłumaczenie: Elwira Wróbel
W nawiasach kwadratowych w treści artykułu znajdują się
przypisy tłumacza.

1

Dotyczy to nie tylko Bretanii: „w Bretanii można zazwyczaj odnaleźć te same elementy, co w innych muzykach etnicznych w Europie. Są tam podobieństwa, w niektórych aspektach,
z muzyką innych krajów celtyckich lub co najmniej z muzyką innych regionów Francji […] i Europy Środkowej...” (René Abjean, La musique bretonne existe-t-elle?, Musique Bretonne,
nr 188, styczeń/luty 2005, str. 28)

2

Jean-Christophe Maillard, Quelques airs de musique bretonne instrumentale des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Musique Bretonne, nr 17, lipiec 1981, str. 2

3

Formy choreograficzne wciąż praktykowane w większej części Bretanii, wywodzące się z takich średniowiecznych typów tańców jak branler (...) czy passepied, oraz forma 3-częściowa
danse-bal-danse popierają tezę o ścisłym pokrewieństwie między dawnym i nowożytnym repertuarem. Wypowiedzi Noël du Fail (ok.1520-1591) i Rabelais (ok.1494-1553) potwierdzają,
że te dawne tańce ludowe były rzeczywiście tańczone w Renesansie (por. również Jean-Michel Guilcher, La tradition populaire de danse en Basse-Bretagne, Spézet/Douarnenez, Coop
Breizh & Chasse-Marée/Ar Men, 1995)
4

Bernard Lasbleiz, Le timbre de Kêr Is, Musique Bretonne, nr 188, 2005, str. 38

5

Niemniej jednak te adaptacje wpłynęły na pisanie piosenek politycznych po bretońsku aż do czasów Drugiego Cesarstwa, głównie w środowiskach legitymistycznych.

6

Lekkie piosenki wykorzystujące istniejące i znane już publiczności melodie.

7

Ślepy Mathurin, alias Mathurin Furic (1789-1859)

8

Praca zbiorowa, Musique bretonne, Douarnenez, Le ChasseMarée/Ar Men, 1996, str.103

9
Muzyka francuska również wykorzystywała w tym czasie bretońską muzykę ludową, ale bardziej jej obrazowość niż same motywy melodyczne. Tak oto w Paryżu powstały liczne dzieła
w stylu bretońskim, jak np. operetka Le Violoneux Jacques’a Offenbacha (1819-1880) z 1855 z podtytułem „Legenda bretońska” lub, rok później, pochodząca z Saint-Brieuc piosenka
Le Biniou Emila Duranda (1830-1903), która odniosła ogromny sukces.

10
Rękopis z 232 melodiami zebranymi od śpiewaków i grajków z okolic Vannes, podzielonymi na melodie „bretońskie”, „niebretońskie”, „o niepewnym pochodzeniu”, „zagraniczne”
i „francuskie”
11

Orphéon to ruch muzyczny okolicznościowy założony w 1833 przez Guillaume’a-Louisa Bocquillon (1781-1842), zrzeszający chóry wspierane przez samorządy lokalne i prywatne
przedsiębiorstwa. Z czasem termin ten określał rozwój małych orkiestr ludowych.

12

Nadejście kadryla w przeróżnych formach spowodowało rewolucję w ludowej tradycji tanecznej nie tylko we Francji, ale też w całej Europie w drugiej połowie XIX w.

13

Jean-Michel Guilcher, La contredanse et les renouvellements de la danse française au XVIIe et XVIIIe siècle, Paris/La Haye, École Pratique des Hautes Études/Mouton & Co, 1969

Armel an Héjer – absolwent studiów celtyckich, w przeszłości nauczyciel bretońskiego na Uniwersytecie
w Breście, uczył się śpiewu od pieśniarzy starszego pokolenia w środkowej i południowej Bretanii. Dziś jest
uważany za jednego z najlepszych pieśniarzy bretońskich. Śpiewa głównie w takich zespołach jak: JOA,
SA[ƒ]AR, AR’SYS, w duecie ze śpiewakiem Alainem Le Clère czy gitarzystą Soïgiem Siberilem oraz solo.
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Czy Francję da się zreformować?
O próbach reformowania francuskich samorządów
Marta Tobiasz-Jouhier

Na półmetku swego mandatu prezydenckiego, François
Hollande mianując Manuela Vallsa na premiera, nieoczekiwanie zapowiedział reformę samorządów francuskich.
Nikt się tego nie spodziewał, bo o reformie nie było mowy
w jego programie wyborczym.
Założenie reformy było słuszne: uprościć organizację
samorządów, tak, aby przeciętny obywatel wiedział, czym
zajmuje się dany szczebel administracji terytorialnej, zmodernizować jej działanie i poszukać oszczędności, gdyż
budżet państwa jest od wielu lat na minusie. Nie przez
przypadek tutejszy podział jest nazywany mille-feuille territorial. Mille-feuille to rodzaj kremówki złożonej z wielu
warstw ciasta… Francuski podział terytorialny jest równie
wielowarstwowy. Jest także mało przejrzysty i niezrozumiały dla obywateli, co potwierdzają sondaże. Francuzi
najzwyczajniej nie wiedzą, czym zajmuje się dany szczebel organizacji terytorialnej, nie znają też, z wyjątkiem
mera, swoich radnych.

Aktualna organizacja terytorialna

Aktualna organizacja terytorialna Francji składa się
z trzech szczebli samorządowych: gmin, departamentów
i regionów. Do tego dochodzą inne formy podziału terytorium, czyli różnego rodzaju jednostki współpracy międzygminnej, jak syndykaty o jednym lub wielu zadaniach
oraz wspólnoty gminne, wspólnoty aglomeracyjne, wspólnoty urbanistyczne i tzw. pays. Te ostatnie oznaczają terytorium spójne pod względem geograficznym, ekonomicznym, kulturalnym i społecznym, którego zadaniem jest
realizacja wspólnych celów rozwojowych danego obszaru.
W Bretanii jest 21 pays.
Podział administracyjny Francji jest w dużej mierze
spadkiem po Rewolucji Francuskiej. Zjawiskiem na skalę
europejską jest ogromna liczba gmin - 36 700 (dla porównania w Niemczech jest ich około 11 000, we Włoszech
8000, a w Polsce 2478). We Francji jest ich tak dużo, ponieważ na mocy dekretu z 22 grudnia 1789 roku, każde
miasto, miasteczko czy nawet wiejska wspólnota przy
parafii ustanowione zostały gminami. Francuzi są do nich
bardzo przywiązani jak do przysłowiowej „dzwonnicy”
(attachement au clocher), a kolejne próby zmniejszenia
liczby gmin kończyły się niepowodzeniem. To nie przypadek, że właśnie wybory samorządowe obok wyborów prezydenckich przyciągają do urn najwięcej obywateli. Mer
jest najlepiej znaną postacią spośród wszystkich przedsta-

wicieli władz samorządowych. Nietrudno zgadnąć, że małym gminom (aż 80% gmin ma poniżej 1000 mieszkańców,
w tym 955 poniżej 50 mieszkańców według danych INSEE
- Narodowego Instytutu Statystyk i Badań Gospodarczych)
niełatwo jest wykonywać powierzone im zadania z zakresu
administracji publicznej. Stąd konieczność grupowania się
w jednostki współpracy międzygminnej.
Pośrednim szczeblem samorządowym są departamenty, utworzone w miejsce dawnych prowincji dekretem
z 14 grudnia 1789 roku. W przeciwieństwie do gmin zostały one wydzielone w sztuczny sposób, tak, aby każdy
obywatel w ciągu jednego dnia mógł dotrzeć na koniu do
miasta centralnego (chef-lieu). Chodziło także o to, aby
podzielić Francję na jednostki terytorialne jednorodne pod
względem powierzchni i zaludnienia. Obecnie Francja
kontynentalna liczy 96 departamentów, jest też 5 departamentów zamorskich.
Najmłodszym szczeblem władzy samorządowej jest region, którego status określono w 1982 roku. Francja kontynentalna liczy 22 regiony.
Każdy szczebel administracji samorządowej ma określony zakres zadań. Gminy zajmują się na swoim obszarze
organizacją usług publicznych, zapewnieniem ładu i porządku publicznego, utrzymywaniem dróg i szkół podstawowych. Wykonują także zadania z zakresu administracji
państwowej, są to sprawy stanu cywilnego oraz organizacja wyborów. Departamenty mają za zadanie dbanie o drogi departamentalne (utrzymanie istniejących i budowa
nowych), organizację transportu i utrzymanie gimnazjów.
Odpowiadają także za pomoc socjalną dla rodzin, osób
niepełnosprawnych, seniorów i bezrobotnych. Regiony
zajmują się rozwojem gospodarczym, wspierają kulturę,
szkolnictwo średnie i wyższe. Oprócz tego zarówno gminy,
departamenty jak i regiony mogą zajmować się wszystkimi
sprawami dotyczącymi ich terytorium na mocy tak zwanej zasady „kompetencji ogólnych” (clause de compétence
générale) i to jest właśnie jeden z kluczowych problemów
w funkcjonowaniu samorządów. W rzeczywistości oznacza to, że każdy szczebel samorządu może zajmować się
tą samą sprawą! Na przykład przedsiębiorstwo, które chce
otworzyć działalność w danym miejscu, może ubiegać się
o pomoc finansową zarówno od gminy jak i od departamentu i regionu. To oznacza stratę czasu i energii zarówno
dla przedsiębiorstwa jak i dla administracji. Każdy szczebel administracji ma osobny formularz, wymaga innych
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dokumentów, musi wniosek rozpatrzyć, poddać głosowaniu, przelać dofinansowanie i skontrolować jak zostało
spożytkowane. W konsekwencji dochodzi czasami do podwójnego lub nawet potrójnego finansowania tego samego
zadania. Logiczniej byłoby przyznać większą dotację, ale
tylko na jednym szczeblu.

Trzy akty decentralizacji

Francja jest państwem o silnych tradycjach centralistycznych. Widać to nawet na rozkładzie jazdy pociągów,
gdzie brak jest bezpośrednich połączeń pomiędzy dużymi
miastami „prowincji” (a z punktu widzenia Paryża prowincją jest całe terytorium kraju oprócz stolicy). Przejazd pociągiem z Rennes do Nantes (około 100 kilometrów) zajmuje prawie tyle samo czasu co z Rennes do Paryża (350
kilometrów)!
Idea decentralizacji kraju i przyznania większej samodzielności samorządom sięga zaledwie lat osiemdziesiątych XX wieku. Reformę rozpoczął Gaston Deffere,
minister spraw wewnętrznych i decentralizacji w rządzie
Pierre’a Mauroy’a. Najbardziej istotne zmiany wprowadzono na samym początku reformy, mocą ustawy z 2 marca 1982 roku zadecydowano o samodzielnym zarządzaniu
gminami, departamentami i regionami przez wybrane rady.
Zadecydowano także o zmianie organu wykonawczego
w regionie i departamencie z nominowanego centralnie
prefekta na wybieranego przez radę przewodniczącego.
Te ustawy z lat 1982 i 1983 roku uważane są za pierwszy
akt decentralizacji. Drugi nastąpił w latach 2002-2003 wraz
z wprowadzeniem zmian w konstytucji. Od tej pory Francja
stała się republiką „zdecentralizowaną”. Aktualne reformy
- ustawa o nowym podziale regionów z 16 stycznia oraz
ustawa o nowej organizacji Republiki (NOTRe – nouvelle
organisation de la République) z 7 sierpnia 2015, to trzeci
akt decentralizacji.

Co nowego ?

Dużym krokiem naprzód jest wprowadzenie parytetów. Jak dotąd rady były zdominowane przez mężczyzn,
teraz zasiada w nich tyle samo kobiet co mężczyzn. Nie
przekłada się to niestety jeszcze na równy podział ról na
najwyższych stanowiskach. Tylko 10 kobiet przewodniczy
radom w 101 departamentach, wśród nich jest Nathalie
Sarrabezolles w bretońskim Finistère. Przy okazji rady też
odmłodniały.
Zniesiona została zasada „kompetencji ogólnych” dla
departamentów i regionów. Te pierwsze mają za zadanie
pomoc socjalną i solidarność terytorialną, te drugie rozwój
gospodarczy, społeczny, sprawy ochrony zdrowia i nauki
a także wspieranie polityki odnowy miast i dostępu do
mieszkań. Gminy, departamenty i regiony mogą zajmować
się na własną rękę rozwojem w zakresie kultury, sportu,
turystyki, promocji języków regionalnych i edukacji.
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Widocznym rezultatem reformy jest też kontrowersyjny
pomysł redukcji liczby regionów z 22 do 13, który wejdzie
w życie 1 stycznia 2016 roku. Zmiany nie obejmą regionów
Ille-de-France, Centrum, Krainy Loary (Pays de la Loire),
Korsyki, regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
oraz Bretanii. Pomimo licznych protestów, rząd zadecydował o połączeniu Alzacji z Lotaryngią i Szampanią,
Akwitanii z regionem Limousin i Poitou-Charentes,
Burgundii z Franche-Comté, regionu Languedoc-Roussillon
z Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais z Pikardią oraz
Dolnej i Górnej Normandii.

Bretania bez zmian

Zapowiedziana reforma terytorialna stała się wielką
nadzieją dla Bretończyków marzących o zjednoczeniu regionu w jego granicach historycznych z uwzględnieniem
dużej części departamentu Loary Atlantyckiej z Nantes,
należącej do regionu Kraina Loary. Sondaże wskazują, że
przychylna jest temu większość zainteresowanych. Rada
regionu Bretanii uchwaliła nawet swą wolę powrotu do
historycznych granic. Poparła je wielka społeczna mobilizacja i demonstracje, jak ta z września ubiegłego roku
w Nantes, w której uczestniczyło 30 000 tysięcy osób według organizatorów, a 13 000 według danych policji.
Inną wizję przedstawili były premier i mer Nantes
Jean-Marc Ayrault oraz obecni merowie Nantes, Brestu,
Rennes i Saint-Nazaire, największych miast obu regionów.
Dla nich należało połączyć Krainę Loary z Bretanią. Wielkim przeciwnikiem tej opcji okazał się najbardziej wpływowy Bretończyk, Jean-Yves Le Drian, aktualny Minister
obrony, były przewodniczący Rady Bretanii i były mer
bretońskiego Lorient. Nie chciał „rozmycia” swojego rodzinnego regionu. A może chodziło mu też o jego szanse
w wyborach? W czasie kiedy Francja interweniuje zbrojnie w Afryce Centralnej, Mali i w Afganistanie, Le Drian,

który ma kluczowe stanowisko w rządzie, ogłosił swoją
kandydaturę na fotel przewodniczącego Rady Bretanii.
To zaskoczenie dla Francuzów, ale nie dla Bretończyków.
W Bretanii Jean-Yves Le Drian cieszy się dużą popularnością i ma ogromne szanse na wygraną w wyborach, choć
nie odpowiedział jasno, które stanowisko ostatecznie wybierze. A może myśli o połączeniu mandatów?

Zmarnowana okazja

Reforma zaproponowana przez Hollande’a jest kolejnym
krokiem aby dostosować organizację terytorialną Francji
do bieżącej sytuacji. Koniecznością było więc wzmocnienie roli i zadań organizacji współpracy międzygminnej
kosztem kompetencji dla rozdrobnionych gmin, ponieważ
ponad 80 procent ludności Francji mieszka w miastach i w
obszarach podmiejskich. Rola dużych ośrodków miejskich
zostanie rzeczywiście podkreślona, przez stworzenie tzw.
metropolii, ale nie idą już z tym w parze środki finansowe
na realizację zadań.
A co się stanie z departamentami? Już Sarkozy ogłosił ich
zniesienie, ale potem przegrał wybory prezydenckie i zabrakło mu czasu na realizację pomysłu. Prezydent Hollande
najpierw ogłosił w styczniu 2014, że departamenty są „niezbędne”, następnie w kwietniu 2014 roku zapowiedział ich
zniesienie, aby po licznych protestach radnych lokalnych,
którzy w ramach łączenia mandatów zasiadają również
w Parlamencie i tym samym biorą udział w głosowaniu
nad ustawami, wrócić do poprzedniego zdania. To dowód
na to, że tak potrzebna reforma nie została dobrze przygotowana. Świadczy o tym także niefortunny kalendarz

wyborczy. Wybory do departamentów odbyły się w marcu
tego roku, a ustawę o ich nowych kompetencjach Parlament uchwalił dopiero w sierpniu. Oznacza to, że przyszli
radni nie mogli być pewni, jaki będzie zakres ich zadań
i obowiązków!
Innym przykładem zmarnowanej okazji są regiony.
W założeniu chodziło o ich wzmocnienie, aby mogły stać
się lokomotywami rozwoju gospodarczego kraju. Znów
przeszkodził kalendarz wyborczy i błędna strategia. Prezydent zapowiedział tworzenie regionów o „rozmiarze europejskim”, ale regiony francuskie, zaraz po hiszpańskich już
są największe w Europie! Region Burgundia jest większy
od Belgii. W pośpiechu, ponieważ wybory w regionach
miały się odbyć w marcu tego roku, choć ostatecznie przeniesiono je na grudzień, Prezydent wybrał kontrowersyjną
metodę łączenia istniejących regionów, zamiast oprzeć ją
na analizie spójności terytorium, wspólnych interesów, historii czy też poczucia tożsamości. A z braku funduszy, regionom nie przyznano niezbędnych środków finansowych
do realizacji ambitnych przedsięwzięć.
Oczekiwania były ogromne i takie też jest dzisiaj rozczarowanie zapowiedzianą reformą. Organizacja terytorialna
nie jest uproszczona, może stała się trochę bardziej przejrzysta. Ponieważ nie zniesiono departamentów, a utworzono nowe regiony, zamiast obiecywanych oszczędności będą
nowe wydatki... Z modernizacją trzeba trochę poczekać,
bo na razie czeka nas reorganizacja. Wybory prezydenckie
są w 2017 roku, a w przypadku zmiany partii rządzącej,
pewnie i samorządy czeka kolejna reforma. Pozostaje mieć
nadzieję, że będzie wtedy lepiej przygotowana.

Dla pasjonatów Bretanii, morza i żagli
Małgorzata Czaplarska

Przypomnijmy: Jean-Luc Bannalec to pseudonim
Jörga Bonga, niemieckiego pisarza, wydawcy, tłumacza
i krytyka literackiego, który dzieli swoje życie pomiędzy Hesję i Bretanię. Ten ostatni region upodobał sobie w szczególny sposób, wykorzystując jego idylliczną
i tajemniczą aurę jako tło kryminalnych przygód paryskiego komisarza Georgesa Dupina, „zesłanego” do
Bretanii za swą niepokorną postawę wobec przełożonych. W lipcu tego roku wydawnictwo Czarne wydało
drugą część jego przygód pt. „Sztorm na Glenanach”.
Po pierwszej odsłonie zawodowych i osobistych perypetii komisarza Dupina („Śmierć w Pont Aven”), pozwa-

lającej przyjrzeć się z bliska południowej części Bretanii,
którą pod koniec XIX wieku upodobali sobie impresjoniści z Paulem Gauguinem na czele, tym razem przenosimy
się na Glenany (fr. les Glénan), archipelag malowniczych
bretońskich wysp na Oceanie Atlantyckim. Po raz kolejny
Jean-Luc Bannalec zaprasza swoich czytelników nie tylko
do śledzenia ciekawej, wielowątkowej historii kryminalnej, ale przede wszystkim do odkrywania mało znanych
miejsc chłostanego sztormami „końca świata” (fr. Finistère, łac. Finis Terrae).
Glenany to archipelag zamieszkałych tylko w sezonie
letnim wysp, oddalony o około dwadzieścia kilometrów
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od stałego lądu, z przepięknymi, białymi plażami piaszczystymi i zapierającymi dech w piersiach widokami.
Nie bez powodu, otoczone turkusowymi, przejrzystymi wodami oceanu, wyspy nazywane są bretońskimi
Karaibami. To miejsce tajemnicze, podobnie zresztą jak
cała Bretania, o bogatej przeszłości sięgającej prehistorii, a następnie burzliwych czasów obecności na wyspach
angielskich korsarzy, gdzie dobrze się słucha opowieści
o skarbach ukrytych na dnie morza czy o duchach topielców. Ruch turystyczny na wyspach jest ograniczony
i podlega surowym przepisom, które mają pomóc uchronić dziewiczą przyrodę przed zanieczyszczeniami i negatywnymi skutkami działalności człowieka. A cudów natury tutaj nie brakuje. Są nimi choćby objęte ścisłą ochroną
pola miejscowych narcyzów, pokryte co roku w kwietniu
łanami delikatnych biało-kremowych kwiatów. Narcyz
z Glenanów - Narcissus triandrus capa jest gatunkiem
endemicznym, występującym tylko na archipelagu.
Bohater „Sztormu na Glenanach”, przybyły z Paryża
komisarz Georges Dupin, nie pojawia się na archipelagu
przypadkowo. Prowadzi dochodzenie w sprawie tajemniczej śmierci trzech mężczyzn, których życie osobiste
i zawodowe związane jest z wyspami. Jednym z nich jest
syn założycieli tutejszej szkoły żeglarskiej. Rozpoczyna
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się trzydniowa gonitwa za sprawcą (sprawcami?) morderstwa, której towarzyszą opisy wyjątkowych widoków,
intrygujących postaci, miejscowej flory i fauny, kapryśnej bretońskiej pogody, wyśmienitych dań z owocami
morza, wyspiarskich zwyczajów, mitów i legend. Miłośnicy Bretanii lekturą książki nie będą zawiedzeni.
Głównym elementem rozwijanej przez autora ciekawej intrygi jest historia i współczesne dzieje legendarnej szkoły żeglarskiej Les Glénans (nazwa szkoły pisana
z „s” na końcu została zastrzeżona, w konsekwencji, nazwę archipelagu, wbrew zasadom francuskiej ortografii,
pisze się bez końcowego „s”). Pomimo, że część wątków
związanych ze szkołą jest wytworem wyobraźni autora,
taka szkoła rzeczywiście istnieje i cieszy się uznaniem
w całym żeglarskim świecie. Jej renoma oraz nietypowy
sposób funkcjonowania, daleki od współczesnej, komercyjnej działalności luksusowych jachtklubów, przyciągają co roku około czternastu tysięcy miłośników sportów
wodnych. Lektura książki zainspirowała mnie do poznania
bliżej tej niezwykłej historii. Wszystko zaczęło się w 1945
roku, kiedy małżeństwo Vianney, Helena i Filip, zasłużeni członkowie francuskiego ruchu oporu, żeglując u wybrzeży Bretanii, dopłynęli do mało znanego archipelagu.
W 1947 roku postanowili założyć na wyspach międzynarodowy szkoleniowy ośrodek żeglarski. Stowarzyszenie,
które powstało, aby nim zarządzać, skupiło byłych członków ruchu oporu, kobiety i mężczyzn, którzy swoją młodość poświęcili walce z okupantem. Pobyt na Glenanach
miał im pomóc w powrocie do normalnego życia i w pozbyciu się traumatycznych wspomnień z lat wojennych.
W duchu solidarności i humanizmu, grupa stu dwudziestu młodych, ciężko doświadczonych przez życie ludzi,
spędzała wspólnie letnie miesiące, żeglując, łowiąc ryby,
uprawiając sport, pośród pięknej przyrody i w spartańskich warunkach, bez dostępu do bieżącej wody i prądu.
Pasjonaci morza samodzielnie organizowali sobie czas
spędzany na łonie natury, a umiejętności żeglarskie wykorzystywali wówczas jedynie w celu bezpiecznego dostania się na stały ląd. Tak wyglądały początki. Ośrodek
z roku na rok rozwijał się i w 1961 roku wydał podręcznik żeglarstwa pt. Le Cours des Glénans, zwany „biblią
żeglarzy”, który do 2007 roku rozszedł się w nakładzie
ośmiuset trzydziestu tysięcy egzemplarzy. Jest to kompendium wiedzy dla pasjonatów sportów wodnych, które
przetłumaczono na języki angielski, włoski i hiszpański. W 1969 roku, dzięki inicjatywie szkoły Les Glénans
powstała Federacja Szkół Żeglarskich ISSA, założona
w celu standaryzacji szkoleń żeglarskich w Europie i na
świecie. Les Glénans stały się wzorem szkoły żeglarskiej.
Dzisiaj główna siedziba szkoły Le Centre Nautique des
Glénans znajduje się na lądzie, w bretońskim Concarneau
i funkcjonuje przez cały rok. Adepci żeglarstwa, podzieleni na cztery grupy, w zależności od stopnia umiejętności

i wieku, szkolą się na morzu pomiędzy kwietniem a październikiem, korzystając z czterech baz znajdujących się
na wyspach archipelagu: Fort-Cigogne, Bananec, Penfret
i Drenec. Uczestnicy kursów mieszkają tam w skromnych
warunkach, zazwyczaj w opuszczonych przed laty przez
mieszkańców kamiennych domach z tradycyjnymi łupkowymi dachami lub w namiotach. Organizatorzy szkoleń
dostarczają kursantom raz w tygodniu z kontynentu osiem
ton żywności oraz cztery i pół tony wody pitnej. Szkoła
Les Glénans, zgodnie z duchem jej założycieli, funkcjonuje nadal na zasadzie wolontariatu. Co roku na rzecz stowarzyszenia działa około ośmiuset instruktorów będących
wolontariuszami, którzy pracują w zamian za nocleg i wyżywienie. Na stałe szkoła zatrudnia tylko dziesięć osób.
Proponowane przez nią kursy, to przede wszystkim nauka
żeglarstwa, ale także windsurfingu czy kitesurfingu.
Szkoła organizuje także zajęcia dla dzieci z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ucząc ich
mierzyć się z morskim żywiołem, by w przyszłości umieli

sobie poradzić z przeciwieństwami losu. Ci młodzi ludzie
nie tylko uczą się sztuki żeglarstwa, ale także samodzielnie
budują łodzie, które służą im potem do ćwiczenia technik
nawigacyjnych. Tutaj wszyscy są równi. Życie we wspólnocie w duchu solidarności i honorowych zasad to idee
bretońskiej szkoły żeglarstwa, uniwersalne, a przecież tak
często zapominane we współczesnym świecie.
Gorąco polecam lekturę „Sztormu na Glenanach”
wszystkim, którzy interesują się Bretanią i pragną odkrywać jej tajemnice. Książka jest doskonałym przykładem
osadzenia fikcji literackiej w realnym świecie, który autor
opisuje w sposób lekki, przystępny i pozbawiony uprzedzeń. To prawdziwy hołd Bannaleca dla Bretanii, a dla
czytelników powód do radości, że zechciał się z nimi po
raz kolejny podzielić swą miłością do tej krainy.
Jean-Luc Bannalec „Sztorm na Glenanach”
(przeł. z niem. Elżbieta Kalinowska, wyd. Czarne 2015)

Małgorzata Czaplarska - absolwentka filologii romańskiej UAM Poznań oraz wydziału lingwistyki
Uniwersytetu René Descartes w Paryżu. Pracownik departamentu współpracy międzynarodowej urzędu marszałkowskiego w Olsztynie, odpowiedzialna za kontakty partnerów z Warmii i Mazur i bretońskiego Côtes
d’Armor. Stypendystka Rządu Francuskiego w Ecole Nationale d’Administration w Strasburgu. Przewodnicząca olsztyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Bretanii i Francji „Amitié”. Przez rok (XI.2013-XI.2014)
zajmowała się programem kulturalnym poznańskiego Domu Bretanii.
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Bretagne culture diversité (BCD) /Sevenadurioù Breizh
Mikaël Le Bihannic
Bcd.bzh: Bretagne et diversité to strona inter-

Bretagne culture diversité [Bretania – Kultura – Róż-

norodność] / Sevenadurioù Breizh to stowarzy-

netowa, która proponuje zbiór blisko 500

szenie działające na rzecz rozpowszechniania

filmów na temat różnorodności kulturo-

i promocji kultury bretońskiej w obrębie hi-

wej na świecie. Poza udostępnieniem

storycznej Bretanii (5 departamentów). Zaj-

online filmów dokumentalnych, portal

muje się uświadamianiem odbiorców i wy-

oferuje szczegółowe opisy na temat

jaśnianiem tego, co się składa na bogactwo

filmów, portrety reżyserów i podaje

kulturowe Bretanii, pokazując i chroniąc

wiele informacji dotyczących mniej-

wiele elementów dziedzictwa regionu, roz-

szości narodowych, etnicznych i ję-

powszechniając i jak najlepiej wykorzystując

zykowych. Projekt realizowany w ści-

pracę lokalnych stowarzyszeń kulturalnych,

słej współpracy z festiwalem filmowym

a także opracowując, gdy jest taka potrzeba,

nowe narzędzia popularyzacji tej wiedzy. To wszystko

buduje bogactwo i różnorodność kulturową naszego regionu.

W tym celu tworzymy proste i łatwo dostępne narzędzia, po-

w Douarnenez oraz stowarzyszeniami
Rhizomes i Daoulagad Breizh podaje też

program ostatnich edycji Festiwalu.

Wystawy wirtualne: Wiele wystaw poświęconych kultu-

zwalające dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, głównie

rze Bretanii jest czasowych, więc nietrwałych. Bretagne culture

kulturalnych, z którymi realizujemy wiele projektów.

udostępnienie ich projektów możliwie największej liczbie od-

dzieci i młodzieży. Opieramy się na dorobku licznych działaczy
Rozpowszechnianie treści kulturalnych i naukowych związa-

nych z Bretanią odbywa się głównie za pośrednictwem technologii cyfrowych, w szczególności Internetu.

Kilka przykładów naszej pracy

diversité zwraca się do organizatorów wystaw i proponuje im

biorców w Internecie. Jest to swojego rodzaju drugie życie dla
tych wystaw. Pierwsza z nich jest poświęcona bajkom i bajarstwu
w Bretanii.

Program radiowy Sevenadurioù dostępny w odsłuchu onli-

ne: Bretagne culture diversité we współpracy z BHS – Brudañ ha

Koprodukcja serialu internetowego pt. „Clichés Bretons”

Skignañ stowarzyszeniem zrzeszającym radia stowarzyszeniowe

wej. Raz na miesiąc, w dwuminutowym odcinku, dostarczamy

Arvorig FM i Radio Bro Gwened, realizuje program radiowy po-

(Bretońskie stereotypy) dostępnego na naszej stronie interneto-

odpowiedzi na mogące pojawiać się stereotypowe pytania na temat naszego regionu:
Departament Loire-Atlantique jest cześcią Bretanii?!
Darmowe drogi zawdzięczamy Annie Bretońskiej?
W Bretanii ciągle pada.
Bretończycy to alkoholicy…

Wydana została płyta DVD z 12 odcinkami pierwszej serii, po

francusku, bretońsku i angielsku, z bonusem w postaci 12 odcin-

bretońskojęzyczne, takie jak Radio Kreiz Breizh, Radio Kerne,

święcony kulturze bretońskiej. Ta godzinna audycja jest dostępna
w dwóch wersjach językowych : francuskiej i bretońskiej. Program ten, nadawany raz w miesiącu, omawia działalność sto-

warzyszenia BCD w aspekcie pedagogicznym, poprzez kroniki

historyczne czy informacje o niematerialnym dziedzictwie czy
różnorodności kulturowej. Można go posłuchać na stronie Bretagne culture diversité lub w radiu Breizh.

To tylko kilka przykładów działań portalu Bretagne culture di-

ków drugiej serii w wersji francuskiej

versité. Na stronie www.bcd.bzh, dostępnej w 3 wersjach języko-

stało powierzone zarządzanie i animacja strony Bretania.bzh, por-

innych projektów.

Bretania.bzh: stowarzyszeniu BCD/Sevenadurioù Breizh zo-

talu kulturalnego Bretanii będącego projektem Regionu Bretania.
Ta prawdziwa ewoluująca mediateka działa na zasadzie wyszuki-

warki. Udostępnia odbiorcom elektroniczne zbiory archiwalne na
temat Bretanii. Wystarczy wpisać „sardine” (sardynka), a poja-

wi się cała masa różnorakich dokumentów: obrazy, dawne kartki
pocztowe, filmy, nagrania dźwiękowe… a wszystko to w zaledwie kilka kliknięć!
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