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Eric Tabarly – z miłości do żagli
i regat dalekomorskich
Pen Duick – spełnić marzenie

Fot. Jean Guichard

Eric Tabarly urodził się w Nantes w lipcu 1931 roku. Od wczesnego
dzieciństwa żeglował ze swoim ojcem
Guyem Tabarly. Jego życiowa pasja
narodziła się pewnego dnia 1938 roku,
gdy rodzina Tabarlych w jednym z niewielkich dopływów Loary natrafiła na
zimujący zaniedbany kuter gaflowy,
który tak bardzo im się spodobał, że
od razu mieli ochotę go kupić. Mały
Eric wdrapał się na mierzący 15 metrów

długości pokład jachtu zaprojektowanego przez słynnego szkockiego
konstruktora Wiliama Fife’a Juniora.
Łódź zbudowano w stoczni w Irlandii w 1898 roku, w międzyczasie miała
różnych właścicieli i różne nazwy. Gdy
ją znaleźli, należała do rodziny Lebec
z Nantes, która nazwała ją Pen Duick,
co oznacza w języku bretońskim (oryginalna pisownia „penn duig”) „czarnogłówka” – tak potocznie nazywa się
maleńką sikorę czarnogłówkę. Rodziny
Lebec nie stać było na utrzymanie

Eric Tabarly (1931-1998) – legendarny
francuski żeglarz, przez 35 lat ścigał
się i zwyciężał na morzach i oceanach
całego świata. Stworzył serię jachtów
Pen Duick, z których każdy wnosił nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne.
Zginął tragicznie w czasie rejsu na
swoim pierwszym, stuletnim wówczas
Pen Duicku, płynąc do Szkocji na zlot
jachtów zaprojektowanych przez Wiliama Fife’a.

jachtu, nie pozostało jej nic innego
jak przyjąć ofertę kupna przedstawioną przez Tabarlych. Siedmioletni
Eric zaczął pływać na Pen Duicku, z którego w przyszłości uczyni dzieło swego
życia. Za sprawą udoskonaleń technicznych i licznych zwycięstw w regatach
zrodzi się podwójna legenda – wyjątkowego żeglarza i serii jachtów Pen
Duick, które staną się obiektem marzeń
Francuzów.
Eric z rodzicami i młodszą siostrą
żeglowali na pokładzie Pen Duicka
w czasie dwóch kolejnych wakacji letnich, aż wybuchła wojna i łódź znalazła się na złomowisku statków w bretońskim Bénodet. Tabarlym udało się
ocalić ją przed demontażem na części,
kłamiąc, że kil jachtu jest z żeliwa, a nie
– jak to miało miejsce – z ołowiu, rekwirowanego wówczas przez władzę na
potrzeby wojska. W czasie wojny łódź
była pozostawiona bez opieki i konserwacji, w wyniku czego stępka uległa
zniszczeniu. Pen Duick został zwodowany dopiero w 1947 roku. Jacht znajdował się wówczas w kiepskim stanie
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Pen Duick II – samotny żeglarz

Pen Duick V

i ojciec Erica zdecydował się na jego
sprzedaż, nie mogąc zapłacić za trudną
i kosztowną naprawę. Eric nie mógł
znieść myśli, że będzie musiał pożegnać się ze swoim skarbem. W 1952
roku, kiedy kolejni potencjalni nabywcy
jachtu, zniechęceni przez Erica, rezygnowali z zakupu, Guy Tabarly nie miał
innego wyjścia jak podarować jacht
swemu synowi.
Kiedy Eric ukończył 21 lat i stracił prawo do stypendium szkolnego,
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powrocie oddał Pen Duicka na przegląd
braciom Constantini - konstruktorom
morskim ze stoczni w Trinit -sur-Mer
w Bretanii, według których zniszczenia kadłuba były zbyt poważne, by
myśleć o jego odnowieniu. Zła ocena
stanu Pen Duicka wydana przez Marca
i Gillesa Constantinich nie zniechęciła
Erica, który zaproponował im nowatorskie wyzwanie – wypróbowanie na
Pen Duicku nowej technologii budowy
kadłubów z laminatu poliesterowego.
Stary kadłub łodzi posłużył jako forma,
na którą nałożono siedem warstw
laminatu. Pen Duick został uratowany.
Wiosną 1959 roku po siedmiu latach
wysiłków i wyrzeczeń, by przywrócić elegancki żaglowiec do życia, Eric
będzie mógł wreszcie pływać na swoim
Pen Duicku. Koledzy Tabarly’ego ze
studiów widzieli, że sensem jego życia
są łódź i żeglarstwo, aby się zahartować, Eric spał z nagim torsem przy
oknie szeroko otwartym nawet zimą.
W szkole Marynarki Wojennej przypadek Erica jest problematyczny. Nie
przejawia zapału do studiów, ratuje go
jedynie miłość do morza. Ostatecznie
otrzymuje promocję na oficera Marynarki Wojennej. Zostaje przydzielony do
służby w Cherbourgu, gdzie skorzysta
z okazji i przeprawi się na drugi brzeg
kanału La Manche, by podpatrzeć najlepszych wówczas na świecie żeglarzy
angielskich. Eric bierze za cel najważniejsze regaty: Fastnet, Channel Race,
Cowes-Dinard. Ściganie się na jachcie
zbudowanym przed sześćdziesięcioma
laty, nie jest dla niego przeszkodą
nie do pokonania. Pojawiają się nowe
wyzwania, gdyż Eric marzy o samotnych regatach transatlantyckich, w których weźmie udział w 1964 roku.

zaciągnął się do lotnictwa marynarki
wojennej, gdzie miał zapewniony żołd,
który pozwalał na finansowanie konserwacji Pen Duicka. Pomimo braku
większego zainteresowania nauką, Eric
wygrywał konkursy i zaliczał kolejne
egzaminy, gdyż nade wszystko pragnął
ustabilizowania swojej sytuacji finansowej oraz wzmocnienia swej pozycji jako żeglarza. Został przydzielony
na kurs pilotażu do Maroka, potem
wysłano go na wojnę w Indochinach. Po

Aby zmierzyć się z samotnie z oceanem i z innymi żeglarzami, Eric buduje
z braćmi Constantini jacht, który będzie
miał podobną długość linii wodnej
jak Pen Duick przy krótszej długości zewnętrznej kadłuba - zaledwie
13,60 m. Użycie sklejki do budowy
kadłuba sprawi, że nowa łódź będzie
ważyła dwa razy mniej niż Pen Duick.
Eric wybiera takielunek typu kecz,
łatwiejszy w manewrach dla samotnego żeglarza. Kolejny raz Tabarly’emu

kończą się środki i jedynie dobra wola
braci konstruktorów, którzy nie określają terminów zapłaty, pozwala na
dokończenie budowy Pen Duicka II.
Kiedy Eric melduje się w porcie w Plymouth, jego jacht przyciąga wszystkie
spojrzenia. Rywalom w, uważanych
wówczas za najtrudniejsze, Transatlantyckich Regatach Samotnych Żeglarzy
Plymouth-Newport, Pen Duick II wydaje
się zbyt lekki, by sprostać kaprysom
północnego Atlantyku, ponadto – jak
na jednego żeglarza - powierzchnia
żagli jest ekstremalnie duża. Tymczasem Eric jest spokojny o swoje wybory
technologiczne. Wystartuje jak pocisk
i będzie sobie świetnie radził aż do
awarii samosteru, która zmusi go do
wielogodzinnego czuwania za sterem.
Nieugięty charakter i wyjątkowa siła
fizyczna żeglarza sprawią, że ostatecznie odniesie zwycięstwo z przewagą
2 dni i 20 godzin nad legendą angielskiego żeglarstwa Francisem Chichesterem. Niezwykły oficer marynarki
skupia powszechną uwagę, zostaje
odznaczony Legią Honorową, udziela
wywiadów, jest zapraszany. Sam Eric
ma tylko jedno w głowie, chce jak najszybciej wrócić do Francji, by zdążyć
wziąć udział w regatach kończących
sezon. Pen Duick II zostaje zakupiony
przez Ministerstwo Młodzieży i Sportu,
Eric zaś zostaje przydzielony do służby
sportowej w wojsku.

harmonii. Eric przygotowuje się do
udziału w regatach o Puchar Admiralicji (Admiral’s Cup), wcześniej wygrywając francuskie eliminacje Pucharu
w Saint Malo, zaraz potem wygrywa
Morgan Cap i Gotland Race w Szwecji. Po wygraniu w Channel Race,
potwierdza swoją legendę w regatach Fastnet, gdzie załoga Pen Duick
III zwycięża konkurentów na jachcie
o długości 27 metrów w czasie realnym
i przeliczonym. Następnie Pen Duick
III wygrywa w regatach Plymouth-La
Rochelle i La Rochelle-Bénodet. Podsumowując: w 1967 roku Pen Duick III
wziął udział w sześciu najważniejszych
regatach i odniósł sześć zwycięstw,
co było najlepszym potwierdzeniem
słuszności podjętych przez Tabarly’ego
decyzji technicznych i jego umiejętności jako dowódcy załogi.
Zaproszony w tym samym roku przez
Australijczyków do udziału w legendarnych regatach Sydney-Hobart, Penn
Duick III odniesie zwycięstwo także na
Antypodach.

Penn Duick IV – wizja i pech
Podbudowany swymi sukcesami
i świadomy siły konkurencji, Eric dochodzi do wniosku, że przyszłość regat jest
w jachtach wielomasztowych. Zamawia

w stoczni w Lorient kolejną łódź – aluminiowego trimarana o długości 20,80
m i szerokości 10,70 m, z powierzchnią żagli 107,2 m2. Łódź budowana
z myślą o regatach transatlantyckich
w 1968 roku nie jest ukończona na
czas, między innymi z powodu protestów w maju 1968 roku, które ogarnęły
całą Francję. Eric staje na starcie regat,
jednak po zderzeniu z frachtowcem
i po awarii nie do usunięcia samosteru,
Bretończyk rezygnuje z zawodów. Pen
Duick IV wygra regaty transatlantyckie
w 1972 roku pod dowództwem Alaina
Colasa, załoganta Erica Tabarly’ego,
który odkupi od niego łódź i dowiedzie,
że zastosowane przy jej budowie rozwiązania technologiczne są przyszłością jachtingu.

Pen Duick V - expresem przez
Pacyfik
Chcąc wziąć udział w regatach
transpacyficznych
San
Francisco
-Tokio, Tabarly zamawia nową łódź,
której projekt opracują pod jego kierunkiem architekci Michel Bigoin
i Daniel Duvergié. Było to technologiczne cudo: podłużny redan zwiększa stabilność, 500 litrowe zbiorniki
balastu wodnego pozwalają oszczędzić ciężar na balaście stałym, ponadto

Eric, wzbogacony o doświadczenie
zdobyte na Pen Duicku II, chce zbudować szybki żaglowiec, który będzie
także dostosowany do przepisów technicznych regat, które zamierza wygrać.
Pen Duick III mierzy 17,45 m, jest zbudowany z aluminium, ma gaflowe ożaglowanie, a większa powierzchnia żagli
jest zgodna z regulaminem i zapewnia
imponującą moc. Eric tworzy załogę
złożoną oprócz niego z sześciu mężczyzn, których nazwiska przejdą do
historii żeglarstwa: Petipas, Kersauson, Vaneck, Lavat, Guégant i English.
Będą uczestnikami morskiej przygody
u boku żeglarza, który wyznacza drogę
francuskiego jachtingu. Ze względu
na nietypowy takielunek załoga Pen
Duicka III musi współdziałać w idealnej

Fot. Jean Guichard

Pen Duick III – najlepszy na
pięciu oceanach

Eric Tabarly
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Pen Duick VI – kolejne
wyzwanie
Marząc o załogowym rejsie dookoła
świata, Eric oraz André Mauric zaprojektowali dużego kecza z aluminium
o długości 22,25 metrów, o wadze
32 ton, przewidzianego na 14 osobową
załogę, z powierzchnią pomiarową żagli
267 m2, a 600m2 przy pełnych żaglach.
Pen Duick VI będzie, podobnie jak Pen
Duick III, przygodą zespołową z udziałem między innymi Patricka Tabarly’ego, młodszego brata Erica, Oliviera
de Kersausona i Marca Pajota. W czasie wyścigu dookoła świata (regaty
Whitebread
zainspirowane
przez
angielskiego żeglarza Francisa Chichistera z etapami Portsmouth-Kapsztad,
Kapsztad-Sydney, Sydney-Rio, Rio-Portsmouth), w którym załoga Tabarly’ego
na Pen Duicku VI wystartuje jako faworyci, jacht dwukrotnie straci maszt, co
zniweczy nadzieje Erica na zwycięstwo.
W związku ze zbliżającym się Trójkątem Atlantyckim (regaty z etapami:
Saint Malo-Kapsztad-Rio-Saint Malo)
Eric ogłosi ku ogólnemu zaskoczeniu, że z braku łodzi do dyspozycji,
weźmie udział w samotnych regatach
transatlantyckich w 1976 roku na Pen
Duicku VI, który był jachtem załogowym. Decyzja, by wziąć udział na tym
jachcie w samotnych regatach była
wielkim wyzwaniem, tym bardziej, że
rozegrają się one w skrajnie ciężkich
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jacht ma kil wyposażony w trymer
i pomysłowy wysięgnik. Eric szuka najlepszych rozwiązań technicznych dla
tych wymagających regat. Ma mało
czasu, więc żeby go zyskać, sam zasiądzie za kierownicą ciężarówki, którą
przywiezie z zaśnieżonej Szwajcarii
maszt. Nie ma czasu nawet na próbne
rejsy, jacht wkrótce wyruszy na pokładzie frachtowca do Stanów Zjednoczonych. Eric wygra regaty transpacyficzne o dystansie 5700 mil morskich
w rekordowym czasie 39 dni i 15 godzin.
Dotrze przed czasem, kiedy organizatorzy się jeszcze nikogo z uczestników
nie spodziewali. Ma 10 dni na zwiedzanie Japonii, zanim przypłynie kolejny
zawodnik Jean Yves Terlain, którego
Tabarly powita w porcie. Eric pokonuje Atlantyk, Pacyfik, a w jego głowie
dojrzewa myśl o rejsie dookoła świata.

Tabarly przy sterze Pen Duicka III

warunkach atmosferycznych z gwałtownym wiatrem i burzami. Eric poradzi sobie w pojedynkę, na wielkim
ponad 30 tonowym jachcie, z dantejskimi sytuacjami, które Natura rozgrywać będzie na morzu, oraz z licznymi
awariami i uszkodzeniami na pokładzie, jak utrata automatycznego steru.
Dochodząc w czasie regat do granicy
swej wytrzymałości fizycznej, pojawi
się jako pierwszy na mecie w Newport.
Pen Duick VI przyjmie na swym
pokładzie dziesiątki załóg w różnym
składzie, mniej i bardziej znanym, których członkowie mieli szczęście pójść
w ślady Erica.

Paul Ricard – historia
pewnego rekordu
Eric jest przekonany, że droga wyznaczona przez Pen Duicka IV jest właściwa. Po długich przygotowaniach zleca
budowę wielkiego jachtu-ptaka z aluminium o długości 16,50 m, w którym
zastosowane rozwiązania techniczne
podobne jak w wodolotach, pozwalają
jachtowi na wyjście z wody i ślizganie
się po powierzchni. Koszt budowy jachtu
pokryje Paul Ricard, francuski przemysłowiec, twórca marki Pastis Ricard. Pen
Duick VII będzie nosił imię sponsora. Łódź
weźmie udział w regatach transatlantyckich Lorient-Bermudy-Lorient. Towarzyszem Erica Tabarly’ego w tym wyścigu
będzie Marc Pajot. Będą prowadzili, aż
do wystąpienia problemu z żaglami.

W rezultacie trimaran VSD wyprzedzi ich
na mecie o 5 minut i 42 sekundy.
W 1980 roku Eric doznaje kontuzji
podczas zjazdu na nartach i nie może
wystartować w regatach transatlantyckich, w których zastępuje go Marc Pajot.
W drodze powrotnej jachtu do Europy,
Eric jest już na pokładzie m.in. w towarzystwie kamerzysty i będzie próbował
pobić rekord szybkości w pokonaniu
Atlantyku, wypływając z Nowego Jorku
22 lipca 1980 roku. Pokona 3000 mil
morskich dzielących go od południowo
-zachodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii
w 10 dni i 5 godzin, bijąc o 2 dni rekord
ustanowiony w 1905 roku na szkunerze
Atlantic przez Charliego Barra. Przed
Tabarlym wynik ten starało się pobić
wielu żeglarzy. Tabarly, jak zawsze dyskretny, pobił rekord bez medialnego
szumu, wyruszając w bardzo sprzyjających warunkach pogodowych.
Mimo nie do końca udanych rozwiązań technologicznych, Eric Tabarly
udowodnił na jachcie Paul Ricard, że
jednostki transoceaniczne mogą nawet
pływać w ślizgu.

Tekst: Association Eric Tabarly
w Lorient
Tłumaczenie : Elżbieta Sokołowska
Konsultacja merytoryczna:
Maciej Olszewski – Wielkopolski
Okręgowy Związek Żeglarski

Metamorfoza miejsca
Marta Tobiasz-Jouhier
XIV-wieczny klasztor Dominikanów
(Couvent des Jacobins) znajdujący się
na Placu Świętej Anny, w sercu starego miasta stolicy Bretanii, przemienił
się w Centrum Kongresowe XXI wieku.
Otwarty obiekt jest efektem długich
refleksji i debat, kompleksowych badań
archeologicznych i czterech lat trudnych
technicznie prac budowlanych.
„To nasza wielka duma, która odtąd
będzie wyznaczała dla Rennes czas
sprzed i czas po powstaniu Centrum”
powiedziała na uroczystości inauguracji
obiektu w dniu 8 stycznia 2018 roku mer
miasta Nathalie Appéré.
Miejscowi radni zdecydowali, że
miejsce zabytkowe ma żyć, a nie być
„trzymane pod kloszem”. Stąd decyzja
o nowym przeznaczeniu dla klasztornego budynku, przekazanego w 2002
roku przez właściciela, którym było
wojsko, za symboliczne 1 euro dla Rennes Métropole, czyli aglomeracji miasta
Rennes składającej się z 43 gmin. Obiekt
wymagał gruntownego remontu.

niego powstaje nowoczesna dzielnica,
nazwana EuroRennes, jest to kolejna
ważna dla rozwoju miasta inwestycja.
Przejazd z dworca kolejowego do Centrum Kongresowego w pełni zautomatyzowanym metrem trwa tylko 5 minut.
W budowie jest też druga linia metra,
która połączy południowy – zachód
z północnym - wschodem miasta, która
pod placem Świętej Anny, czyli przy Centrum Kongresowym przetnie się z działającą już pierwszą linią metra. Metro
w Rennes w godzinach szczytu kursuje
co dwie minuty. Ponadto miasto posiada

rozwiniętą bazę noclegową z czterema
tysiącami pokoi hotelowych, nie brakuje
też restauracji, kawiarń i barów.

Miejsce kultury
Centrum Kongresowe ma także
spełniać misję kulturową wobec mieszkańców aglomeracji Rennes i regionu.
Znalazło się w nim miejsce na siedzibę
Orkiestry symfonicznej Bretanii, która
dotąd musiała sobie radzić bez stałego lokum. Nowy sezon koncertowy
orkiestry toczy się w Centrum w sali

Centrum Kongresowe
XXI wieku
Rennes dołączyło do elitarnego
grona miast kongresowych. Atutem
obiektu położonego przy historycznym placu Świętej Anny jest połączenie tradycji i nowoczesności. Na sześciu
poziomach budowli, w tym dwóch podziemnych, znajdują się trzy sale audytoryjne mogące pomieścić 1000, 500
i 300 osób, w tym jedna mieszcząca się
w dawnym kościele, oraz liczne mniejsze
sale, ogromna przestrzeń wystawowa,
a także panoramiczny taras. Do atrakcyjności miejsca przyczynia się także
pozytywny wizerunek miasta Rennes we
Francji, mającego opinię miasta prężnie rozwijającego się, oraz dobre połączenie z Paryżem. Od lipca zeszłego
roku, dojazd szybką linią kolejową TGV
z Paryża do Rennes zajmuje zaledwie 1 godzinę i 25 minut. Sam dworzec
jest w trakcie modernizacji, a wokół

Wieża-ekran przy wejściu do Centrum Kongresowego
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Odnowiony dziedziniec klasztoru z rzeźbą „Chłopiec z żabą” (Boy with frog ) Charlesa
Raya (2009). Wystawa „Debout!”

audytoryjnej, która ma znakomitą
akustykę.
Hitem kulturalnego lata w Rennes
była wystawa zatytułowana „Powstań!”
(„Debout!”), na której można było zobaczyć dzieła współczesnych artystów
z bogatej kolekcji Françoisa Pinaulta. Ten
bretoński przedsiębiorca i miliarder, założyciel holdingu Kering, drugiej do wielkości grupy skupiającej producentów luksusowych produktów markowych, takich
jak Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, Bottega Veneta czy też Alexander
McQueen. Pinault jest właścicielem Palzzo Grassi oraz la Punta della Dogana
w Wenecji, gdzie ma siedzibę jego fundacja i muzeum mieszczące jego zbiory.
Wystawa kolekcji Pinaulta w Rennes, to,
cytując jej kuratorkę Caroline Bourgeois,
„wspaniały dialog pomiędzy historią,
sztuką współczesną i historią miejsca,
które właśnie powróciło do życia”.

2000 lat historii
w sercu Condate
Wykopaliska poprzedzające budowę
centrum Kongresowego, prowadzone od
stycznia 2011 roku do czerwca 2013 roku
były największymi miejskimi pracami
archeologicznymi, jakie kiedykolwiek
przeprowadzono w Bretanii. Na terenie
zajmującym prawie 8000 m2 pracował
zespół trzydziestu archeologów z INRAP
(Institut national de recherches archéologiques préventives) i ponad sześćdziesięciu specjalistów z różnorodnych
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dziedzin, w tym antropologii, architektury, ceramiki i militariów.
Wykopaliska pozwoliły lepiej poznać
historię miasta: od antycznej urbanistki,
poprzez życie codzienne w Galii aż po
budownictwo średniowieczne. Wydobyte znaleziska i przedmioty wzbogaciły
kolekcję Muzeum Bretanii.
Najstarsze odkryte ślady to skrzyżowanie dróg sięgające końca I wieku
p.n.e. To właśnie tutaj, pod klasztorem,
a nie na południu historycznej części
miasta, jak wcześniej sądzono, przebiegało główne połączenie arterii prowadzących do Condate - forum gallo-rzymskiego. Miasto rozwijało się prężnie
w tym miejscu do około III wieku n.e.
W IV wieku dzielnica ta znalazła się
poza pierwszą fortyfikacją Condate
i całkowicie podupadła.

Louise de Quengo
pani bez serca
Na terenie klasztoru znaleziono
szczątki ponad tysiąca pochowanych
tu zakonników i notabli. Najgłośniejszym bez wątpienia odkryciem archeologicznym w czasie prowadzonych
prac wykopaliskowych było wydobycie
na światło dzienne świetnie zachowanych zwłok zmarłej w 1656 roku Louise
de Quengo, która spoczywała niczym
„śpiąca królewna” od 358 lat w ołowianej, hermetycznie zamkniętej trumnie, zamurowanej w ścianie klasztornej
kaplicy świętego Józefa. Miała na sobie

zakonny habit, a w rękach trzymała krucyfiks. Obok niej znaleziono relikwiarz
w kształcie serca, zawierający serce
zmarłego siedem lat wcześniej Toussainta de Perrien, rycerza z Bréfeillac, który
był jej mężem. Ciało Louise de Quengo
poddano serii badań i autopsji. Ustalono, że przyczyną zgonu tej mierzącej
1,45 m sześćdziesięciolatki, była infekcja
płuc. Pani z Bréfeillac cierpiała również
na nadmiar cholesterolu, kamienie nerkowe, a jej czaszka była zniekształcona
przez zbyt częste noszenie opaski.
Media wiele pisały o tym odkryciu
i śledziły postępy badań, zwłaszcza, gdy
okazało się, że przed pochówkiem ze
zwłok fachowo wycięto serce. Pomimo
poszukiwań nie udało się go odnaleźć. Dzięki badaniom, którym poddano
szczątki damy z XVII wieku, historycy
mogli pogłębić znajomość rytuałów
pogrzebowych szlachty bretońskiej.
Kwestią sporną stał się ponowny pochówek Louise. Według naukowców wolą
Louise de Quengo był wieczny spoczynek w Rennes. Żyjący potomkowie zdecydowali jednak inaczej, postanowiając,
że ich przodkini zostanie pochowana na
cmentarzu w Tonquédec (departament
Côte–d’Armor), gdzie jej brat René był
właścicielem zamku.
Warto wspomnieć, że potomkiem
Louise de Quengo jest generał Pierre
de Quengo de Tonquedec, jeden z organizatorów, na początku lat dziewięćdziesiątych, wymiany zdecentralizowanej
pomiędzy Wielkopolską i Bretanią, który
był gościem inauguracji Domu Bretanii
w Poznaniu w 1993 roku.

Klasztor jakobinów
czyli domnikanów
Założenie w 1369 roku w Rennes
zakonu dominikanów owiane jest
legendą. W czasie wojny o sukcesję
bretońską, hrabia Jan de Montfort,
przyszły książę Jan IV Bretoński, miał
złożyć śluby, że w wypadku wygranej,
wybuduje kościół pod wezwaniem Matki
Bożej. Zwycięstwo w bitwie pod Auray
w 1364 roku nad Karolem z Blois, miało
zdecydować o nadaniu kościołowi
wezwania Najświętszej Marii Panny
Dobrej Nowiny, jako że wiadomość
o zwycięstwie przekazana żonie hrabiego była właśnie tą dobrą nowiną.
W archiwach nie ma o tym wzmianek,

ale taka wersja wydarzeń odpowiadała
potrzebującym materialnego wsparcia
zakonnikom i księciu, czyniąc z niego
założyciela klasztoru w trudnym czasie
walk o sukcesję bretońską. W rzeczywistości ziemia, na której zbudowano
klasztor, została przekazana przez Pierre’a Rouxela, bogatego kupca i jego
żonę Jeanne Rébillard, dominikanom
z Dinan, nie mającym wówczas siedziby
w Rennes. Ale to Jan IV Bretoński stał
się oficjalnym fundatorem klasztoru
poprzez podpisanie aktu założycielskiego z 30 listopada 1368 roku i uczestnictwo w ceremonii inauguracyjnej,
która miała miejsce 2 lutego 1369 roku.
Do czasów Rewolucji, dominikanie
zwani byli we Francji „jakobinami”, dlatego że ich pierwszy klasztor, założony
w 1218 roku w Paryżu, znajdował się
przy ulicy świętego Jakuba (po łacinie „Jacobus”). To właśnie tam w 1789
zbierał się klub polityczny nazwany
Jakobinami, któremu przewodniczył
najpierw Marat, a później Robespierre,
który w 1790 roku przemianowano na
Stowarzyszenie Przyjaciół Konstytucji
(Société des amis de la Constitution).
Z historią klasztoru wiążą się także
inne ważne dla Bretanii wydarzenia. To
tutaj księżna Anna Bretońska podpisała
w 1491 roku traktat pokojowy pomiędzy
Bretanią i Francją, w konsekwencji którego miesiąc później poślubiła króla
Francji Karola VIII w zamku w Langeais nad Loarą. Tutaj też, w sali kapituły
zbierały się w latach 1600- 1617 Stany
Bretońskie złożone z reprezentantów
kleru, szlachty i miasta, aby uchwalić wysokość podatków, jakie Bretania
miała płacić Koronie francuskiej.
Dominikanie są zakonem kaznodziejskim, w ich murach znajdowała się
bogata biblioteka, licząca ponad 3500
ksiąg. Część tych zbiorów przechowywana jest aktualnie w bibliotece centrum Les Champs Libres w Rennes.

Pielgrzymki do Najświętszej
Marii Panny Dobrej Nadziei
W XVI i w XVII wieku klasztor dominikanów stał się najważniejszym miejscem pielgrzymkowym w Rennes.
Wszystko to za sprawą obrazu Najświętszej Marii Panny Dobrej Nadziei,
który się w nim znajdował. Obrazowi
przypisano kilkanaście cudów, w tym
powstrzymanie epidemii dżumy w 1632
roku. W wyrazie wdzięczności wierni
ofiarowali patronce makietę miasta
wykonaną ze srebra. Po raz kolejny,
mieszkańcy modlili się o jej opiekę
w czasie wielkiego pożaru w 1720 roku,
który pochłonął ogromną część miasta. Pożogę udało się zatrzymać tuż
przed placem Świętej Anny, czyli tuż
przed klasztorem.
W czasie Rewolucji obraz przechowywał pewien ogrodnik, który kilka
lat później przekazał go do sąsiedniej
parafii Świętego Albina, gdzie znajduje się do dzisiaj, podobnie jak kopia
makiety miasta, której oryginał został
przetopiony w czasie Rewolucji. Jest
tam także obraz Najświętszej Marii
Panny zatrzymującej pożar, kolejny dar
od wiernych. Mało kto już o tym wie…
Inny obraz, przedstawiający Najświętszą Marię Pannę Cudów i Cnót
znajdujący się w kościele Świętego Zbawiciela stał się w XVIII wieku nowym
celem pielgrzymek.

Nowe życie klasztoru
W 1789 roku klasztor dominikanów
został zarekwirowany jako dobro narodowe. Taki sam los spotkał też 23 inne
klasztory, które znajdowały się wtedy na
terenie Rennes. Przed Rewolucją jedna
trzecia miasta należała do Kościoła.
Z tego bogatego dziedzictwa do dzisiaj
zachował się tylko budynek zgromadzenia dominikanów.

Po przejęciu obiektu przez armię,
klasztor został przekształcony w magazyn wojskowy. W XIX wieku składowane
tam siano przyczyniło się do rozprzestrzenienia pożaru, który poważnie go
uszkodził. W XX wieku budowla stała
się siedzibą wojskowych stowarzyszeń
sportowych.
Nowym etapem w historii klasztoru
dominikanów było wpisanie budynku
do rejestru zabytków w 1991 roku oraz
decyzja radnych Rennes Métropole
o odrestaurowaniu klasztoru i przekształceniu go w Centrum Kongresowe.
Zważywszy na ogrom zadań do wykonania, ogłoszony konkurs na projekt
Centrum Kongresowego w zabytkowym
klasztorze dominikanów przyciągnął
ponad 100 uczestników, w tym znane
międzynarodowe pracownie architektoniczne. Przetarg publiczny wygrał
Bretończyk, Jean Guervilly. W czasie
prac budowlanych klasztor wykopano
i „podwieszono”, aby dobudować dwa
poziomy pod ziemią. Wszystko to działo
się na bardzo ograniczonej przestrzeni,
przy placu otoczonym zabytkowymi
domami. Do historycznej bryły dobudowano nowoczesne elementy jak wieża
– ekran, która znajduje się przy wejściu
do obiektu, na miejscu nieistniejącej
dawnej wieży klasztoru.
Już pół roku przed inauguracją Centrum Kongresowego jego sale były
zarezerwowane na dwa lata z góry
na potrzeby krajowych oraz międzynarodowych wydarzeń biznesowych,
naukowych, społecznych i kulturalnych.
Odrestaurowany i rozbudowany klasztor dominikanów staje się lokomotywą gospodarki miasta i wnosi nowy
powiew życia do północnej części Rennes. To renesans miejsca o długiej
i pasjonującej historii.
Tekst i zdjęcia
Marta Tobiasz-Jouhier

Marta Tobiasz-Jouhier pochodzi z Krakowa. Ukończyła studia na Uniwersytecie
Jagiellońskim i Uniwersytecie Rennes II. W Bretanii mieszka od ponad 20 lat. Przez
kilka lat była korespondentem krakowskiego „Przekroju”. Od 2006 roku pracuje
w Radzie departamentu Ille-et-Vilaine, gdzie jest odpowiedzialna za współpracę
z Indiami, Rumunią oraz anglo-normandzkimi wyspami Jersey i Guernsay. Działa
w stowarzyszeniu „Polonia” z Rennes.

7

Muzeum w Pont-Aven
Miejsce pamięci poświęcone Szkole z Pont-Aven
Estelle Guille des Buttes-Fresnau
wskazuje, że muzeum w Pont-Aven
nie jest muzeum Paula Gauguina, lecz
instytucją poświęconą nowoczesnemu
ruchowi artystycznemu z końca XIX
wieku, stworzonemu wokół Paula Gauguina i Emila Bernarda.
Kiedy zaczęłam pełnić swoje obowiązki 2 maja 2006 roku, miałam
do wykonania zadanie powiększenia
muzeum, powierzone mi przez radę
miasta Pont-Aven (2750 mieszkańców).
Powierzchnia ekspozycyjna została
podwojona z 800 do 1600 metrów
kwadratowych. To pociągnęło za sobą
ważną zmianę w strukturze budynku
w celu uzyskania lepszych warunków

do ekspozycji kolekcji stałej oraz
powiększających się z latami zasobów
archiwalnych. Radni Pont-Aven zdecydowali, że przestrzeń do zwiedzania
będzie poszerzona o przylegający do
muzeum zabytkowy Hotel Julia, w którym zatrzymywali się malarze. Do historycznego budynku hotelu dobudowano
skrzydło o nowoczesnej architekturze,
służące zwiedzającym, które ma piękne
przeszklenia wychodzące na miejsca, które inspirowały artystów. Szlak
chronologiczno-tematyczny zaproponowany publiczności jest dydaktycznym przybliżeniem Szkoły z Pont-Aven,
a dwie wystawy czasowe organizowane

Fot. Laurent Bruneau © Musée de Pont-Aven

Muzeum w Pont-Aven, które było założone w 1985 roku przez moją poprzedniczkę Catherine Puget, zostało poddane w latach 2013-2016 generalnemu
remontowi pod nadzorem architektów
z agencji Atelier de l’Ile. Dzisiaj jest ono
najczęściej odwiedzanym (ponad 100
000 gości rocznie) muzeum poświęconym sztukom pięknym w Bretanii.
Na początku istnienia nie mające własnej kolekcji Muzeum w Pont-Aven pod
szyldem „Muzeum Francji” przyznanym
przez Ministerstwo Kultury, jest dzisiaj
celem nie do pominięcia dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać szkołę
noszącą tę samą nazwę, która wyraźnie

Paul Gauguin – „Dwie głowy Bretonek” (1894), pastel na papierze.
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Fot. Laurent Bruneau © Musée de Pont-Aven

każdego roku rozwijają tematy podejmowane przez muzeum.
Porządek zwiedzania, jaki proponujemy obecnie, pozwala zapoznać
się na wstępie z pierwszymi artystami,
którzy przyjechali do Pont-Aven, by
szukać tu inspiracji. Trzeba wiedzieć,
że na długo przed przybyciem w 1886
roku Gauguina, mała bretońska wieś
zdobyła
międzynarodowy
rozgłos,
zwłaszcza wśród Amerykanów. Jednym
z pierwszych, którzy tu przybyli, był
Robert Wylie. Pomału zaczęła tworzyć
się wokół niego kolonia artystów
amerykańskich,
którzy
zapełnili
działające wówczas karczmy i hotele
jak „Hôtel des voyageurs”. To pierwsze pokolenie malarzy pozostawało
pod wpływem Bonnata, Courbeta
i Gérôme’a. Historycy sztuki przypisują
ich dzisiaj naturalizmowi. Przyjeżdżając do Pont-Aven poszukiwali nowych
pejzaży do malowania, by pokazać je
w Paryżu podczas słynnego corocznego Salonu z nadzieją, że zostaną
zauważeni. Do Amerykanów zaczęli
stopniowo dołączać artyści z Europy
Północnej jak Szwedka Marie Luplau.
Należy podkreślić, że artyści pozostawali w dobrych relacjach z mieszkańcami, co tłumaczy, dlaczego kolonia
powstała w Pont-Aven a nie w innym
miejscu w Bretanii.
Następnie zwiedzanie muzeum jest
ukierunkowane na najbardziej znanych malarzy Szkoły, w pierwszym rzędzie oczywiście na Paula Gauguina.
Naszym celem jest pokazanie Gauguina z okresu bretońskiego, a nie
późniejszego
wyspiarskiego.
Jego
różne pobyty w latach 1886 - 1894
w Pont-Aven i w Pouldu (gmina Clohars-Carnoët w pobliżu Pont-Aven) są
najważniejsze zarówno dla rozwoju
jego talentu jak i dla rozkwitu sztuki
współczesnej. Nazwa Pont-Aven jest

Emile Bernard – „Pejzaż Pont—Aven z topolami” (ok. 1888), kredka i akwarela.

odtąd nierozerwalnie związana z syntetyzmem, którego początki sięgają lata
1888 roku, kiedy powstały najważniejsze dzieła Paula Gauguina „Wizja po
kazaniu” (National Gallery of Scotland
w Edynburgu) i Emila Bernarda „Bretonki na łące” (własność prywatna).
Obaj malarze chcieli zerwać z akademizmem i impresjonizmem, dążąc do
wypracowania nowych zasad w malarstwie, które raczej sugerują niż pokazują podmiot. Dzięki zakupowi dzieł
rysunkowych i malarskich obu artystów,
Muzeum w Pont-Aven ma w swoim
posiadaniu znaczący zbiór ich prac. Prezentujemy również dzieła Paula Sérusiera i Maurice’a Denisa, wielkich teoretyków i członków Szkoły z Pont-Aven.
Czysta forma, wyrazisty kolor kładziony monochromatycznymi plamami obwiedzionymi ciemnym konturem stanowią o nowoczesności tych
malarzy. Widać tu niewątpliwy wpływ
drzeworytów japońskich. To, co Bretania im oferuje w postaci pejzaży,
artyści kojarzą ze sztuką drzeworytów,

które powstały w kraju wschodzącego
słońca. W salach naszego muzeum
Szkoła z Pont-Aven jest pokazana
w całej swej różnorodności i złożoności, na przykład malarze Charles Filiger,
Holender Meijer de Haan i Polak Władysław Ślewiński, których obrazy są
rzadkie w publicznych kolekcjach francuskich, u nas są obecni przez szeroki
wybór ich dzieł.
Określenie „Szkoła z Pont-Aven”
zostało po raz pierwszy użyte przez
Maxime’a Maufrę w „Esejach o wolnej sztuce” z 1893 roku. Jego artykuł w tym zbiorze nosi tytuł „Gauguin
i Szkoła z Pont-Aven”. Jednak, jak to
dobrze wyjaśnił „uczeń” Gauguina,
Paul Sérusier, grupa z Pont-Aven
nie jest, jak można by sądzić, szkołą
z mistrzem otoczonym uczniami. Gauguin wspierał rozwój talentu każdego
z nich, co pozwala nam łatwo rozpoznać ich styl.
Tekst: Estelle Guille des Buttes-Fresnau

Estelle Guille des Buttes-Fresnau dyrektor Muzeów Rejonu Concarneau-Kornwalia, dyrektor i główny kustosz Muzeum w Pont-Aven, otwartego w 1985 roku w malowniczym miasteczku malarzy, z kolekcją dzieł
członków Szkoły, m.in. Paula Gauguina, Emila Bernarda, Paula Sérusiera, Władysława Ślewińskiego.
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„Kocham Polskę
i Gauguina”
Katarzyna Grabowska
„Kocham Polskę i Gauguina”–mówił
Władysław Ślewiński i to zdanie doskonale obrazuje jego miłość do ojczyzny i równoczesną fascynację wielkim
malarzem, twórcą grupy Pont-Aven.
Ślewiński kocha też Francję – kraj,
w którym spędził połowę życia i gdzie
narodziła się jego malarska pasja. Słowiańska dusza i francuskie malarstwo
ukształtowały artystę, którego obrazy

stworzone na styku dwóch kultur
i na przełomie dwóch wieków do dziś
podziwiamy.
Droga Ślewińskiego do malarstwa
nie była oczywista. Przyjeżdża do
Paryża w 1888 roku, uciekając z Polski
przed rosyjskim urzędem skarbowym
i gniewem ojca – byłego powstańca
styczniowego,
który
powierzając
synowi majątek ziemski wierzył, że

Władysław Ślewiński, Stara Bretonka, ok. 1896. Własność: Muzeum Narodowe, Poznań.
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będzie on dobrym zarządcą. Władysława nie interesowało jednak wiejskie życie. Coraz więcej czasu spędzał
w Warszawie – a dokładnie w Hotelu
Europejskim, gdzie spotykali się znani
polscy artyści. U Ślewińskiego talent
malarski dostrzega kuzyn – Józef Chełmoński i za jego namową Władysław
zapisuje się (na krótko) do znanej
Klasy Rysunkowej Wojciecha Gersona.

Fot. Laurent Bruneau © Musée de Pont-Aven

Kiedy jednak realne staje się aresztowanie za długi, Ślewiński podejmuje
decyzję o wyjeździe do Paryża – światowej stolicy kultury.
Lata 80. i 90. XIX wieku to czas
impresjonistów, uznanych w końcu
przez krytykę i docenionych przez
publiczność. Młodzi twórcy wydają się
być jednak znużeni tym klasycznym
już kierunkiem i szukają nowych sposobów artystycznej wypowiedzi. Jednym z nich jest Paul Gauguin – artysta
samouk, który dla sztuki w wieku 35
lat porzuca rodzinę i dotychczasowe
życie. Wkrótce wraz z grupą malarzy wyrusza do Pont-Aven – nadmorskiej miejscowości w Bretanii, jednego
z najpiękniejszych zakątków Francji.
To tu powstaje artystyczna kolonia,
w której Gauguin odgrywa rolę przywódcy-teoretyka. Pierwsza wspólna
wystawa tzw. „Grupy impresjonistów
i syntetystów” ma miejsce w 1889 roku
w Café Volpini w Paryżu. Podziwia ją
Ślewiński i jest oczarowany pracami
malarzy, choć dla większości widzów
płótna są „toporne”, o przesadnym
kolorycie, malowane zbyt płasko
i obwiedzione konturem. Ten nowy
styl, zwany syntetyzmem zdecydowanie przemawia do Ślewińskiego,
a Paul Gauguin staje się dla niego niekwestionowanym mistrzem. Wkrótce
obaj artyści poznają się w paryskiej
kawiarni „Chez Madame Charlotte”,
gdzie o kształcie nowej sztuki dyskutują m.in.: August Strindberg, Edward
Munch, Alfons Mucha, Stanisław Przybyszewski czy Stanisław Wyspiański.
W czasie jednego z takich spotkań Ślewiński coś rysuje. Widzi to Gauguin
i zaprasza go do swojej pracowni,
gdzie Polak ma namalować martwą
naturę. Gdy Gauguin zobaczył szkic,
miał powiedzieć: „Pan ma wielki talent
– powinien Pan zostać malarzem”.
Ślewiński w przeciwieństwie do
większości artystów nie ukończył żadnej Akademii, nie miał malarskiego
doświadczenia, do którego mógłby
się odnieść. A jednak, w wieku 34 lat,
podąża za Gauguinem do Pont-Aven,
gdzie urzeczony surowym krajobrazem Bretanii, pozostaje kilka lat.
W tej krainie urzeczywistniają się głoszone przez artystów hasła powrotu
do źródeł, do sztuki średniowiecza,
którą widzą w architekturze i rzeźbie

Władysław Ślewiński – „Portret Marii Schewtzoff” (ok. 1897), olej na płótnie.

bretońskiej, do kultury prymitywno-ludowej, którą odkrywają wśród
miejscowej ludności. Ślewiński w swoich obrazach, jak inni członkowie
grupy Pont-Aven, posługuje się syntezą: upraszcza lub eliminuje zbędne
detale, skupia się na najważniejszych elementach, by wydobyć istotę
przedmiotu, nie dbając o jego wygląd
zewnętrzny. Kolor kładzie płasko,
a poszczególne plamy barwne dyskretnie ze sobą stapia, a nie rygorystycznie oddziela konturem (jak robili
to inni artyści). Nie interesuje go
perspektywa ani budowanie narracji
w obrazie. Nie robi rysunków, ołówkowych szkiców. Maluje od razu, lekko
tylko zaznaczając pędzlem kontury na
zagruntowanym płótnie. Skupia się na
podstawowych tematach malarskich:
martwych naturach, portretach i morskich pejzażach.
Jak pisała Władysława Jaworska
(biografka artysty): „Obrazy Ślewińskiego nie mówią o czymś, lecz to
coś z siebie emanują, nie skłaniają do
dialogu, lecz do kontemplacji. (…) Dla
Ślewińskiego, podobnie jak dla Cezanne’a, nie istniała hierarchia tematów. Portret, akt, pejzaż czy jabłko na
obrusie – były to równorzędne obiekty
naturalne, na których rozwiązywał
swe malarskie problemy, tzn. przenosił na swój sposób prawdę natury
w sferę prawdy malarskiej.”
Kompozycje martwych natur układa
sam albo robi to żona artysty (też

malarka). W tym klasycznym temacie najwyraźniej chyba widać wpływ
Cezanne’a i Gauguina, choć Ślewiński
jest w tych obrazach bardziej intymny
i nastrojowy, momentami nawet
smutny. Wszystkie elementy są płaskie, wydobywane na powierzchnię
płótna za pomocą (najczęściej ciemnego) koloru. Prawie zawsze w martwych naturach pojawiają się kwiaty:
polne w glinianych dzbanach, doniczkach, rzadziej w szklanych wazonach.
O tej miłości Ślewińskiego do kwiatów przypomina Gauguin w „Portrecie
malarza Władysława Ślewińskiego”
z 1891 roku malując w centralnym
miejscu obrazu wazon z kwiatami podkreślonymi żywym kolorem, a Ślewińskiego umieszczając na skraju płótna.
Wśród portretów najczęstsze są te,
przedstawiające tzw. „typy” bretońskie w ich charakterystycznych strojach; kobiety w białych czepcach na
głowach lub rybaków z ogorzałą od
wiatru i słońca twarzą. Tutaj także Ślewiński upraszcza formę: płaskie plamy
stroju i tła równoważone są trójwymiarowo potraktowaną głową, której
najważniejszym elementem są oczy –
zamyślone, smutne, obojętne, czasem
nieobecne. Ślewiński maluje też przyjaciół: Strindberga, Przybyszewskiego,
Witkacego, co pokazuje jaki typ osobowości go interesował.
Najważniejszym jednak tematem
w Bretanii jest ocean. Motywy morskie po wielokroć powtarzane, niczym
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u impresjonistów, różnią się tylko porą
dnia, porą roku i pogodą, czyli światłem i barwą: od błękitów i zieleni po
różne odcienie szarości. Ślewiński
skupia się głównie na tafli wody, nie
zakłócając jej żadnym zbędnym sztafażem. W tych obrazach widać jak artysta
próbuje przełożyć ogrom żywiołu na
dwuwymiarowe płótno i jak nijak przystaje do tego koncepcja syntetyzmu.
„Ocean nie poddawał się syntezie – to
raczej artysta poddał się nastrojowi”
– pisze Jaworska. To właśnie w morskich pejzażach najpełniej objawiła się
dusza polskiego romantyka żyjącego
w epoce modernizmu.
Od reszty grupy z Pont-Aven odróżniała Ślewińskiego miękka linia konturu
i barwa. Jego prace odznaczają się ciemniejszą tonacją, są przygaszone, niektóre z nich ocierają się o monochromatyzm. To wszystko nadaje im bardziej
melancholijny charakter. Gdy po jakimś
czasie Ślewiński próbuje rozjaśniać
paletę, Gauguin oglądając jego martwe
natury powstrzymuje artystę („Ślewiński, nie powinieneś wychodzić ze swej
ciemnej gamy”).
W 1905 roku Ślewiński nagle postanawia przeprowadzić się do Polski. Co
go do tego skłoniło? Nie wiadomo,
ale do kraju przewozi cały swój dobytek, sprowadza żonę oraz dwa psy,
z którymi nigdy się nie rozstawał.
Przyjazd mógł być spowodowany
tęsknotą za krajem, za ojcem, którego nie widział kilkanaście lat; mógł
być też próbą skonfrontowania swojej
twórczości z tym, co działo się wówczas w polskiej sztuce. Ale przyjazd

do Polski rozczarował go. Dla wielu
Ślewiński okazał się zbyt nowoczesny, także ojcu nie podobały się prace
syna (jak większość Polaków cenił
tylko malarstwo historyczne zabarwione nutą patriotyzmu). Nie mogąc
odnaleźć się w nowej rzeczywistości, Ślewińscy przeprowadzają się
w 1907 roku do Poronina, miejscowości położonej niedaleko Zakopanego,
do którego w tym czasie zjeżdża cała
kulturalna śmietanka Krakowa. Tu
Ślewiński poznaje Witkacego i poetę
Jana Kasprowicza, z którym połączy
go długoletnia przyjaźń. Tatry były
dla Ślewińskiego namiastką Bretanii. Odmienność góralskiej kultury,
architektura, stroje i przepiękne górskie pejzaże stały się inspiracją dla
artysty. Powstają portrety tatrzańskich typów (m.in.: „Sierota z Poronina”, 1907), martwe natury i oczywiście widoki. Początkowo artysta nie
radzi sobie z tematem gór, to zupełnie odmienne kompozycje od równinnych krajobrazów Bretanii, ale potem
coraz sprawniej idzie mu przenoszenie na płótno potężnych skał, górskich stawów, drzew i śniegu, będącego kolorystycznym wyzwaniem dla
artysty.
Podczas pobytu w Polsce Ślewiński zakłada własną „szkołę”. Latem
1908 roku wyjeżdża wraz ze studentami do Kazimierza nad Wisłą
(niczym grupa z Pont-Aven), gdzie
powstają przepiękne widoki tej
malowniczej miejscowości. Ślewiński po raz pierwszy i ostatni w życiu
maluje sceny rodzajowe, czyli sceny

Katarzyna Grabowska 
Historyk sztuki. Adiunkt w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Popularyzatorka
sztuki i autorka artykułów poświęconych temu
zagadnieniu.

z życia miasteczka: ludność żydowską,
gwarne i kolorowe jarmarki.
Pomimo wielu wystaw w Krakowie,
Lwowie czy w Warszawie, cieszących
się uznaniem, szczególnie wśród młodych artystów, Ślewiński w 1910 roku
wraca do Francji. Kupują z żoną dom
w Doëlan w Bretanii, przez rodzinę
i znajomych zwany „Zameczkiem”.
Odwiedza go wielu artystów, także
z Polski. Goszczą tu Tadeusz Makowski czy Witkacy. Tu Ślewiński mieszka
i pracuje do końca życia. Maluje
codziennie, szczególnie morze – w tym
okresie twórczości – nieco spokojniejsze, bardziej melancholijne w wymowie, przedstawione za pomocą zredukowanych motywów i środków
malarskich.
Polska historia sztuki przyporządkowała malarstwo Ślewińskiego do
epoki Młodej Polski, choć faktycznie
odpowiada ono bardziej jej klimatem
niż stylistyką. Jednak światowa historia sztuki sytuuje polskiego artystę
w kręgu wielkiego Gauguina i grupy
Pont-Aven, co zdają się potwierdzać
obrazy – i jeśli chodzi o tematykę jak
i sposób malowania. Z całą pewnością można stwierdzić, że gdyby nie
sztuka francuska, spotkanie z Gauguinem i wyjazd do Bretanii, twórczość
Ślewińskiego
wyglądałaby
zupełnie inaczej. Bardzo trafnie podsumował to czołowy artysta dwudziestolecia międzywojennego, który
osobiście znał Ślewińskiego - Tytus
Czyżewski: „Wychodząc z zasad syntetyzmu Gauguina i Bernarda, jego
sztuka zachowała pełną odrębność
i oryginalność. Przy całej ascezie
tematycznej, zachował umiarkowanie
w schematycznym traktowaniu formy
na rzecz pogłębienia koloru, światła,
modelunku i wyrazu. Jego syntetyzm
– żeby pozostać przy tym terminie –
był syntezą formy i duchowej treści”.
Tekst: Katarzyna Grabowska
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