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Haft i koronki w Bretanii
Hélène LARVOR-CARIO
Haft i koronki były w Europie przez
długi czas towarem luksusowym. Od
czasów średniowiecza do Rewolucji
Francuskiej mógł sobie na nie pozwolić tylko kościół i arystokracja. Cenne
hafty były wykonywane przez mistrzów
hafciarstwa lub hafciarzy pracujących
przy ozdabianiu ornatów w przeznaczonych do tego celu pracowniach
lub w klasztorach, z wykorzystaniem
szlachetnych materiałów takich jak
jedwab, wełna, złoto i srebro. Rzemiosło hafciarskie funkcjonowało według
określonych zasad, a wykonywanie
go wymagało długiej nauki, zdolności
artystycznych i manualnych. Cenione
za swój kunszt zakłady, zwłaszcza te
specjalizujące się w koronczarstwie,
zostały przekształcone przez Colberta
pod koniec XVII wieku w Królewskie
Manufaktury w celu ochrony ich produkcji przed konkurencją z zagranicy.
Hafty i koronki były kosztowne, niektórzy arystokraci zadłużali się albo
wyprzedawali należącą do nich ziemię,
by móc pokazać się na dworze w tych,
jak je nazywano, „rujnujących błahostStrój dworski z czasów Ludwika XVI.
Haft perłami, złotą i jedwabną nicią.

kach”. Jednak korzyść ze sprzedaży nie
płynęła do rąk, które haftowały. Czasochłonna praca hafciarzy była źle opłacana i nie ich zdobiły hafty, które własnoręcznie wykonywali. Ze względu na
obowiązujące ustawy przeciw zbytkom
oraz z powodu zaporowych cen, haftowane ubrania nie mogły być noszone
przez przedstawicieli niższych warstw
społecznych. Po przewrocie, jakim
była Rewolucja Francuska, XIX-wieczna
ludność wiejska skorzysta z rozwoju
ekonomicznego i z rewolucji przemysłowej, zwłaszcza w obszarze produkcji
tekstyliów, by ozdabiać swoje tradycyjne stroje. W wielu regionach Francji,
także w Bretanii, stroje ludowe stają się
coraz bardziej różnorodne i popularne.
Nie zachowały się stroje bretońskie
z XVIII wieku, jednak analiza ikonografii
z tych czasów (rysunki, rzeźby religijne)
pozwala na stwierdzenie, że istniały już
wówczas mody przypisane do konkretnych miejsc i że ówczesne stroje były
prawdopodobnie haftowane. Strój męski był ozdabiany haftem wokół górnego wycięcia kamizelki, na krawędziach
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kaftanu, tzw. bruskoù, na końcówce
rękawa i wokół kieszeni. Zdobienia te
odpowiadają zdobieniom męskiego
francuskiego stroju dworskiego, którego naśladownictwo widzimy wyraźnie w kroju XIX-wiecznego ludowego
stroju z Dolnej Bretanii. Ubiory kobiece miały podobne kolorowe hafty wokół szyi kaftanika, wzdłuż jego dolnej
krawędzi i wokół zakończenia rękawa.
Najczęściej haftowano nicią wełnianą
lub jedwabnym kordonkiem, ściegiem
łańcuszkowym, który chętnie wybierano z powodu stosunkowej łatwości wykonania, możliwości zastosowania go
w wielu wzorach oraz niewielkiego zużycia nici po lewej stronie haftu. Często
widzimy na strojach także haft dziergany, obszywane ozdobnie dziurki do guzików, wyszywane guziki i dużo aplikacji
z jedwabnej wstążki z zastosowaniem
haftu krzyżykowego przypominającego
ścieg zakopiański (przyp. tłum.). Stosowano podstawową paletę kolorów: żółty, niebieski, czerwony oraz biały i rzadziej zielony. Haftowane wzory należą
do kanonu neoklasycznego (motywy
kwiatowe, palmety, łańcuchy, woluty,
kółka), będącego w modzie począwszy
od końca XVIII wieku oraz w czasach
napoleońskich. Niektóre hafty są wyrazem opinii politycznych właściciela:
niebiesko-biało-czerwone paski, szuańskie serce z krzyżem czy monarchistyczny kwiat lilii. Zastosowane wzory
oraz nierówny ścieg haftu na kostiumach wiejskich świadczą o tym, że hafty
te były dziełem lokalnych krawców rzemieślników a nie mistrzów hafciarskich.

wych tekstyliów po mniej wygórowanych cenach. Maszyna tkacka Jacquarda, tzw. żakardowa, skonstruowana
w 1801 roku, znalazła szerokie zastosowanie (11 tysięcy maszyn w użyciu w 1812
roku). Krosna tiulowe (Heathcoat, Nottingham 1808) i maszyna Leaversa (1813)
pozwalają na maszynową produkcję koronek. Nowe tkaniny stają się dostępne,
są rozprowadzane dzięki wędrownym
sprzedawcom oraz dzięki transportowi kolejowemu. Upowszechnia się zjawisko efektu mody: muślin, tiul, szale
noszone za czasów I Cesarstwa z lekkim opóźnieniem stają się ozdobą garderoby kobiet z rodzin rzemieślniczych
oraz bogatych chłopek bretońskich.

Rozwój hafciarstwa
w XIX wieku
Wielu autorów stawia hipotezę, że po
Rewolucji Francuskiej zniesiono ustawy
przeciwko zbytkom, co tłumaczyłoby rozkwit i różnorodność strojów ludowych
w XIX-wiecznej Francji. Jeśli likwidacja
ograniczeń dotyczących stroju związanych z pochodzeniem pozwoliła każdemu ubierać się zgodnie z własnym
upodobaniem, trzeba przyznać, że wspomniane ustawy były rzadko egzekwowane w Bretanii ze względu na jej oddalenie
od dworu królewskiego i obowiązującej
tam etykiety. Sposób ubierania się, nawet
w przypadku istniejącej już mody lokalnej, był uzależniony od dostępności tkanin i ich kosztu.
Rozkwit i zróżnicowanie strojów ludowych mające miejsce w XIX wieku są
prawdopodobnie spowodowane rozwojem ekonomicznym wsi oraz rewolucją
przemysłową. Mechanizacja umożliwi,
począwszy od XIX wieku, produkcję no-
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W XIX wieku powstają i są w sprzedaży pierwsze ilustrowane magazyny poświęcone modzie, otwierają się również
wielkie sklepy z modnymi wyrobami,
które zainspirują lokalnych krawców-hafciarzy oraz kupców z miasta.
Mając do dyspozycji nowe materiały
i różnorodne źródła inspiracji, krawcy
szyjący ubrania i bieliznę doskonalą
swoje umiejętności. Powstają i utrwalają się lokalne wzory i zdobienia, których wykonanie staje się coraz lepsze.
Nieskomplikowane hafty z początku
XIX wieku ustępują miejsca haftom
dopracowanym w każdym szczególe,
które stopniowo pokrywają spódnice, fartuchy, kamizelki, kaftany, czepce,
kołnierze, szale, rękawy... Każdy chciał

ich mieć jak najwięcej. Lata 1850-1914 to
złoty wiek haftu w Bretanii, który staje się bogaty i różnorodny , stopniowo
zmieniając się w zależności od okolicy,
w której został wykonany.

Wyrób miejscowy
czy importowany?
Materiały będące w użyciu krawców
w Bretanii były kupowane najczęściej
u wędrownych handlarzy lub na miejskich straganach. Były to tkaniny, wstążki, tiul, koronki, nici, perły, cekiny...
Dodać trzeba, że niektóre elementy
ludowych strojów francuskich, jak szale i czepce, były wykonywane z już wyhaftowanej ręcznie tkaniny sprzedawanej na metry bieżące. I tak niektóre
główki (denka) i naczółki XIX-wiecznych czepców bretońskich z haftowanego na biało tiulu lub muślinu,
bardzo przypominają czepce z innych
regionów Francji: Turenii, Berry, Wandei czy Charente.
Pewne jest, że haftowane tkaniny
kupowane na metry, których używano
do uszycia wiejskich strojów bretońskich, nie były wykonane na miejscu.
Niektóre szale wykrojone i uszyte tak,
by można było je układać warstwowo,
były wytwarzane poza Bretanią. Fartuchy z okolic bretońskiego Vannes są
uszyte z aksamitu lub satyny, z haftowanym ręcznie charakterystycznym
wzorem w bukieciki kwiatów. Tkaniny
w tak haftowany wzór produkowano
najczęściej w okolicach Lyonu i sprzedawano na kupony o szerokości
50-60 cm. Wąskie kupony haftowanego ręcznie tiulu czy muślinu były
sprzedawane z przeznaczeniem na
czepce, falbany, kołnierze czy mankiety. Dziś praktycznie nie można określić
skąd pochodziły, czy powstały na miejscu, czy też poza Bretanią. A jednak
wymienione haftowane elementy są
nieodzowną częścią stroju bretońskiego. Czy w tym przypadku możemy jeszcze mówić o hafcie bretońskim?

Zawód:
od krawca-hafciarza
do warsztatów hafciarskich.
Od prymitywnych haftów
z początków XIX wieku
do wielkiego kunsztu
Trzeba zacząć od zmiany myślenia,
że to gospodynie domowe szyły ubrania. Ubrania były szyte przez krawców.
Na początku XIX wieku był to zawód

wędrowny wykonywany w określonej
okolicy. Mistrz krawiecki z dwoma pomocnikami, często wspomagani przez
członków ich rodzin, chodzili od gospodarstwa do gospodarstwa, gdzie
umieszczano ich w stodole przy świetle
dziennym lub w domu przy piecu. Kiedy
była ładna pogoda pracowali na dworze.
Alexandre Bouët w swojej książce
o życiu Bretończyków w XIX wieku pisze, że to w tych prymitywnych warunkach, na sianie rozrzuconym na ubitej
ziemi i przykrytym prześcieradłem,
krawiec i jego pomocnicy wykonywali całą swoją pracę od pobrania miary,
poprzez wykrój, fastrygowanie, haftowanie i szycie ubrania. W tym czasie
pozostawali na utrzymaniu gospodarzy, dla których pracowali. Czasem
spali i jedli na miejscu przez długie
tygodnie.

Szycie w domach u klientów trwało
do lat dwudziestych XX wieku. Wiejski
krawiec nie dysponował różnorodnymi
technikami czy wykrojami. Umiał wykonać jeden lub dwa modele, czego nauczył się od krawca, u którego wcześniej
terminował. Liczba jego potencjalnych
klientów wahała się od 150 do 200. Krawiec, jak chciała tradycja, miał złą reputację, jeśli wierzyć przysłowiom, był niepełnosprawny fizycznie, brzydki, kłamał,
kradł, był lekkomyślny i mało męski.
Obawiano się go, ale i szanowano, a to
dlatego, że znał wiele tajemnic rodzinnych, które mógł rozpowiadać. Czasami
bywał gawędziarzem i swatem.
Stopniowo, w większych miejscowościach, zawód krawca staje się osiadły
i powstają pracownie krawieckie. Z czasem krawcy dysponują różnorodnymi
tkaninami, szlachetniejszymi i bardziej

Kartka pocztowa ze zdjęciem Jeana Allanica, krawca-hafciarza z regionu Pontivy.

delikatnymi, wyposażają swoje pracownie w maszyny do szycia. Z takim
sprzętem trudno było się przemieszczać
z miejsca na miejsce. W warsztatach krawieckich obowiązuje podział pracy jak
w małej manufakturze, zgodnie z umiejętnościami osób szyjących, które rozwijają się i specjalizują, także w zawodzie hafciarza lub hafciarki. Hafty, coraz
bardziej wyszukane, zyskują na jakości
wykonania. Fakt, że krawiec-hafciarz
staje się zawodem osiadłym sprawia, że
na terenie, gdzie pracuje, wprowadza
się ujednolicenie i kodyfikację zdobień.
Stopniowo utrwala się niepisana reguła, że różnorodne zdobienia są ograniczone do takich, które umie wykonać
hafciarz, na które stać klienta i na które
pozwala jego pozycja społeczna.
Niektóre pracownie, zwłaszcza te
miejskie, przyczyniają się do odkrycia
i docenienia haftu bretońskiego poza
granicami regionu, co sprawia, że znajduje on zastosowanie w strojach miejskich. Dom mody Lévy’ego, działający
od 1860 roku w Breście i zatrudniający
najlepszych bretońskich krawców i hafciarzy, pracujących niemal dzień i noc
nad wykonaniem strojów, przenosi się
do Paryża na bulwar de la Madeleine 11
i proponuje w swej ofercie ubrania miejskie inspirowane tradycyjnymi modelami
bretońskimi, ozdabiane haftem charakterystycznym dla różnych miejsc w Bretanii.
Lévy wybiera te stroje, które wyróżniają
się elegancją kroju i bogactwem zdobień,
gdyż takie mają większe szanse na powodzenie wśród paryskiej klienteli.
W Quimper Alexandre Jacob (ojciec
poety Maxa Jacoba) otwiera w 1859
roku La Belle Jardinière (Piękna ogrodniczka), sklep z tkaninami i ubraniami,
zatrudniając chłopskich czeladników
krawieckich, by szyli stroje ludowe oraz
miejskie, zdobione bretońskimi haftami. W 1967 roku komitet departamentalny z Finistère powierza mu zadanie
wykonania haftów na strojach, które
mają być prezentowane na Wystawie
Światowej w Paryżu. Efekt pracy spotyka się z przychylnością krytyków
i otrzymuje srebrny medal. W 1878 roku
Louis Le Men zamawia u Jacoba dla Muzeum Bretanii w Quimper sześć strojów
na wystawę „Wesele bretońskie”.
Dom Mody Pichavanta, otwarty
w Pont-l’Abbé w krainie Biguden w 1870
roku, miał także swój udział w rozpowszechnianiu haftu bigudeńskiego
i bretońskiej koronki na tiulu. W najlepszych czasach, kiedy Pichavant otrzymał
prestiżowe wyróżnienia na Wystawie
Światowej w 1900 roku i na wystawie
sztuki kobiecej w Wersalu w 1902 roku,
jego Dom Mody zatrudniał 30 hafciarek
i 15 hafciarzy. Spadkobiercy Pichavanta
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Czepiec z Quimperlé z ok. 1940 roku.

przyjęli w 1930 roku wyjątkowe zamówienie wykonania haftu na fraku bretońskiego pisarza Charlesa Le Goffica,
przyjętego w poczet Akademii Francuskiej (przyp. tłum. ubiory członków Akademii są tradycyjnie bogato haftowane
złotą nicią na zielonym materiale). To
zaszczytne zadanie zostało powierzone
najlepszemu hafciarzowi Domu Pichavanta, Laouigowi Jegou, zwanemu Szefem, który miał wówczas 68 lat.
Pracownie z Lorient i z Coray oraz
wiele innych także miały swój udział
w rozpowszechnianiu haftu bretońskiego poza granicami regionu, przyczyniając się do rozwoju technik hafciarskich
na bardzo wysokim poziomie, co dotyczyło zarówno ozdabiania strojów tradycyjnych, jak i rzeczy sprzedawanych
wymagającym przyjezdnym. Tradycja lokalna oraz moda spoza Bretanii wpłynęły na siebie i wzajemnie się wzbogaciły.
Na początku XX wieku ruchy charytatywne i polityczne, mające na celu za-

pobieganie exodusowi mieszkańców
ze wsi i ochronę
ręcznie robionych
bretońskich koronek, przyczynią się
do powrotu do produkcji haftu bretońskiego. Mieszkańcy
wybrzeża Bretanii
od 1902 roku cierpią biedę z powodu
zapaści w połowach
sardynek,
które
opuściły tamtejsze
zbyt mętne wody.
Rybacy i robotnicy
wytwórni konserw
rybnych
stracili
źródło utrzymania.
Nagłośniony przez prasę „Kryzys Sardynkowy” nabierze ogólnokrajowego
charakteru. Naprzeciwko siebie staną republikanie i katolicy, dodatkowo
wciągnięci w konflikt wywołany oddzieleniem Kościoła od Państwa. W Audierne, Concarneau i Douarnenez, panie ze
środowisk producentów konserw, które
także dotknął kryzys, uczą młode robotnice jak wykonywać koronkę irlandzką
na szydełku, haft siatkowy i haft na tiulu. Za sprawą tej inicjatywy, rozpropagowanej przez zgromadzenia zakonne
i pracownie hafciarskie, są organizowane liczne kursy i warsztaty haftu. Wiele
koronczarek pracowało także u siebie
w domu. Działalność, mająca na początku charakter filantropijny, rozwija się,
czemu sprzyja panująca moda, i komercjalizuje się. Zarządzają nią kupcy z branży tekstylnej, którzy wysyłają towar do
wielkich sklepów w miastach i za granicą. Pierwsza wojna światowa przyniesie
kres tym działaniom, które jednak będą

Pracownia haftu w Pont-l’Abbé - kartka pocztowa z lat 20-tych XX wieku.
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kontynuowane na zachodzie Bretanii,
w południowej części departamentu Finistère, z czasem dostosowując się do
potrzeb rozwijającej się turystyki. Wiele
koronczarek przeszkolonych w różnych
technikach stosuje modne zdobienia
w strojach tradycyjnych: kołnierze, kwefy, mankiety i szale z koronki irlandzkiej
czy siateczkowe czepce.
Po pierwszej wojnie światowej wielu
mężczyzn ze wsi porzuciło tradycyjny
strój na rzecz stroju miejskiego, o wiele bardziej modnego. Zmieniają się
upodobania, podobnie jak stroje i hafty je zdobiące: ubranie kobiece ma jaśniejsze kolory i jest krótsze, natomiast
czepce i kołnierze nabierają rozmachu.
Motywy tradycyjne są zastąpione modnym zdobieniami kwiatowymi, dekorowanymi wstążkami, jedwabną szenilą,
cekinami i perłami. Pomiędzy I i II wojną światową społeczność hafciarska
i koronczarska kurczy się, co ma związek z faktem, że strój tradycyjny, mało
praktyczny na co dzień, przestarzały
i zbyt drogi, jest noszony coraz rzadziej.
Niektóre kobiety nadal zakładają czepce, nawet do strojów miejskich, co jest
ostatnim znakiem tożsamości minionej
epoki, który zniknie pod koniec XX wieku wraz ze śmiercią tych pań.

Powrót do tradycji
i autorskie kreacje
Na szczęście umiejętności nie przepadły. Świadomi znaczenia swego
dziedzictwa hafciarskiego, wyszkoleni
amatorzy, stowarzyszenia i koła celtyckie federacji Kendalc’h i War’l Leur
zachowali i wciąż przekazują różne
techniki hafciarskie. W trosce o zabezpieczenie starych kostiumów będących
w ich posiadaniu, nie zakładali ich,
i naśladując swoich poprzedników, wykonywali kopie strojów tradycyjnych
dla klientów prywatnych bądź dla grup
kultywujących tradycję. Wielu z nich
szkoli młodych adeptów hafciarstwa
podczas warsztatów organizowanych
przez stowarzyszenia lub w szkołach.
Za ich sprawą liczni hafciarze bretońscy poczuli powołanie i zaczęli
zajmować się haftem zawodowo. Najbardziej znani wśród nich to: Pascal
Jaouen z Quimper, Jean-Michel Pérennec z pracowni Le Minor w Pont-L’Abbé, Paul Balbous z Edern, Céline Le Belz
z Tréffléan. Oprócz kostiumów tradycyjnych wykonują stroje artystyczne.
Pascal Jaouen i jego zespół instruktorów haftu mają na swoim koncie liczne
kolekcje mody współczesnej inspirowanej strojami bretońskimi i tamtejszym
haftem. Ich szkoła haftu artystycznego

Hélène Larvor-Cario haftująca autorską kreację inspirowaną haftem z regionu Glazig.

organizuje warsztaty w licznych miejscowościach w Bretanii i poza jej granicami. Jean-Michel Perennec otworzył
Maison de la dentelle et de la Broderie
en Pays Bigouden (Dom koronki i haftu Krainy Bigouden), który ma w swej
ofercie także kursy. Viviane Hélias,

Odile Le Goïc, Joëlle Le Meur, Marie
Pierrette Le Gac, Geneviève Jouanic,
Gabriel Onno, Mimi Kerloc’h, Andrée
Le Floch i inni działają, lub działali, razem ze mną w konfederacji War’l Leur
na rzecz przekazywania swoich umiejętności innym.

Hafciarstwo jest więc wciąż zajęciem
żywym i ważnym dla dziedzictwa Bretanii. Bogate i różnorodne wzory mogą
być modyfikowane według osobistych
upodobań i wykorzystywane we współczesnych ubraniach i dodatkach. Inspirują mnie one bardzo w mojej pracy
twórczej. Etniczny charakter strojów
bretońskich wciąż interesuje krawców paryskich, np. pokaz jesień/zima
2015-16 Jean-Paula Gaultiera jest przewrotnym hołdem znanego projektanta
złożonym Bretanii, mieszkankom krainy
Bigoudèn, naleśnikom, marynarskiemu
stylowi i bogatym bretońskim haftom.
Jak napisała francuska badaczka dziejów mody Maguelonne Toussaint-Samat:
„Hafciarstwo jest wyrazem tradycji
kulturalnych charakterystycznych dla
każdego ludu, a nawet jeżeli jakieś
techniki są nietutejsze, to szybko nabierają charakteru oryginalnego. Dzieje się tak dlatego, że hafciarstwo nadaje tożsamości ubiorowi w równym
stopniu, jak go zdobi. Tym samym strój
staje się miejscową tradycją.”
Opracowanie i tłumaczenie:
Elżbieta Sokołowska

Hélène Larvor-Cario – pasjonatka i znawczyni bretońskiego haftu tradycyjnego, w swoich artystycznych realizacjach inspiruje się tradycyjnymi motywami bretońskimi w hafcie czy szydełkowanych koronkach. Propagatorka haftu bretońskiego – wygłasza wykłady, organizuje wystawy,
prowadzi warsztaty. Autorka trzech książek o hafcie i koronkach bretońskich. Z wykształcenia
biolog. Uczy nauk przyrodniczych w gimnazjum.

Langouët – ekologiczny lider Bretanii
Marta Tobiasz-Jouhier

„Ekologiczna gmina bretońska, która ze swoimi mieszkańcami wdraża
innowacje” (Une commune écologique bretonne qui innove avec ses
habitants) – hasło ze strony internetowej gminy Langouët świetnie oddaje jej filozofię. Miasteczko położone
20 kilometrów na północ od Rennes,
zamieszkane przez niewiele ponad
600 osób, przeprowadza „zieloną”
transformację już od 20 lat, tak więc
temat ekologii był tu ważny na długo zanim zapanowała na niego moda.
Za swoje nowatorskie rozwiązania

Langouët otrzymuje nagrody i wyróżnienia, a nawet trafia na czołówki
krajowych mediów, tak jak to miało
miejsce w ostatnim półroczu.

Mer prekursor
Merem gminy jest od 1999 roku Daniel Cueff, zaangażowany społecznie
Bretończyk, urodzony w Saint-Pol-de-Léon w północnym Finistère, emerytowany wykładowca pedagogiki
na uniwersytecie Rennes 1. Pierwsze

wydarzenie, które nim wstrząsnęło,
dotyczyło kryzysu z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
XX wieku w Plogoff, miejscowości położonej w pobliżu malowniczego przylądka Pointe du Raz w zachodniej Bretanii. Miejscowi mieszkańcy wystąpili
wówczas masowo przeciwko państwowym planom budowy w tym miejscu
elektrowni jądrowej. „Jako licealista
w Quimper z przerażeniem odkryłem,
że scentralizowane państwo może narzucić odgórnie decyzję, której realizacja zniszczy krajobraz jednego z naj-
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o wdzięcznej nazwie La Prairie Madame
(Pani łąka). Szczególny nacisk położony
został na użycie zdrowych materiałów
i uzyskanie jak najwyższej efektywności
energetycznej budynków. Sednem projektu jest sprzyjanie harmonii i zdrowemu życiu w każdym jego aspekcie:
fizycznym, psychicznym i społecznym.
Jest to więc projekt wspólny, wymagający zaangażowania obecnych i przyszłych mieszkańców, z zaplanowaną
wspólną przestrzenią do wypoczynku.
W 2010 roku powstało nowe eko-osiedle, aktualnie w budowie jest trzecie,
powstają również eko-budynki socjalne.

Warsztaty obywatelskie
Daniel Cueff, burmistrz Langouët przed szkołą im. Janusza Korczaka.

piękniejszych miejsc w Bretanii bez
zgody jej mieszkańców - mówi. Widziałem wówczas też wielu młodych ludzi
przyjeżdżających z całej Europy, aby
wspierać nasz sprzeciw. Wtedy zdałem
sobie sprawę z technokratycznej logiki
państwa i z niebezpieczeństwa energii
jądrowej.” Ta wygrana przez Bretończyków, trwająca kilka miesięcy, uliczna
batalia pozostaje nadal traumatycznym
wspomnieniem dla wielu osób.
Aktywność gminy Langouët sprzed
20 lat, kiedy Daniel Cueff obejmował
urząd mera, koncentrowała się przede
wszystkim na intensywnym rolnictwie
związanym z hodowlą bydła mlecznego. Większość mieszkańców pracowała
poza gminą w usługach, handlu, administracji, przemyśle samochodowym,
sektorze medycznym lub też w innych
branżach. Jedną z pierwszych decyzji
nowego mera, było wydanie zarządzenia zabraniającego używania produktów
fitosanitarnych do pielęgnacji zieleni na
terenach należących do gminy (chodziło
przede wszystkim o trawniki, ale także o drogi i rowy przydrożne). Francja
mocą ustawy wprowadziła podobny zakaz dla całego kraju dopiero 1 stycznia
2017 roku. Tym samym Daniel Cueff wyprzedził swoją decyzją aparat państwowy o 18 lat. Rada gminy przyjęła również
wówczas stanowisko, że wszystkie jej
decyzje będą rozpatrywane w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Ekologia wprowadzana
w życie
W 2003 roku Langouët było pierwszą gminą w Bretanii, która wyposażyła
budynki komunalne w panele fotowoltaiczne. W tym samym roku miejscowa
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szkoła podstawowa i przedszkole zostały rozbudowane i zmodernizowane przy
użyciu wyłącznie materiałów produkowanych lokalnie. Projekt uwzględnił
optymalne wykorzystanie naturalnego
światła i montaż systemu gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej
do spłukiwania toalet. W następnym
roku stołówka miejscowej szkoły jako
pierwsza we Francji zaczęła wydawać
dzieciom całkowicie ekologiczne posiłki. Gmina zaopatruje się w produkty
sezonowe u dwóch lokalnych dostawców oraz w spółdzielni Biocoop, gdzie
kupuje artykuły spożywcze pochodzące ze sprawiedliwego handlu. Przygotowane jedzenie jest znacznie lepszej
jakości i generuje mniej odpadów a te,
które powstają, są kompostowane na
miejscu. Zużywa się też mniej opakowań. Swoją rolę w łańcuchu produkcyjnym mają również miejscowe kury,
które są karmione obierkami z wykorzystanych do przygotowania posiłków
warzyw. Zarządzenie o uruchomieniu
ekologicznej stołówki w szkole wynikało z zasad zdrowego rozsądku oraz
z zasad gospodarki obiegu zamkniętego, minimalizującej zużycie surowców
i energii oraz powstawania odpadów.
Przed wprowadzeniem zmian w stołówce, w gminie nie przeprowadzono
żadnej kampanii uświadamiającej, aby
uniknąć wśród mieszkańców poczucia
bycia pouczanym przez władzę. Pół
roku później wszyscy stwierdzili, że jedzenie w stołówce jest o wiele lepsze,
a dzieci i ich rodziny były zachwycone
zmianą. Gminę spotkała też niespodzianka: „Mimo, że zaplanowaliśmy
zwiększenie kosztów posiłków, one nawet nieznacznie zmalały” – mówi mer.
W 2005 roku w Langouët powstało pierwsze eko-osiedle w Bretanii

Przy każdym projekcie, tak jak w przypadku eko-osiedla, organizowane są
warsztaty obywatelskie, które mają
pomóc poznać i uwzględnić potrzeby
i pomysły mieszkańców. Daniel Cueff
nazywa tę formę wzajemnej komunikacji „demokracją współpracującą”. Gmina
jasno określa cel działania, następnie
mieszkańcy wspólnie z pracownikami
gminy i radnymi szukają odpowiednich
rozwiązań, aby ten cel osiągnąć. Czasami, gdy problematyka jest bardziej
skomplikowana lub techniczna, na takie
spotkania zapraszani są eksperci.
Jednym z kluczowych problemów
w Langouët jest komunikacja - jak ekologicznie przemieszczać się na obszarze
oddalonym o 20 kilometrów od Rennes
i dość odizolowanym? Kryzys „żółtych
kamizelek” wywołany zapowiedzią kolejnego wzrostu podatku paliwowego
pokazał skalę problemu dojazdów do
pracy, kiedy publiczny transport nie
jest wystarczający, a koszty dojazdu
samochodem stale rosną. Gmina Langouët szuka rozwiązań i testuje kilka
z nich. Do dyspozycji mieszkańców oddano gminne samochody elektryczne
wynajmowane na godziny lub na cały
dzień, dostępne za symboliczną opłatą. Uruchomiono też stację ładowania
pojazdów. Mieszkańcy zachęcani są do
wspólnych przejazdów (carpooling),
a część z nich razem z pracownikami
merostwa pracuje nad nowym systemem wynajmu samochodów pomiędzy
sąsiadami.
Innym wyzwaniem jest realne ograniczenie prędkości w miasteczku. W wyniku konsultacji z mieszkańcami, spowalniaczami ruchu w Langouët będą nie
progi zwalniające, ale... przechadzające
się po ulicach żywe kury, które zakupi
gmina. Dostarczono już znaki drogowe
z kurą, które mają oddziaływać na zachowanie kierowców.

Janusz Korczak
w Langouët
Daniel Cueff zna dobrze Polskę. Ponad 70 razy był w Warszawie i Katowicach, aby rozwijać i wspierać projekt
Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej (GAPS), pracującej z dziećmi
wychowującymi się na ulicach warszawskiej Pragi i Woli. Jest autorem
przewodnika metodologicznego dla
pedagogów ulicy „Dziecko na ulicy,
przewodnik metodologiczny dla pedagogów ulicy: praca w środowisku
otwartym”, wydanego po polsku w ramach europejskiego projektu DAPHNE. To z jego inicjatywy szkoła w Langouët, oczko w głowie mera, nosi imię
Janusza Korczaka jako prekursora
działań na rzecz praw dziecka. Szkoła
zapewnia dzieciom codziennie przez
kwadrans kontakt z językiem gallo –
historycznym językiem romańskim, rodzimym na tych terenach, obecnie niemal nieużywanym. „To dla nich powrót
do korzeni i poznawanie tych korzeni”
- mówi mer.

Wymiana doświadczeń
Dzielenie się doświadczeniami, pozytywnymi, ale też nieudanymi, jest
niezbędne. Dlatego radni z Langouët
z zainteresowaniem obserwują rozwiązania europejskie. Gmina uczestniczy w różnych inicjatywach, jak na
przykład Porozumienie Burmistrzów
na Rzecz Klimatu i Energii. Langouët,
wraz z dwoma bretońskimi gminami z departamentu Morbihan: Silfiac
i Saint-Brieuc-de-Mauron wspólnie założyły stowarzyszenie BRUDED (Bretagne Rurale et rUrbaine* pour un Développement Durable – Bretania Wiejska
i Podmiejska dla Zrównoważonego
Rozwoju). Stworzona w 2005 roku
grupa wsparcia zrzesza aktualnie 163
gminy historycznej Bretanii, prężnie
działa, dzieląc się swym doświadczeniem i konkretnymi działaniami na
rzecz zrównoważonego rozwoju.

cji energetycznej z 2015 roku, gmina
ma możliwość nie tylko produkcji, ale
także dystrybucji energii odnawialnej
bezpośrednio wśród swych mieszkańców. „Wszystkie nasze gminne kolektory wytwarzają o 25% energii więcej niż
wynosi zużycie energii przez budynki
komunalne i oświetlenie publiczne
w Langouët” - mówi mer. „Jest z tego
dochód rzędu 10 tysięcy Euro rocznie,
co w naszym przypadku jest dość istotne”. Dumą gminy jest też nowy projekt
dotyczący zainstalowania trackera fo-

Po konsultacjach z mieszkańcami,
spowalniaczami ruchu w Langouët będą
przechadzające się po ulicach żywe kury.

towoltaicznego - ruchomego panelu
solarnego, dzięki któremu instalacja
ustawia się w optymalnej pozycji do
słońca przez co zwiększa się jej wydajność. Mieszkańcy będą współfinansować ten projekt w ramach „pożyczki
obywatelskiej” i dzielić się zyskami we
wspólnie określony sposób. Ostatecznym celem jest osiągnięcie przez gminę samowystarczalności energetycznej. To dążenie do autonomii dotyczy
także jedzenia. Gmina wdraża projekt

permakultury na przekształconym
w warzywniak boisku, któremu nadano kształt mandali. „Celem jest zachęcanie do solidarności, tworzenia
trwałych relacji międzypokoleniowych,
oszczędnej, lokalnej i sezonowej konsumpcji”. Te działania przynoszą wiele
radości mieszkańcom, którzy całymi
rodzinami angażują się w ogrodnictwo
biologiczne.

„Chcemy maków”
i medialny proces
W Langouët działa kawiarnia stowarzyszeniowa La Cambuse (w wolnym
tłumaczeniu Kanciapa) oraz kolektyw
Nous voulons des coquelicots (Chcemy maków). Osoby zaangażowane
w ich aktywność aspirują do tego, by
zdrowo żyć. Kiedy członkowie stowarzyszenia, spożywający wyłącznie
ekologiczne jedzenie, poddali analizie
próbki swego moczu, okazało się, że
zawartość w nim glifozatu - składnika
chemicznego znajdującego się w produktach przeznaczonych do szybkiego
niszczenia chwastów, nawet 30-krotnie przekracza dopuszczalną normę.
To rezultat stosowania pestycydów
w uprawach rolnych w najbliższym
sąsiedztwie ich domów. Z braku stosownych rozwiązań prawnych, Daniel
Cueff wydał 18 maja 2019 roku zarządzenie o zakazie używania pestycydów
w promieniu 150 metrów od budynków
mieszkalnych. „Konstytucja nakazuje,
aby radni chronili ludność przed ryzykiem” - argumentował. „Jeśli mer
tego nie zrobi, może zostać oskarżony
o nieudzielenie pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie.”
Michèle Kirry – prefekt (odpowiednik
polskiego wojewody) Bretanii, uważa,

W drodze
do samowystarczalności
Langouët ma wiele ambicji, bo celem polityki według Daniela Cueffa
jest „prowadzenie społeczeństwa naprzód”. Dzięki ustawie o transforma* rUrbaine - neologizm, gra słowna oznacza
dawny obszar wiejski (rural), który stał się
przedmieściem w wyniku rozwoju urbanizacji

Eko-osiedle La Prairie Madame.
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że jest to zadanie państwa, a nie mera.
Skierowała więc sprawę do rozpatrzenia przez sąd administracyjny w Rennes,
który uchylił zarządzenie Cueffa. Wywołało to burzę medialną. Do Langouët
zjechały media krajowe i zagraniczne. Gminę okrzyknięto „miasteczkiem
bretońskim odpornym na pestycydy”.
24 października 2019, na dzień przed
moim spotkaniem z Danielem Cueffem,
telewizja publiczna France 2 wyemitowała w bardzo popularnym programie
Envoyé spécial reportaż pod tytułem:
„Pestycydy: pola gniewu” (Pesticides:
les champs de la colère).
Rozprawa w sądzie administracyjnym w Rennes, jak na francuskie re-

alia, odbyła się niezwykle szybko, bo
już 14 października. Wyrok uchylający
zarządzenie mera Languët został ogłoszony 25 października.
Gmina nie poddaje się. W geście solidarności ponad 100 merów miasteczek i miast francuskich, w tym Lille,
Nantes, Grenoble, Clermont-Ferrand
i Paryż, wydało podobne zarządzenia. Sądy administracyjne we Francji
czeka więc wiele pracy. Niecierpliwie
oczekuje się decyzji ministra rolnictwa, zapowiedzianej na styczeń 2020
roku, o nowych zasadach stosowania
pestycydów, w tym o dopuszczalnej
odległości od zabudowań mieszkalnych. Jednocześnie mnożą się protesty

i blokady rolników, którzy nie chcą być
traktowani jak truciciele. Sytuacja społeczna jest napięta.
Tekst i zdjęcia: Marta Tobiasz-Jouhier
Więcej informacji o działalności gminy:
www.langouet.fr
Opis projektów zrównoważonego
rozwoju, podzielonych na tematyki:
energia, rolnictwo, zagospodarowanie przestrzeni, kultura, turystyka, itp.
znajduje się na stronie stowarzyszenia
BRUDED: www.bruded.fr

Ouest-France – kulisy największego
francuskiego dziennika
Marta Tobiasz-Jouhier
Wydawany w Bretanii dziennik Ouest-France (dosłownie „Zachodnia Francja”) jest prawdziwą potęgą. Niektórzy
nawet określają gazetę mianem imperium. Ouest-France ukazuje się w trzech
regionach: w Bretanii, Krainie Loary
i Normandii, które obejmują łącznie
14 departamentów, oraz w Paryżu.
Dziennik ma od ponad 40 lat największy nakład we Francji. Dziennie sprzeda-

je się średnio 661 tysięcy egzemplarzy
drukowanych (źródło Ouest-France).
To więcej niż łączna sprzedaż gazet
Le Monde i Le Figaro. Dzięki wydaniom
multimedialnym (Internet i urządzenia
mobilne), Ouest-France czyta każdego dnia ponad 2.290.000 czytelników
na całym świecie (informacja podana
przez wydawcę). W zachodniej Francji
dziennik ma bardzo silną pozycję, jest

niemalże częścią tutejszego krajobrazu. W roku 2019 Ouest-France świętuje
75-rocznicę powstania, jego korzenie
sięgają jednak jeszcze końca XIX wieku. Jego poprzednikiem była gazeta
L’Ouest-Eclair, zamknięta w sierpniu
1944 roku, jak każda gazeta, która ukazywała się w czasie okupacji i podlegała cenzurze niemieckiej.

Saga rodzin
Desgrée du Loû oraz Hutin

Biuro open space w siedzibie Ouest France.
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Z historią Ouest-France związane są
nierozłącznie dwie rodziny - Desgrées
du Loû oraz Hutin. Wszystko zaczęło
się od Emmanuela Desgrées du Loû,
adwokata pochodzącego z Vannes,
działacza ruchu społeczno-chrześcijańskiego. To on, wraz z księdzem
Félixem Trochu, założyli w Rennes
w 1899 roku L’Ouest-Eclair. W 1930
roku Emmanuel Desgrées du Loû zatrudnił w gazecie swojego zięcia, Paula Hutina, który był wcześniej wydawcą
gazety w lotaryńskiej miejscowości
Bar-le-Duc i w oczach rodziny uchodził
za prowincjusza. Niezwykle pracowity i zdolny, doprowadził do rozwoju
dziennika, którego sprzedaż przed wybuchem II wojny światowej wynosiła
300 tysięcy egzemplarzy. W 1940 roku,

Paul Hutin, zaangażowany w ruch oporu, nie chciał, aby gazeta ukazywała
się w czasie okupacji. Gazety jednak
nie zamknięto, przy czym jednym z argumentów był fakt, że z pracy w niej
utrzymywało się 800 rodzin. W tej
sytuacji Paul Hutin wraz z wdową po
zmarłym w 1933 roku Emmanuelu Desgrées du Loû zażądali, aby nazwisko założyciela zostało usunięte z pierwszej
strony dziennika. W 1944 roku decyzją
władz państwowych gazetę zamknięto.
Paul Hutin powrócił do wyzwolonego
4 sierpnia 1944 roku Rennes i założył
nowy dziennik, Ouest-France. Pierwszy
numer gazety ukazał się 7 sierpnia 1944
roku. Na pierwszej stronie znalazło się
zdjęcie generała de Gaulle’a i tytuł:
„Rennes entuzjastycznie wita wyzwolicieli.” Początki nie były łatwe, ale kiedy sytuacja się ustabilizowała, naczelny
gazety podpisał się pod swoim pierwszym tekstem zatytułowanym „Vive la
France” (Niech żyje Francja) dwoma
nazwiskami Hutin-Désgrées, w hołdzie
dla swojego teścia.
Trzecie pokolenie wkroczyło do historii po śmierci Paula Hutin-Desgrées
w 1965 roku. François Desgrées du Loû,
syn współzałożyciela L’Ouest-Eclair, od
dwudziestu lat związany z gazetą, uważany był za naturalnego spadkobiercę. Rodzina Hutin postawiła jednak na
synów Paula Hutina. Sprawa znalazła
rozwiązanie przed sądem i ostatecznie to François-Régis Hutin - syn Paula
stał się głównym dyrektorem gazety
w 1970 roku. Funkcję tę sprawował do
2016 roku. „Nie jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym” mawiał, to raczej
„rodzina duchowa”. Po jego śmierci,
głównym dyrektorem został Louis Echelard, a naczelnym redaktorem FrançoisXavier Lefranc, faktycznie więc osoby
spoza rodziny. Córka François-Régisa
Hutina, Jeanne-Emmanuelle Hutin, jest
w zarządzie dziennika.

Jakie jest źródło sukcesu?
Wiele osób zastanawia się, jak to
jest możliwe, że gazeta regionalna jest
największym dziennikiem francuskim?
Nawet w rankingu europejskim Ouest-France zajmuje wysokie piąte miejsce.
Specyfiką i siłą gazety są jej wydania
lokalne, a ma ich aż 53! Oznacza to dziennie średnio 600 różnych stron lokalnych
i dodatkowo 2800 zdjęć. Centrum zarządzania z redakcją naczelną oraz główną
drukarnią znajdują się w Chantepie, koło
Rennes. Tam przygotowywane są strony
wspólne dla wszystkich wydań: międzynarodowa, krajowa, kulturalna, Zdrowie,
Morze i część Sportu. Warto zauważyć,
że Ouest-France ma też największy zespół dziennikarzy sportowych we Francji, zaraz po L’Equipe, popularnym krajowym dzienniku sportowym. Natomiast
cały „środek” gazety, gdzie znajdują się
wiadomości regionalne, departamentalne i gminne, powstaje poza Rennes.
Agencje Ouest-France znajdują się na
całym terytorium zasięgu dziennika,
a w każdej miejscowości jest korespondent lokalny. To ta gęsta sieć współpracowników zbiera wiadomości i pozostaje jak najbliżej mieszkańców. Jedną
z najbardziej poczytnych stron gazety
jest strona z nekrologami i pożegnaniami zmarłych.
Siłą Ouest-France jest też system
prenumeraty: 500 tysięcy egzemplarzy
gazety dociera codziennie przed godziną 7.30 do domów prenumeratorów.
Otrzymują swoją gazetę jeszcze przed
otwarciem kiosków i mogą ją przeczytać przy porannej kawie. Dodatkowych
100 tysięcy osób wykupuje prenumeratę na wydanie elektroniczne.
Założyciele Ouest-France chcieli, aby
dziennik docierał do jak największej
liczby czytelników. Dlatego gazeta jest

jedną z najtańszych na rynku, w dni
powszednie kosztuje tyle co bagietka:
1,10 €, nieco drożej - 1,35 € kosztuje
w piątek (jest to wydanie z programem
telewizyjnym na cały tydzień), za wydanie niedzielne trzeba zapłacić 1,20 €.
Gazeta zachowała swoją dawną siedzibę w samym centrum Rennes przy
ulicy Pré-Botté, w której mieściła się
jeszcze redakcja L’Ouest-Eclair. Tutaj
panuje atmosfera z minionej epoki,
chodzi się po skrzypiących starych
parkietach, ściany wyłożone są ciemną
stylową boazerią, a nad wejściem od
ulicy można podziwiać secesyjną, wykutą w żelazie markizę.

Innowacje
Ouest-France nie spoczywa na laurach. Gazeta podąża z duchem czasu
i stale się modernizuje. Bez problemu
wkroczyła w erę cyfrową. Redakcja wydania elektronicznego przetwarza informacje na wszystkich nośnikach 24
godziny na dobę. Najnowsze wiadomości są publikowane on-line w czasie rzeczywistym na stronie Ouest-France.fr.
30 000 abonentów czyta dziennik wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Dla
osób z prenumeratą są też oferty specjalne, tzw. pakiet premium. Dla nich
działa również LaPlace - rodzaj portalu
społecznościowego. Poprzez tę platformę czytelnicy mogą kontaktować
się z dziennikiem i wzbogacać jego
zawartość oraz uczestniczyć w atrakcyjnych wydarzeniach: spotkaniach ze
znanymi osobistościami kultury, polityki czy sportu, zwiedzać instytucje
europejskie w Brukseli, zaglądać za
kulisy znanych festiwali czy też uczestniczyć w kolacji przygotowanej przez
cenionego szefa kuchni.

Światopogląd

Ouest-France

Mottem gazety jest „sprawiedliwość
i wolność”, a założyciele odwołują się do
wartości „humanizmu, chrześcijańskiej
demokracji i socjalnego liberalizmu”.
W czerwcu 1990 roku Ouest-France
ustanowiła zasady deontologii obowiązujące dziennikarzy, którzy pracują
dla tego tytułu. Zapisane są w tekście
o wymownym tytule : „Mówić nie szkodząc, pokazywać nie szokując, świadczyć nie atakując, ujawniać nie potępiając” (Dire sans nuire, montrer sans
choquer, témoigner sans agresser, dénoncer sans condamner).
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roku, została odsłonięta tablica upamiętniająca zaangażowanie François-Regisa Hutina w pomoc dla Polski.
Odsłonięcia dokonała Jeanne-Françoise Hutin, wdowa po zmarłym w 2017
dyrektorze Ouest-France, która jest
założycielką i prezeską Domu Europy
w Rennes i w Górnej Bretanii.

Zwiedzanie siedziby

Ouest-France

Imperium niezależne
od grup prasowych
Dziennik Ouest-France jest centralną częścią grupy SIPA - Ouest-France (SIPA - Société d’Investissements
et Participations), która zrzesza także
inne dzienniki, takie jak: Le Courrier de
l’Ouest, Le Maine libre, Presse-Océan,
a poprzez filię Publihebdos również
tygodniki lokalne w liczbie 77 tytułów.
Grupa jest także właścicielem wydawnictwa Ouest-France oraz miesięcznika dla miłośników żeglarstwa Voiles et
Voiliers. Oddział Infomer publikuje natomiast tygodnik Le Marin i magazyn
Chasse-Marée specjalizujące się w tematyce morskiej. Za pośrednictwem
Précom grupa zarządza reklamami we
wszystkich swoich tytułach. Posiada
też agencję reklamy zewnętrznej Affiouest, stacje radiowe Hit West, Cristal, Océane FM, Variation i Cocktail
FM. Obroty grupy sięgają blisko miliarda Euro.
Ouest-France ceni swoją niezależność. Aby grupa SIPA - Ouest-France
nie dostała się w ręce innych grup prasowych i tym samym nie utraciła swej
niezależności, w 1990 roku powołano
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania
Zasad Demokracji Humanistycznej (Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste), które jest w 99,99% właścicielem grupy.
To pomysł i dzieło François-Régisa
Hutina i jedyny we Francji przypadek
tego typu rozwiązania. „Stowarzyszenie jest strażnikiem świątyni. Świątynia
jest duchem gazety”. Stowarzyszenia
nie da się kupić. Dziennik broni również zasady ochrony źródeł informacji
dziennikarzy.
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Ouest-France

i sprawa Polski
„To Polacy przypomnieli nam, co
znaczy słowo solidarność” – zwykł mawiać François-Régis Hutin. Po ogłoszeniu stanu wojennego dziennik bardzo
zaangażował się w sprawę Polski. Gazeta zainicjowała wśród swoich czytelników akcję pomocy dla naszego
kraju, a jej pracownicy w sposób bezinteresowny organizowali przez 13 kolejnych lat zbiórki towarów pierwszej
potrzeby i ich transport do Polski. Od
1981 roku przy gazecie działa nieprzerwanie stowarzyszenie Ouest-France Solidarité, niosące pomoc humanitarną potrzebującym i ofiarom katastrof
na całym świecie.
W czasie obchodów 25-lecia Domu
Bretanii w Poznaniu, w kwietniu 2018

Redakcję dziennika w Chantepie
można zwiedzać bezpłatnie codziennie
od godziny 21.45 do północy. Obowiązuje wcześniejszy zapis. O 21.30 zostaje zamknięte najnowsze wydanie gazety, więc redakcja jest na ogół pusta,
pozostają w niej tylko dziennikarze dyżurni i sportowi w dniach, kiedy trwają
do późna zawody lub rozgrywki.
Najpierw zwiedza się redakcję z jej
nowoczesnym open spacem. To jedno w największych pomieszczeń prasowych we Francji, mimo to panuje
w nim atmosfera skupienia i spokoju,
a to za sprawą zastosowanych najnowszych rozwiązań wyciszających hałas,
jak absorbujący dźwięki sufit z włókna mineralnego przypominający miodowy plaster. O godzinie 22.15 ruszają
maszyny i pierwsze gazety wychodzą
z pras w tempie 80 tysięcy egzemplarzy na godzinę. Najpierw drukowane
są wydania z miejsc leżących najdalej
od Rennes, aby zdążyć je rozwieźć na
czas. Czasami w ciągu nocy, w momentach szczególnych, zdarza się zmiana
pierwszej strony dziennika, ale tylko
dla wydań, które jeszcze nie wyjechały
z drukarni. Całkowita zmiana pierwszej
strony we wszystkich wydrukowanych
wydaniach Ouest-France zdarzyła się

tylko raz: w nocy z 4 na 5 lutego 1994
roku, kiedy wybuchł pożar budynku historycznego parlamentu Bretanii. Każdej nocy ciężarówki przemierzają 45
tysięcy kilometrów, aby rozwieźć gazety do wszystkich punktów sprzedaży.
Wizyta w Ouest-France kończy się
na korytarzu, gdzie wyeksponowano
najważniejsze pierwsze strony dziennika. Wśród nich znajduje się pamiętna pierwsza okładka z 7 sierpnia 1944
roku, jak również okładka oznajmująca o pierwszych krokach człowieka
na księżycu, o wydarzeniach z Maja
’68 roku, o wyborze de Gaulle’a i Mitteranda na urząd prezydenta Francji,
a także okładki ze świeżo wybranymi
prezydentami Stanów Zjednoczonych
Kennedym i Obamą, zamach na World
Trade Center, ale też wprowadzenie
stanu wojennego w Polsce czy wybór
Karola Wojtyły na Papieża.

Od lewej - Marta Tobiasz-Jouhier i Jeanne-Françoise Hutin podczas jubileuszu 25-lecia Domu Bretanii
w kwietniu 2018 roku.

Tekst i zdjęcia: Marta Tobiasz-Jouhier

Marta Tobiasz-Jouhier pochodzi z Krakowa. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim
i Uniwersytecie Rennes II. W Bretanii mieszka 24 lata. Przez kilka lat była korespondentką 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. Jest prezeską stowarzyszenia „Polonia” z Rennes.

Z historii geologicznej Bretanii
Nicolas Jouhier
Znajomość geologicznej historii
Bretanii zawdzięczamy pracom prowadzonym od dwustu lat przez geologów. Ich badania odsłaniają liczne
fazy historii miejscowego pejzażu oraz
sposoby korzystania z naturalnych
zasobów (budulec, grunty rolne czy
wody gruntowe). Warstwy bretońskiej
ziemi są naznaczone piętnem licznych
wydarzeń geologicznych, które przyczyniły się do zróżnicowania krajobrazu Bretanii, zarówno na wybrzeżu (po
bretońsku Armor), jak i w głębi lądu
(Argoat). Pejzaże, które możemy dziś
podziwiać w Bretanii, były świadkiem
złożonych procesów geologicznych
w przeszłości i widocznym elementem
bogatego dziedzictwa geologicznego
tego regionu.

Hipotezy
dotyczące okresu
sprzed 2 miliardów lat

Utworzenie łańcucha
górskiego między 750
a 540 milionów lat temu

Historia geologiczna Bretanii sięga 2 miliardów lat. Najstarsze skały
znaleziono w rejonie Trégor. Mowa
o skałach metamorficznych (przeobrażonych), zwanych ortognejsami.
Powstały z magmy, która się przeobraziła na skutek ciśnienia i wysokiej temperatury. W tamtych czasach
Bretania, czyli Masyw Armorykański,
znajdowała się na poziomie północnej części dzisiejszej Afryki, na granicy superkontynentu zwanego Gondwaną, nad brzegiem ogromnego
oceanu.

Niewiele wiadomo o tym co się działo między tym pierwszym okresem
a okresem 750 milionów lat temu. Tę
lukę zamykają wydarzenia w zatoce
Saint-Brieuc, świadczące o nowym epizodzie aktywności magmatycznej. Potem
przez długi okres 200 milionów lat następują procesy geologiczne o charakterze kompresyjnym i ekstensywnym,
prowadzące do stopniowego zanikania
morza i zderzenia z superkontynentem
Gondwaną, co spowodowało utworzenie
między 750 a 540 milionów lat temu łańcucha górskiego zwanego kadomijskim.

11

Roc’h [skała] Toullaëron – najwyższy szczyt Gór Czarnych (Montagnes Noires) będących częścią
Masywu Armorykańskiego (departament Finistère).

Wówczas nastąpiły też ważniejsze
zjawiska geologiczne, najsilniej oddziaływające na północ Bretanii (Trégor,
Saint-Brieuc, Saint-Malo, Fougères),
w wyniku których powstał łuk wulkaniczny (szereg wulkanów ułożonych wzdłuż
zakrzywionej linii), a skały ulegały zniekształceniu i wytapianiu. O aktywności
wulkanów w tym regionie świadczą osady produktów wulkanicznych znalezione
w różnych miejscach, datowane na 600
do 445 milionów lat temu. Naukowcy
znaleźli również potoki lawy z erupcji
podwodnych.

Erozja kadomijskiego
łańcucha górskiego
między 540 a 486
milionów lat temu i zalanie
przez morze w Paleozoiku

gromadzące się u podnóży ówczesnych
gór ulegały przetwarzaniu. Rzeźba terenu szybko się spłaszczyła. Kolejne
osady, zawierające nierzadko skamieliny, były zależne od poziomu morza.
Z punktu widzenia paleobiogeograficznego (przyp. tłum. paleobiogeografia
– nauka zajmująca się badaniem rozmieszczenia organizmów żywych w różnych okresach geologicznych), Bretania
znajdowała się na południowej półkuli,
blisko bieguna, gdzie panował zimny klimat. W niektórych łupkach datowanych
na 450 milionów lat temu odnaleziono
odłamki kamieni zatrzymanych w bryle
lodu. Kiedy lód topniał, takie kamienie
były uwalniane do morza.
Sedymentacja (przyp. tłum. gromadzenie osadów w wyniku deponowania

(486 do 420 milionów lat temu)
Rzeźba gór kadomijskich ulegała erozji, powodując gromadzenie się
osadów kontynentalnych. W epoce paleozoiku poziom oceanów stopniowo
podnosił się na całej planecie, dochodząc do 600 metrów powyżej aktualnego poziomu morza. Bretania została
zalana na długie lata. Spowodowało to
odkładanie się na dnie morza osadów
krzemowych i błotnych, które dadzą początek słynnym bretońskim skałom takim jak piaskowce armorykańskie i łupki
znajdujące się np. na półwyspie Crozon,
w górach Monts d’Arrée oraz na południe od Rennes. Bretania znajdowała się
wówczas pod płytką wodą, a materiały
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Wyspa Groix.

materiału okruchowego, działalności
organizmów lub wytrącania z roztworu
wodnego) potrwa aż do okresu dewonu (420 milionów lat temu). Niesione
przez morze osady gromadzą się przez
ponad milion lat, tworząc warstwę
o grubości ponad 1 kilometra.
W morzu pojawia się życie, ograniczone na samym początku do kilku
kolonii bakterii, ale szybko się rozwija
wraz z pojawieniem się alg i bezkręgowców morskich takich jak gąbki, meduzy czy trylobity. Ślady pozostawione
po tych stworzeniach na tym obszarze
należą do najstarszych pozostałości po
zwierzętach odnalezionych we Francji.
420 milionów lat temu kontynenty
zaczęły zbliżać się do siebie, co doprowadziło do ich zderzenia i powstania
ok. 360-295 milionów lat temu, jednego wielkiego kontynentu o nazwie
Pangea. Panował wówczas klimat tropikalny, o czym świadczą skamieliny
korali znalezione w niektórych skałach
wapiennych sprzed 390 milionów lat.
W wyniku wspomnianego zderzenia
kontynentów, w południowej Bretanii
powstał łańcuch górski zwany Górami Hercyńskimi (albo Waryscyjskimi).
Łańcuch ten rozciągał się od Europy
Centralnej po Afrykę Zachodnią i Amerykę Północną. Orogenza hercyńska
podniosła, pofałdowała i spowodowała
rozerwanie mas skalnych, strukturyzując rzeźbę terenu głównie na południu
Bretanii. Pojawiły się wielkie uskoki,
m.in. południowoarmorykański, który
przemieścił znaczną ilość mas skalnych
na długości kilkuset kilometrów. Nagromadzenie warstw oraz fazy fałdowania stworzyły na tym terenie prawdziwą mozaikę skał, złożoną z łupków,
łupków mikowych, piaskowców czy
gnejsów. Tym formacjom skalnym będą

Miocen i Pliocen

(23-5 milionów lat temu) –

nowe obszary zanurzone
w wodzie

towarzyszyć intruzje granitu oraz czynność wulkaniczna, co przyczyni się do
wzbogacenia złożoności pejzażu geologicznego Bretanii.

Przykład Wyspy Groix
Wyspa Groix jest znana ze swoich minerałów. W 1883 roku geolog Charles
Barrois porównał ją do „najprawdziwszego skarbca” pełnego rzadkich, różnorodnych, niezwykłej urody kamieni
szlachetnych. Proces kształtowania się
wyspy Groix jest wyjątkowy, a jej geologia różni się od południowego wybrzeża
Bretanii, u brzegów którego jest położona. To wyjaśnia, dlaczego znajdują się
tam rzadkie minerały takie jak granat
czy glaukofan, które sprawiają, że wyspa
jest atrakcyjnym miejscem dla badaczy
i zwiedzających. Każda zatoczka, każda
plaża kryje w sobie skarby geologiczne.
Na wyspie zachowały się skały, które świadczą o historycznej obecności
oceanu, który zniknął w procesie subdukcji: ok. 360 milionów lat temu oce-

aniczna płyta tektoniczna zagłębiła się
pod armorykańską płytą kontynentalną.
Na skały takie jak leżące na osadach
ilastych bazalty oddziaływał wówczas
coraz większy nacisk i temperatury, powodując ich zapadanie. Lawy bazaltowe
przekształciły się w zielone lub niebieskie łupki, a osady w łupki mikowe.

Mezozoik
(252-56 milionów lat temu)
W
erze
mezozoicznej
morze
Paleotethys zalewało coraz więcej ziem
kontynentów, w tym tereny obecnej
Francji, co nie przeszkodziło wypiętrzeniu się pradawnych masywów, m.in. Armorykańskiego. Bretania była wówczas
częścią penepleny (wielkoobszarowej powierzchni pełnego zrównania),
a jej wschodnia linia brzegowa (przyp.
tłum. na granicy z Basenem Paryskim,
większość
aktualnego
terytorium
Francji była wtedy zalana) zmieniała
się w zależności od cyklicznych zmian
poziomu morza.

Spłaszczona na skutek erozji południowa i środkowa Bretania doświadczy kolejnych drobnych zalań przez
morze. Będą to jedne z ostatnich w historii epizody geologiczne, w wyniku
których Masyw Armorykański zostanie
zalany i ulegnie erozji.
Ok. 23 milionów lat temu morze
rozciągało się od północy dzisiejszego miasta Nantes, przez Rennes, po
Saint-Brieuc. Potem się wycofało, pozostawiając po sobie gliniaste osady
jeziorne i powróciło, 15 milionów lat
temu, w epoce Miocenu, by zająć teren
od Nantes do zatoki Saint-Malo. Morze kierowało się na północ szerokim
korytarzem morskim, który łączył się
z paleorzeką Manche, zatapiając część
Bretanii (tereny obecnych departamentów Ille-et-Vilaine i Côtes-d’Armor). Po
wycofaniu się morza, na terenach tych
pozostały wapienne piaski muszlowe.
Po długiej fazie „kontynentalnej”, morze powróciło ok. 3 miliony lat temu,
pozostawiając na większym obszarze
Masywu Armorykańskiego czerwone
piaski, już bez fauny.
Bretania jest znana z wyjątkowej
jakości wychodni skalnych, zarówno
w krajobrazach wybrzeża, jak i interioru. Jest to cenne dziedzictwo geologiczne.
Regiony granitowe składają się zazwyczaj z następujących po sobie bardzo pofałdowanych masywów z wrzosowiskami i dość ubogimi terenami
rolnymi. Twarde piaskowce i niektóre
łupki, odporne na erozję, tworzą najwyraźniejsze formy rzeźby terenu takie jak góry Monts d’Arrée czy masyw
Paimpont, które są pokryte wrzosowiskami oraz dębowymi zagajnikami.
Najbardziej kruche łupki tworzą krajobrazy pagórkowate z łagodnymi zboczami, których gleby są głębiej osadzone i bardziej urodzajne.

Bretania i jej trylobity

Wyspa Groix.

W epoce zwanej ordowikiem (między
485 a 443 miliony lat temu) stworzenia
morskie, dziś już nieistniejące, zwane
trylobitami żyły wzdłuż linii brzegowej
Bretanii. Te stawonogi tworzą odrębną
gromadę, mimo podobieństwa z niektórymi kuzynami z gromady pancerzowców, staroraków czy pajęczaków.
To w pewnej mierze dzięki studiom nad
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Skamieniały trylobit

tymi skamieniałymi zwierzętami można
odtworzyć paleobiogeografię regionu.
W tym bowiem czasie populacje trylobitów wskazują na tendencję do endemizmu (naturalne występowanie pewnych
gatunków tylko na określonym terenie),
charakterystycznego dla strefy Ibero-Armorykańskiej, w której znajduje się dzisiejsza Bretania.
W północnej części Bretanii, pancerze,
zachowane w zlityfikowanych (scementowanych) piaskach nazywanych piaskowcami, są zachowane fragmentarycznie, co jest charakterystyczne dla płytkich
ośrodków deponowania się osadów.

Poziom morza musiał wynosić poniżej
50 metrów. Natomiast w rejonie Bretanii
centralnej i południowej pancerze lepiej
się zachowały w dawnych błotach. Poziom morza wynosił wówczas ponad 200
metrów.
Bretońskie trylobity różniły się rozmiarem. Ich średnia długość wynosiła około
5 centymetrów. Są dobrze znane naukowcom. Spotyka się ich wiele w skałach pochodzących właśnie z okresu ordowiku.
W Bretanii opisano ponad 100 ich gatunków, co czyni je jedną z najbardziej zróżnicowanych grup skamieniałości.
Szukając trylobitów w regionach Bretanii, w których widoczne są warstwy
ordowiku, stosunkowo łatwo zauważyć
jest, w skałach łupkowych o kształcie
przypominającym frytki lub w drobnych grudkach zawierających żelazo,
pozostałości większych pancerzy, rozciągniętych lub we fragmentach.
Jeden z najczęściej występujących
w Bretanii trylobitów został nazwany
Neseuretus tristani. Łatwo go rozpoznać po główce w kształcie „łyżeczki”.

Podsumowanie
Podsumowując, badania prowadzone głównie nad trylobitami z ordowiku
pozwalają nam dziś nakreślić tysiące lat
dziejów Bretanii, zrozumieć ewolucję
poziomów morza oraz paleoklimatu,
a także przyjąć szerszą perspektywę dla
badań historii geologicznej tego regionu, opartej w głównej mierze na kolejnych okresach gromadzenia się osadów.
Historia nie kończy się w tym miejscu.
Procesy geologiczne nieprzerwanie
trwają. Rzeki i morza wciąż powodują
erozję skalną. Poziom wód zmienia się
w zależności od klimatu. Do 1984 roku
do dziś zarejestrowano w Bretanii 3660
trzęsień ziemi, zazwyczaj o słabym natężeniu. Jak będzie wyglądać Bretania
za kilka milionów lat? Czy stanie się
wyspą? A może pojawią się nowe góry
albo wulkany? Czas pokaże.
Opracowanie i tłumaczenie:
Elwira Wróbel
Zdjęcia: Marta Tobiasz-Jouhier

Nicolas Jouhier – absolwent geologii na uniwersytecie Rennes 1. Pasjonuje się stratygrafią i paleontologią Masywu Armorykańskiego. Specjalizuje się w epoce ordowiku. Obecnie zajmuje się badaniami paleobiogeograficznymi Masywu Armorykańskiego w epoce średniego ordowiku. W 2017 roku
opublikował w czasopiśmie Towarzystwa Geologicznego i Mineralogicznego Bretanii artykuł o odkryciu gatunku Ectillaenus w Pierre-Meslière.

Guy Le Querrec – fotograf kochający
jazz, Afrykę i Bretanię
Elwira Wróbel
Le Querrec to jedno z najważniejszych nazwisk współczesnej fotografii
francuskiej. Członek prestiżowej Agencji
Magnum zasłynął jako fotograf muzyków jazzowych oraz jako autor znakomitych reportaży fotograficznych z Afryki.
Le Querrec lubi mówić, że ma trzy ojczyzny: Bretanię, jazz i Afrykę.
Artysta potrafi perfekcyjnie uchwycić przy pomocy obiektywu to, co Henri
Cartier-Bresson nazywał „momentem
decydującym”, polegającym na umiejętnym uchwyceniu istoty ulotnej chwili.
Guy Le Querrec jest mistrzem skrótu,
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w jednym bezbłędnym kompozycyjnie
ujęciu potrafi opowiedzieć anegdotę,
nierzadko zaskakuje, eksponując drugi, równie ciekawy plan. Fotograf Raymond Depardon mówi o nim, że „jest
zarazem poetą i błaznem”. To trafnie
określa wyjątkowe poczucie humoru,
upodobanie do przedstawiania zabawnych sytuacji i zarazem empatię, z jaką
Le Querrec traktuje swoich bohaterów.
Guy Le Querrec urodził się w 1941
roku w Paryżu w rodzinie bretońskiej.
Jego matka była córką konsjerżki, a ojciec pracował na kolei. Wychował się

w dzielnicy Saint-Germain-des-Près,
która, jak sam lubi podkreślać, sprzyjała zamiłowaniu do jazzu, którym Le Querrec zainteresował się dość wcześnie
i który stanie się później jedną z głównych osi jego pracy twórczej. Pierwszy
aparat fotograficzny, Ultra-Fex, dostał
w 1953 roku w prezencie świątecznym
z zakładowego funduszu banku, w którym pracowała jego matka.
Fotografować uczył się w Bretanii, gdzie zazwyczaj spędzał wakacje.
To tam, jak twierdzi, wyrobił sobie
oko fotografa. Pierwsze ważne w ży-

ciu zdjęcie wykonał latem 1954 roku
w La Roche-Bernard, podczas wyścigu
Tour de France. Dla 13-letniego wówczas chłopca kolarze byli idolami. Chciał
sfotografować swojego faworyta Attilio
Redolfiego, co było trudnym zadaniem,
biorąc pod uwagę prędkość jazdy peletonu. Szczęście jednak uśmiechnęło się
do młodego fotografa, bo, gdy Attilio
zbliżał się do niego, złapał gumę, co
pozwoliło Le Querrecowi uchwycić go
w obiektywie.
Pierwszym legendarnym wydarzeniem jazzowym, na którym Le Querrec
był obecny jako fotograf, był koncert
Johna Coltrane’a w paryskiej Olimpii
w listopadzie 1962 roku. Le Querrec
miał wówczas 21 lat. Rok później za pożyczone od rodziców pieniądze kupił
swój pierwszy dobry aparat. Była to
Leica - marka, której pozostanie wierny
przez całe życie. Odbywał wtedy służbę
wojskową w Wersalu, podczas której
spotkał Jeana-Louisa Dumasa, miłośnika jazzu i fotografii, przyszłego prezesa
Domu Mody Hermès, który wprowadził
go w paryskie środowisko dziennikarzy
i fotografów jazzu. W orkiestrze wojskowej grało wówczas kilka przyszłych
gwiazd jazzu m.in. skrzypek Jean-Luc
Ponty. Poznał wtedy również kontrabasistę Henriego Texiera, z którym będzie
w przyszłości współpracował i dzięki
któremu pozna Ornetta Colemana.
Po zakończeniu służby wojskowej
do 1967 roku pracował w zakładzie
ubezpieczeniowym. Następnie za małe
pieniądze przygotowywał reportaże
fotograficzne dla drobnych czasopism.
W jego obiektywie pojawili się m.in.
Juliette Gréco, Georges Brassens, Léo
Ferré, Boby Lapointe.
Przy okazji swej wystawy o wydarzeniach Maja ’68 w paryskim Klubie
30x40 poznał Henry’ego Cartier-Bressona. W 1969 roku zaczął pracować dla
tygodnika Jeune Afrique jako kierownik działu fotografii i fotoreporter. Tak
rozpoczęła się przygoda Le Querreca
z Afryką.
Le Querrec zrealizował w Afryce wiele reportaży, począwszy od Festiwalu
Panafrykańskiego w Algierze w lipcu 1969 roku. Potem podróżował po
Czarnym Kontynencie, pracując nad
reportażami o tematyce politycznej
i społecznej w takich krajach jak Czad,
Kamerun, Niger, Senegal czy Wybrzeże
Kości Słoniowej. Współpraca Le Querreca z Jeune Afrique trwała wprawdzie
tylko dwa lata, ale pozwoliła mu zdobyć
szlify w zawodzie fotoreportera. Zdjęcia,
które Le Querrec wywoływał u cenionego w środowisku fotografów Julesa
Steimetza, zostały zauważone w jego
laboratorium przez Marka Ribouda, jed-

nego z fotograficznych filarów agencji
Magnum.
Na początku 1972 roku Le Querrec był
jednym w współzałożycieli agencji Viva,
która wyznaczyła zupełnie nowe drogi
dla dziennikarstwa fotograficznego, odchodząc od reportażu relacjonującego
wydarzenia jako takie, na rzecz pogłębiania ważnych tematów społecznych.
W tym okresie Le Querrec poświęcał
się takim zagadnieniom jak francuska
rodzina, Rewolucja goździków (1974-75),
przedmieścia Paryża, wakacje Francuzów
czy wreszcie, albo i przede wszystkim,
Bretania. Niskie zarobki oraz konflikty
wśród członków agencji doprowadziły
go do wystąpienia z Vivy w 1975 roku.
W 1976 roku, za radą Marka Ribouda,
Le Querrec wstąpił do agencji Magnum,
a już rok później, został jej członkiem.
Jest nim do dziś. Równolegle rozpoczął
się nowy rozdział jego życia związany
z nauczaniem. Marc Riboud polecił go
bowiem do prowadzenia warsztatów na
Spotkaniach Fotograficznych w Arles
w 1976 roku. Le Querrec odkrył w sobie talent pedagogiczny, który został
natychmiast doceniony. Stał się nauczycielem rozchwytywanym nie tylko w całej Francji, ale i za granicą. Przez dziesięć lat regularnie prowadził warsztaty
fotograficzne.
Od 1976 roku Le Querrec pracował
w muzeum Grévin nad reportażem
o rzeźbiarzu Danielu Druecie, dla którego pozowały do swoich figur woskowych wielkie osobistości. Pozwoliło mu
to fotografować podczas sesji takie sławy jak Serge Gainsbourg, Coluche, Lino
Ventura czy Bernard Blier. Nie sposób
nie wspomnieć o François Mitterandzie,
który pozował dla Drueta w Pałacu Eli-

zejskim w latach 1982-83. Jeden z portretów pozującego prezydenta zrealizowany przez Le Querreca znalazł się
w rankingu stu największych fotografii
stulecia przygotowanym przez telewizję Arte.

Muzyczne powroty
do Afryki
W październiku 1984, po podróży
do Chin, Guy powrócił po 13 latach do
Afryki. Na stadionie w Bamako, podczas koncertu Manfei Obina z Wybrzeża
Kości Słoniowej, Le Querrec wszedł na
scenę z chustą malijskiej tancerki, która
rzuciła ją w kierunku publiczności. Fotograf złapał chustę i przyjął gest jako
zaproszenie do tańca. Ich zaimprowizowane pląsy wzbudziły dziki entuzjazm
8-tysięcznej widowni. Le Querrec stał
się wówczas nieoczekiwanie gwiazdą
telewizji malijskiej, bowiem, jak wspomina, scena tańca była przywoływana
na jej antenie przez dziesięć kolejnych
lat! Afrykańczycy okrzyknęli go griotem.
W Afryce Le Querrec czuł się jak u siebie. Jak mówi, mógł tam dać upust swojemu temperamentowi ekstrawertyka.
W 1990 roku Le Querrec został zaproszony jako fotograf do Afryki Środkowej na tournée zespołu jazzowego
Henriego Texiera. Trzy lata później odbyła się kolejna trasa koncertowa, tym
razem w Afryce Zachodniej. Planując
ją, uwzględniono sugestie Le Querreca
dotyczące miejsc koncertów interesujących z punktu widzenia fotografa.
Zdjęcia z tych podróży wykorzysta w albumie Carnets de route tria Romano/
Sclavis/Texier (1995). Do Afryki powró-

Zatoka Kernic, Plouescat (dep. Finistère). Podczas wyścigów konnych w czasie odpływu zatoka była
wykorzystywana jako tor wyścigowy (1973).
© Guy Le Querrec/Magnum Photos
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cił w 1997 roku, udając się tym razem
do południowych i wschodnich części
kontynentu. Zrobione wówczas fotografie posłużą mu potem do zilustrowania albumu wspomnianego tria pt. Suite
africaine (1999).

Reportaż o Indianach
Siouksach w Dakocie
Południowej
W grudniu 1990 roku Le Querrec towarzyszył Dakotom (Siuksom) w wyprawie śladami ich przodków, Big Foot Memorial Ride, z okazji stulecia masakry ich
plemienia pod wodzą Wielkiej Stopy dokonanej przez wojska amerykańskie. Razem przemierzyli setki kilometrów przez
przykryte śniegiem góry Dakoty, w mrozie dochodzącym nawet do -50°C. Podczas
tej swoistej pielgrzymki, fotograf dzielił,
z początkowo nieufnymi wobec niego Indianami, w skrajnie trudnych warunkach,
codzienne życie i rytuały. Jak mówi, tam
przekonał się, czym jest odwaga.

Le Querrec i jazz
Guy Le Querrec od zawsze lubił muzykę. Od lat 60-tych obracał się w środowisku jazzowym. Bywał na wielu koncertach i festiwalach głównie we Francji, ale
też w USA czy Kanadzie. Zdjęcia jazzmanów publikował m.in. w New York Timesie. Trudno zliczyć muzyków, których
sfotografował. Warto wspomnieć takie
nazwiska jak Miles Davis, Michel Petrucciani, Nina Simone, Stan Getz czy David
Krakauer, którego artysta fotografował
m.in. w Krakowie w 2003 roku.
Jak twierdzi Le Querrec, jazz w naturalny sposób zachęca do fotografii, dając
dużo swobody. Fotograf dobrze odnajduje się w bliskiej jazzmanom improwizacji. Uważa, że sam moment występu
publicznego nie jest najważniejszy. Lubi
wchodzić za kulisy, aby uchwycić coś z intymności muzyków. Jak mówi: „Staram
się opowiedzieć życie muzyków, ich podróże, ich zmęczenie, ich śmiechy, czas
pracy, ich samotność, ich oczekiwania...”.

Wydawca:
Dom Bretanii
Stary Rynek 37, 61-772 Poznań
Tel. (+48) 61 851 68 51
e-mail: dom@dombretanii.org.pl
www.dombretanii.org.pl

Le Querrec nie tylko fotografował muzyków jazzowych, ale też ich inspirował.
Był dwukrotnie zaproszony przez Spotkania Fotograficzne w Arles, w 1983 i 1993
roku, do stworzenia spektaklu wizualnego. Do jego zdjęć wyświetlanych na wielkim ekranie improwizowali wtedy na żywo
Michel Portal, Louis Sclavis, Henri Texier
et Jean-Pierre Drouet. Z kolei fotografie
Le Querreca wykonane w Bretanii posłużyły za inspirację zespołowi Nautilis, który w roku 2016 wydał płytę pt. Regards
de Breizh (Spojrzenia na Bretanię).

Fotografowanie
rodzinnej Bretanii
Guy Le Querrec jako dziecko spędzał większość wakacji u swojej rodziny
w Bretanii. Tam właśnie stawiał pierwsze kroki w fotografii. Tam też wracał
po latach jako fotoreporter. W latach
1965–1980 wykonał w Bretanii około
5 tysięcy zdjęć, które zostały docenione
dopiero po wielu latach, kiedy artysta
miał już ugruntowaną pozycję we Francji.
Jako utalentowany i obdarzony empatią
czujny obserwator potrafił uchwycić in-

W dniach od 25.11.2019 do 29.02.2020
Dom Bretanii prezentuje wystawę
Guya Le Querreca pt. „W Bretanii”.

Auray. Orszak weselny w drodze z kościoła na wesele (1978).
© Guy Le Querrec/Magnum Photos
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tymność Bretończyków, ale też kontekst
społeczno-gospodarczy, w którym przyszło im żyć i pracować.
Ulubioną tematyką zdjęć Le Querreca
wykonywanych w Bretanii jest zabawa.
Fotograf uważa, że Bretończycy kochają się bawić i aspekt zabawy jest u nich
wszechobecny. Fotografował śluby i wesela, a także zabawy wiejskie, koncerty,
rodziny na wakacjach, wyścigi konne
i inne rozrywki, zawsze interesując się
tłem obserwowanych sytuacji.
W 1978 roku rejestrował swoim aparatem katastrofę ekologiczną po rozbiciu
się u wybrzeża Bretanii tankowca Amoco-Cadiz i masowy udział Bretończyków
w sprzątaniu skażonych ropą plaż.
Na przełomie roku 2016/2017
w czterech bretońskich miastach: Breście, Lorient, Lannion i Rennes, odbyła się wystawa retrospektywna zdjęć
Le Querreca poświęconych Bretanii,
która przypomniała wielkie i emblematyczne dzieło Artysty, prawdziwy
hołd złożony rodzinnemu regionowi.

