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Kiedy Bretończycy wyjeżdżali z Bretanii…

Françoise Le Goaziou

Jest rok 1908. Marie ma 13 lat. 
W jej wsi w okolicach Saint-Quay
-Portrieux życie jest ciężkie. Zachę-
cona przez nauczycielkę, kończy 
szkołę podstawową i marzy o dal-
szej nauce. Jednak rodzina nie ma 
na to środków. Z ich gospodar-
stwa z trudem może się wyżywić 
trzypokoleniowa rodzina. Ojciec 
uprawia ziemię, którą przejął jego 
najstarszy syn. Jest wyrobnikiem 
rolnym i słyszał, że robotnikom 
w mieście żyje się lepiej. Kuzyn 
proponuje mu pracę na budowie 
w Paryżu. Zaczyna się załatwianie 
wyjazdu. Czeka na nich mieszka-
nie udostępnione przez bretońską pa-
rafię w Paryżu. Żona wie o wszystkim, 
trzeba jeszcze powiedzieć dzieciom, 
najmłodsze, Yvonne i Marcel, niewiele 
zrozumieją, a Antoine nic jeszcze nie 
powie. Jak Marie przyjmie brak bretoń-
skiego światła, z którym żadne inne nie 

może się równać? W pierwszej chwili 
Marie, słysząc nowinę, czuje się szczę-
śliwa i myśli o wszystkich podszytych 
zazdrością opowieściach dziewcząt ze 
wsi o paryskim życiu. Paryż, inne świa-
tła, dźwięki i zapachy, wolność… Ale Pa-
ryż może być także ponurym miastem, 

w którym przybysze z Bretanii nie 
są akceptowani, a bycie Bretończy-
kiem nie przynosi szczęścia. Mia-
stem, w którym bretońska Yvonne 
nazywana będzie Catherine, bo po-
przednie imię brzmiało za bardzo 
po bretońsku... 

Niełatwe życie, czasami skrajna 
bieda, zmuszały Bretończyków do 
wyjazdu. Także brak perspektyw 
i ziemi do przekazania dzieciom. 
Nie oczekiwali, że w Paryżu doro-
bią się fortuny. Liczyli, że odłożą 
trochę pieniędzy, by ich dzieci mo-
gły mieć przyzwoite życie. 

Prawie pół wieku później, w 1950 
roku, ksiądz Elie Gautier, który w 1947 
roku założył Misję Bretońską (Mis-
sion Bretonne – Ti ar Vretoned) w Pa-
ryżu, wydał książkę opartą na swoim 
doktoracie, zatytułowaną „La dure 
existence des paysans et des paysan-
nes.  Pourquoi les Bretons s’en vont…” 
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(„Trudne życie wieśniaków i wieśnia-
czek. Dlaczego Bretończycy wyjeżdża-
ją”). Biorąc za przykład departament 
Côtes-d’Armor i opierając się na ze-
branych poruszających świadectwach 
ludzkich, pokazał, co wygnało Bretoń-
czyków do stolicy. 

Zadecydowała o tym demografia. 
Na przełomie XIX i XX wieku, pod-
czas gdy Francja była maltuzjańska1, 
w Bretanii rodziło się dużo dzieci, co 
miało związek z przywiązaniem do re-
ligii i tradycyjnych wartości, zwłaszcza 
w regionach najbardziej katolickich, 
jak Léon czy częściowo Morbihan, 
gdzie Kościół miał silne wpływy. Kie-
dy we Francji zagęszczenie zaludnie-
nia wynosiło 70 osób/km2², w Bretanii 
przekraczało ono 80 osób/km2. Wpływ 
sytuacji demograficznej był znaczą-
cy pomimo dużej śmiertelności nie-
mowląt i zmuszał Bretończyków do 
przystosowywania pod uprawę wciąż 
nowej ziemi, po odpowiednim oczysz-
czeniu, osuszeniu i nawodnieniu jej 
w zależności od miejsca. Maszyny rol-
nicze występowały rzadko, podobnie 
jak nawozy, a małe i niedochodowe 
gospodarstwa posiadały najczęściej 
mało żyzną ziemię. Ubóstwo grani-
czyło z nędzą. Dni pracy były długie, 
gdyż pracowano od 90 do 100 godzin 
tygodniowo, oraz wyczerpujące dla 
mężczyzn, kobiet i dzieci, które zaraz 
po szkole musiały paść krowy. Trudno 
było odrabiać lekcje w tych warun-
kach, tym bardziej, że wielu rodziców 
patrzyło krytycznym okiem na naukę. 
Izolacja przyczyniała się do utrzy-
mania na wsi bretońskiej (i nie tylko 

1 przyp. tłum. maltuzjanizm – doktryna ludnościo-
wa, której autorem był Thomas Malthus (1766-
1834), głosząca tezę o konieczności ograniczania 
wzrostu demograficznego. 

bretońskiej) mentalności naznaczonej 
rutyną, archaizmem oraz zabobonem. 

Bretania została zelektryfikowana 
późno, jeszcze w 1941 roku połowa 
wiejskich domów nie miała dostępu do 
prądu. Były ku temu liczne przeszko-
dy: ludność żyjąca w rozproszeniu, 
małe gospodarstwa, kiepskie drogi, 
ukształtowanie terenu niekorzystne 
dla prowadzenia upraw, skarpy pomię-
dzy polami i brak inwestycji. Potrzeba 
było czasu, aby w Bretanii pojawiły się 
elektrownie cieplne lub wodne. 

Bretania była także źle skomuniko-
wana z resztą kraju. Miała wąskie drogi 
o nierównej powierzchni, a te ze środ-
kowej Bretanii, tzw. „bretońskiej Sybe-
rii”, zimą przypominały grzęzawiska. 
Aby otworzyć Bretanię zbudowano 
kanał Nantes-Brest, nie było to jed-
nak wystarczające. Kiedy powstawały 
połączenia kolejowe na poziomie kra-
jowym, Bretanię pominięto w planach. 
Pociąg dotarł do Nantes w 1851 roku, 
do Rennes w 1857, do Quimper w 1863 
i wreszcie do Brestu w 1865, jednak 
w siatce połączeń zabrakło środko-
wej Bretanii. Kilka lat później w całym 
regionie funkcjonowały już dobre po-
łączenia, które jednak zawdzięczano 
rodzimej bretońskiej sieci kolejowej. 
Kolej przyśpieszy exodus ze wsi, bę-
dzie także miała zasadnicze znaczenie, 
by otworzyć Bretanię na zewnątrz, po-
zwolić jej na rozwój, eksport, po pro-
stu na idący z duchem czasu postęp. 

Zacofanie ekonomiczne jest związa-
ne z izolacją, a rozwój przedsiębiorstw 
nastąpi dopiero po zakończeniu II woj-
ny światowej. Produkcja lnu i płótna 
przeżywa kryzys, jednak w Loudéac 
i okolicach powrócono do tkania lnu, 
by dać pracę miejscowym dziewczę-
tom i powstrzymać je przed wyjaz-

dem. Takie było życzenie bretońskiej 
artystki Jeanne Malivel (1895-1926), 
przedwcześnie zmarłej pomysłodaw-
czyni i działaczki ruchu odnowy sztuki 
bretońskiej Seiz Breur. Chaotyczna go-
spodarka morska także oczekiwała na 
zmiany. Jednak przede wszystkim Bre-
tania potrzebowała czasu, żeby wejść 
na drogę uprzemysłowienia. Regiony 
przemysłowe były od niej oddalone, 
główne ośrodki miejskie także, wiel-
ki przemysł tutaj prawie nie istniał, 
a małe zakłady (tekstylne, metalur-
giczne itp.) nie radziły sobie i zamyka-
ły produkcję. W rolnictwie wiodło się 
lepiej, jednak i ono miało trudności, by 
wykarmić liczną i stale powiększającą 
się ludność Bretanii. 

Rozrywki są tam rzadkie albo nie ma 
ich wcale, zwłaszcza w okresie letnim. 
A w pozostałych miesiącach organizu-
je się tylko wieczorki w gronie rodziny 
i sąsiadów, ale co to za rozrywka, sko-
ro w ich trakcie zmywa się naczynia, 
naprawia ubrania, robi na drutach? 
Nie ma czasu na lekturę, pisanie… Na 
szczęście radio, które właśnie poja-
wiło się, przynosi wytchnienie. Oczy-
wiście są także święta bretońskie, ale 
wielu marzy o czymś innym. W efek-
cie, w wyniku braku rozrywek i bra-
ku prywatności w często zbyt małych 
domach, bez oddzielnych pokoi na-
wet u zamożnych chłopów, ciężko jest 
zatrzymać na miejscu młodych, któ-
rych coraz bardziej pociąga miasto, 
a przede wszystkim Paryż. Najczęściej 
wyjeżdżały dziewczęta. 

Do tego dochodzą także kwestie 
polityczne i kulturalne. Bretończycy 
z Dolnej Bretanii (zachodnia część re-
gionu) słabo posługują się językiem 
francuskim, nie podoba im się wpro-
wadzony w 1902 roku zakaz używania 
bretońskiego w czasie kazań i podczas 
nauki katechizmu, zranił ich rozdział 
Kościoła od Państwa przeprowadzony 
w roku 1905. Wkrótce będą opłakiwać 
ogromną liczbę współbraci poległych 
w czasie I wojny światowej. Mimo 
tego czują się związani z Republiką, 
a wytrwała praca księży demokra-
tów działa na rzecz uspokojenia na-
strojów oraz postępu gospodarczego 
i społecznego. 

Oto dlaczego Bretończycy wyjeżdża-
li. A przecież Bretania miała niezwykły 
potencjał ludzki i ekonomiczny, własne 
zasoby, młode społeczeństwo, chęć, 
by iść naprzód. Ale wszystko to jest 
jeszcze w tamtym czasie niezorganizo-
wane. Zresztą to nie najbiedniejsi emi-
grują. Ci, którzy wyjeżdżają, nawet jeśli 
nie mają kwalifikacji, muszą mieć choć 
trochę pieniędzy, z trudem zaoszczę-
dzonych bądź otrzymanych od kogoś 
z rodziny. Ci najbiedniejsi są skazani 

Konkurs Bretońskiej Królowej Piękności (Duchesse des Bretons) w Paryżu w 1920 r.  
Żródło: prywatne zbiory Joëla Champroux.
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na pozostanie. Wyjeżdżający, wbrew 
woli kleru, który patrzy nieprzychyl-
nym okiem na swoje owieczki jadące 
na pewną zgubę do stolicy, odczuwa-
ją podczas odjazdu lęk pomieszany 
z nadzieją na sukces, na łatwe życie… 
Mówienie o „zaślepieniu miastem” nie 
jest przesadzone, gdyż czekać ich bę-
dzie często rozczarowanie. 

Dworzec Montparnasse to emblema-
tyczne miejsce przyjazdu Bretończy-
ków do Paryża. Na peronach mrowie 
ludzi, poczucie wyobcowania, strach 
przed tym, co przyniesie przyszłość. 
Paryż wzbudza lęk i fascynuje. Naiwni 
i ufni Bretończycy i Bretonki, którzy tu 
przybywają, są łatwym łupem. Zagro-
żenie czyha już na peronie. Sutenerzy 
są czasami pierwszymi osobami, które 
spotykają dziewczęta. Przedstawiają 
im się z powściągliwością i dyskrecją. 
Dziewczynę, która wpadnie w pułap-
kę, prowadzą najpierw do mieszkania, 
gdzie jest traktowana dość dobrze. 
Zdobywa się jej zaufanie. Ma na sobie 
swoje ubranie. Po jakimś czasie propo-
nuje się jej sukienkę „paryskiej pani”. 
I następuje nagła zmiana, praca w bur-
delu, na ulicach Paryża, w tym na ulicy 
de la Gaité blisko dworca. Prostytucja 
jest największym dramatem, z którym 
konfrontują się przybyłe dziewczęta. 
Prostytucja i więzienie. W więzieniu 
Saint-Lazare (Świętego Łazarza) od 
30 do 40% zatrzymanych to Bretonki. 
Opuszczone, często chore, mogą liczyć 
tylko na pomoc kilku bretońskich księ-
ży z Paryża. Geneviève de Blignières, 
która przyjechała do Paryża w 1926 
roku, zaangażowała się w sprawy spo-
łeczne i w 1958 roku założyła Service 
Social Breton (Bretońska Służba So-
cjalna), który działa do dziś. 

Zaczęły powstawać organizacje 
mające na celu walkę z sutenerami 
i ograniczenie prostytucji. I tak, otwar-
ta w 1947 roku Misja Bretońska wysyła 
na dworzec członków stowarzyszenia, 
którzy wychodzą na spotkanie przyby-
łym dziewczętom i pomagają im zna-
leźć pracę, mieszkanie, podpowiadają 
możliwości kształcenia. Dzięki nim nie 
są one skazane na samotność, szcze-
gólnie destrukcyjną dla przybywają-
cych z regionu, gdzie żyje się wciąż we 
wspólnocie. Pomimo walki z sutene-
rami prostytucja Bretonek trwa nadal, 
dlatego księża, którzy zajmują się mło-
dymi, wykorzenionymi przybyszami 
i wiedzą, że przyjazd do Paryża może 
zakończyć się katastrofą, namawiają 
ich do powrotu w rodzinne strony. 

Wielu paryżan stygmatyzuje Bretoń-
czyków, oskarża ich o wszystko co złe 
i chce ich wyrzucić. W niektórych pary-
skich kościołach głośno i wprost mówi 
się Bretończykom, by wracali tam, skąd 
przyjechali. 

Pierwszym wyzwaniem dla przybyszy 
jest znalezienie pracy. W czasie wzro-
stu gospodarczego, który nastąpił po 
II wojnie światowej, załatwienie pracy 
i mieszkania zajmuje tylko kilka dni, 
ale nie zawsze tak było. Bretończycy, 
którzy przybywali w czasie powojennej 
„wielkiej migracji” byli przede wszyst-
kim ludźmi ze wsi, nie mającymi poję-
cia o zajęciach, które proponuje się 
w Paryżu. O ile Bretończycy przyby-
wający do stolicy na przełomie XIX/XX 
wieku prawie nie mówili po francusku, 
ci, którzy przybywają po 1945 roku, 
znają francuski, lecz nie ukończyli żad-
nych szkół. 

Podobnie jak ich poprzednicy, nowi 
przybysze akceptują pracę, której nie 
chce nikt inny. Mężczyźni idą do ro-
bót ziemnych na wielkich budowach 
w stolicy i w okolicach: jest to przede 
wszystkim budowa metra i linii kole-
jowych. Po 1945 roku zatrudniają się 
w fabrykach. Natomiast dziewczęta są 
mamkami, „mlecznymi krowami”, kel-
nerkami, czasem dozorczyniami, ale 
najczęściej pracują jako służące. Po-
ważne, odważne, pobożne, są bardzo 
poszukiwane, jednak pomimo tego, 
że są cenione, są źle opłacane, wyzy-
skiwane, wyśmiewane i upokarzane. 
Kiedy rozpowszechniły się wyjazdy 
wypoczynkowe do Bretanii, aż do dwu-
dziestolecia międzywojennego zda-
rzało się, że rodziny wracały do siebie 
z wakacji z dodatkową osobą – służącą 
bretońską. W swej znakomitej książce 
„The pariahs of yesterday. Breton mi-
grants in Paris” (Duke University Press. 
Londyn, 2012), Leslie Page Moche 

ocenia liczbę służących bretońskich 
w Paryżu w czasach Belle Époque na 
150 tysięcy. 

Po roku 1945 sprawy zmieniają ob-
rót. Misja Bretońska i stowarzyszenie, 
które założyła – l’Entr’aide Bretonne 
(Wzajemna Pomoc Bretońska), zajmują 
się szukaniem pracy i negocjowaniem 
kontraktów i stawek z często opornymi 
i nie zawsze życzliwymi pracodawcami. 
Ze wsparciem bretońskiej burżuazji ze 
stolicy, wywodzącej się często z chrze-
ścijańskiej demokracji, organizowane 
są kursy francuskiego, arytmetyki, me-
chaniki, pisania na maszynie. Zaczyna 
się awans społeczny Bretończyków, ich 
córki zostaną wkrótce pielęgniarkami 
czy nauczycielkami. 

Miejsca, gdzie byli zatrudnieni Bre-
tończycy, pozwalają na stworzenie 
„bretońskiej mapy” Paryża. Wszyscy, 
lub prawie wszyscy, przyjeżdżają na 
dworzec Montparnasse, wielu jednak 
nie pozostaje w tej dzielnicy, choć ma 
ona nawet dzisiaj silną bretońską toż-
samość. Jeśli pierwszym przybyszom 
udawało się znaleźć pracę w okolicach 
dworca w ruchliwym kwartale pomię-
dzy aleją du Maine i bulwarem Mont-
parnasse, kolejni znajdują ją szybko 
w innych dzielnicach. I tak odnajduje-
my Bretończyków w okolicach dwor-
ca Versailles-Chantiers (Wersal) oraz 
w północnych i wschodnich dzielni-
cach Paryża, w Saint-Denis i na wszyst-
kich przemysłowych przedmieściach 
stolicy. Natomiast dziewczęta, mamki 
i służące, pracują w eleganckich dziel-
nicach i na bogatych przedmieściach 
jak Neuilly czy Wersal. 

Trudno powiedzieć, ilu Bretończy-
ków mieszka w Paryżu. Według księ-
dza Gautiera, w 1911 roku było ich 
109 091 (w całym ówczesnym depar-
tamencie Sekwany: 159 782), a w 1923 
roku pomiędzy 300 a 400 tysięcy 
w Paryżu i okolicach. Dzisiaj w sto-
licy Francji mieszka milion osób po-
chodzenia bretońskiego. Liczniejsi są 
tylko przybysze z Owernii, Limoges 
i z północnej Francji. Bretończycy 
po przyjeździe doświadczali kiedyś 
pewnego rodzaju pogardy czy ironii 
ze strony „paryżan”, dla których Bre-
tończyk to wciąż wieśniak, a Bretonka 
to służąca – jak Bécassine, bohaterka 
słynnego komiksu. Trudno nawet so-
bie wyobrazić, jak bardzo ta rysunko-
wa postać, narodzona w wyobraźni 
Josepha Porphyre Pinchona w 1905 
roku, której przygody ukazywały się 
w tygodniku dla dziewcząt „La Se-
maine de Suzette”, wpłynęła na po-
wstanie i utrwalenie karykaturalnego 
obrazu Bretonek. 

W Paryżu czy na przedmieściach 
Bretończycy nie są dobrze przyjmowa-
ni. Niechętnie się integrują, żyją wśród 

Bécassine podczas wojny – okładka komiksu 
o bretońskiej służącej Bécassine, utożsamianej 
z naiwnością, głupotą i niezdarnością. Autorem 
rysunków jest Joseph Pinchon. Wyd. Gautier-
Languereau, 2014 (pierwsze wydanie tego 
odcinka serii ukazało się w 1916 r.).
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swoich, źle mówią po francusku… 
Oskarża się ich o spekulowanie 
miejscami pracy. To oni, przynaj-
mniej na jakiś czas, są pariasami 
Paryża. Mówi się o nich: pariasi, 
włóczęgi, nomadzi, a nawet dzi-
kusy. 

Liczni są także ci, którzy biorąc 
przykład z Bretończyków z Saint 
Denis, włączają się do walki po-
litycznej i związkowej. Postępowi, 
wspierają socjalistów i komuni-
stów, zapisują się do stowarzy-
szenia Bretons émancipés de la 
région parisienne (Wyzwoleni 
Bretończycy z regionu paryskie-
go), założonego w 1930 roku przez 
Marcela Cachina, czują się uwolnieni 
od wszelkiej opresji, zarówno kapi-
talistycznej, jak i kościelnej, i walczą 
między innymi w wojnie domowej 
w Hiszpanii po stronie Republikanów. 
W 1965 roku działaczka Misji Bre-
tońskiej, Suzanne Ascoët, zakłada 
pierwszy związek zawodowy osób pra-
cujących jako pomoc domowa. 

Nie tak łatwo jest zostać „Bretończy-
kiem z Paryża”! Integracja jest trudna, 
a wielu przyjezdnych ciągnie przede 
wszystkim do swoich. Ludzie swy-
mi kanałami odnajdują się w Paryżu 
w gronie osób z tego samego depar-
tamentu, kantonu, a nawet z tej samej 
wsi. W Paryżu i w okolicach działa wie-
le stowarzyszeń, towarzystw i różnych 
federacji bretońskich, mających prze-
różne cele – kulturalne, społeczne, 
religijne. Wszystkie łączy chęć zacho-
wania ścisłego i autentycznego związku 
z Bretanią. Parafia bretońska wpada na 
śmiały pomysł stworzenia pierwszego 
ubezpieczenia społecznego. Do aktyw-
nych bretońskich podmiotów dołącza-
ją gazety takie jak „Le Breton de Paris, 
organe des intérêts bretons” (Paryski 
Bretończyk, rzecznik spraw bretoń-
skich), „La Bretagne à Paris, en France 
et aux colonies” (Bretania w Paryżu, we 
Francji i w koloniach), „Le Bulletin de 
la Paroisse bretonne” (Biuletyn Parafii 
Bretońskiej), „Terre Bretonne/ Douar 
Breizh” (Ziemia Bretońska), „Mission 
Bretonne” (Misja Bretońska), nie zapo-
minając o „War Sao” (Powstań!), który 
stworzył Marcel Cachin. 

Święta, a zwłaszcza odpusty, gro-
madzą Bretończyków. W 1898 roku, 

z inicjatywy Leona Durochera, odby-
wa się odpust w Montfort-l’Amaury 
(miejscowość na zachód od Wersalu 
będąca dawną własnością książąt Bre-
tanii), o charakterze świeckim, niejako 
w opozycji do odpustów św. Iwona or-
ganizowanych przez parafię bretońską 
w paryskich kościołach Notre-Dame 
des Champs i Sacré-Coeur. Natomiast 
federacja bretońskich przedsiębior-
ców z regionu Ille-de-France, w którym 
leży Paryż, stawia na wybór bretoń-
skiej Królowej Piękności („Duchesse 
des Bretons”). W 1933 roku Wyzwoleni 
Bretończycy i gazeta „War Sao” orga-
nizują nawet odpust komunistyczny! 
Najwięcej Bretończyków bierze udział 
w odpustach organizowanych od lat 
pięćdziesiątych do osiemdziesiątych 
przez księdza Gautiera w Arenach Lu-
tecji w Paryżu. W ich programie była 
zarówno część religijna, jak i pochód, 
tańce ludowe, tradycyjne zapasy, re-
konstrukcje historyczne… Z okazji tego 
odpustu, raz w roku, Bretończycy spo-
tykali się pomimo podziałów i różnic, 
jakie istniały między nimi.

Przybycie do Paryża było więc czę-
sto ciężkie i bolesne dla Bretończy-
ków z wielkiej migracji ze wsi, która 
zakończyła się dopiero w latach 60-
tych XX wieku. Bretońscy migranci 
w pierwszych pokoleniach przeszli 
przez wszystko – źle wynagradzaną 
pracę, brak stałego miejsca zamiesz-
kania, czasem głód i wstyd z powodu 
bretońskiego pochodzenia, ciasne 
mieszkanka albo chambres de bonne 
(pokoje dla służby na poddaszu), pra-
cę, której nikt nie chciał. Bardziej niż 
inni byli narażeni na zmory wielkiego 
miasta: alkohol, choroby, prostytucję, 

przestępczość. Dla nich Bretania 
była rajem utraconym. 

Jednak nie zawsze tak się działo, 
gdyż byli i tacy, którym był pisany 
awans społeczny, sukces, a nawet 
szczęście, co sprzyjało ich powro-
towi do korzeni i odzyskaniu przez 
nich utraconej bretońskości. 

Dzisiaj sprawy bretońskie mają 
się dobrze. W latach siedemdzie-
siątych XX wieku nastąpił wielki 
powrót Bretończyków do ich ko-
rzeni. Najważniejszą rolę odegrali 
w nim artyści bretońscy z Paryża – 
Gilles Servat i Alan Stivell. I nawet 
jeśli wielu Bretończyków wróciło 

do Bretanii, wszyscy głęboko zaznaczyli 
swoją obecność w dzielnicy Montpar-
nasse i w całym Paryżu. Bretończycy 
z Paryża, pozostając dzisiaj w stałym 
kontakcie z Bretanią i działając w or-
ganizacjach paryskich, którym nie brak 
startijenn (br. energia), takich jak Misja 
Bretońska, przyczyniają się do rozwoju 
bogatej i różnorodnej kultury bretoń-
skiej poprzez popularyzację tańca, mu-
zyki, śpiewu, języków Bretanii, historii, 
literatury… Uczestniczą w tym Bretoń-
czycy, których w stolicy mieszka milion, 
ale dołączają do nich także przybysze 
z Owernii, Baskowie, Szkoci, Irlandczycy, 
Niemcy, Czesi, a nawet Azjaci! Wszyscy 
spotykają się na potańcówkach (fest
-deiz i fest-noz), wykładach, koncertach 
czy salonach literackich z udziałem pi-
sarzy bretońskich. 

Dla Bretończyków z Paryża, po okre-
sie „utraconego raju”, nadszedł czas 
odnalezionej i w pełni akceptowanej 
tożsamości. 

Tłumaczenie: Elżbieta Sokołowska

Ti Jos – bretońska naleśnikarnia w Paryżu. Popularne miejsce 
spotkań Bretończyków, znajdujące się w bliskim sąsiedztwie 
Misji Bretońskiej przy ul. Delambre. 
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Język bretoński w dzisiejszej Bretanii

Marta Tobiasz-Jouhier

Jeszcze w latach pięćdziesiątych XX 
wieku milion mieszkańców Dolnej Breta-
nii, tych mieszkających na zachód od linii 
Saint-Brieuc – Vannes, posługiwało się ję-
zykiem bretońskim w życiu codziennym, 
na ulicy, w sklepie i przede wszystkim 
w domu. W przeciągu życia dwóch po-
koleń, liczba osób posługujących się tym 
językiem spadła do zaledwie 225 tysię-
cy i język bretoński został uznany przez 
UNESCO za „poważnie zagrożony”.

Dlaczego tak się stało? „To skutek bez-
względnej wojny, wydanej przez Repu-
blikę Francuską, która jak walec zgniotła 
w bardzo skuteczny sposób wszystkie 
odrębne tożsamości obecne na swo-
im terytorium” – odpowiada Maiwenn 
Raynaudon-Kerzerho1, autorka książki 
„Kenavo ? Petites choses amusantes et 
étonnantes sur la langue bretonne et les 
Bretons !”2  („Do widzenia? Zabawne i za-
dziwiające rzeczy o języku bretońskim 
i Bretończykach!”). 

Walka z bretońskim

Kluczową rolę w walce z językiem 
bretońskim odegrała szkoła, w tym eg-
zekwowanie odgórnej wytycznej, aby 
dzieci używały w szkole wyłącznie języka 
francuskiego. Od XIX wieku i w pierw-
szej połowie XX wieku uczeń przyłapany 
na porozumiewaniu się po bretońsku, 
nawet na szkolnym podwórku, karany 
był noszeniem symbolu zwanego „kro-
wą” (vache lub ar vuoc’h po bretońsku). 
Mógł on przybierać różne formy: parę 
drewnianych chodaków, kamyk, a nawet 
kawałek drewna zawieszony na szyi. Je-
dynym sposobem na pozbycie się tego 
stygmatu było zadenuncjowanie kolegi 
lub koleżanki mówiących po bretońsku. 
Dzieci chciały jak najszybciej pozbyć się 
„krowy” ze strachu, że zostaną ukara-
ne. Karą mogło być zostanie po lekcjach 
i sprzątanie klasy, przepisanie 10 razy „nie 
będę więcej mówić po bretońsku”, obni-
żenie oceny z francuskiego, a w szkołach 
katolickich nawet odmawianie różańca! 
Po karze w szkole dziecko najczęściej do-
stawało reprymendę w domu. Uczniowie 

1  Dziennikarka,  zastępczyni redaktora naczelne-
go miesięcznika „Bretons” (Bretończycy). Uczyła 
bretońskiego w gimnazjum i w klasach wieczoro-
wych.
2  wyd. Blanc et Noir, listopad 2020, nakład: 6 tys. 
egz.

robili więc wszystko, aby nie dać się przy-
łapać i uniknąć kary.

Momentem przełomowym, kiedy język 
bretoński praktycznie znikł, i to zarówno 
ze sfery publicznej, jak i prywatnej, był 
okres po drugiej wojnie światowej. Wtedy 
to sami Bretończycy, w poczuciu wstydu, 
utożsamili swój język z biedą i zacofa-
niem ich rodzinnego regionu. Francuski 
nauczany w szkole wyparł język przod-
ków i rodzice przestali go przekazywać 
dzieciom. W dążeniu do nowoczesności, 
wielu mieszkańców Armoryki pozbyło 
się wówczas także drewnianych mebli, 
aby zastąpić je sklejkową tandetą i za-
częło budować domy z pustaków. Takie 
były także losy rodziny Maiwenn Raynau-
don-Kerzerho. Jej dziadkowie ze strony 
matki, mieszkający koło Carnac (depar-
tament Morbihan) mówili wyłącznie po 
bretońsku. Ich córka, tak jak wszystkie 
bretońskie dzieci, kiedy poszła do szko-
ły, przeszła na język francuski. Jej historia 
potoczyła się jednak inaczej, bo w wieku 
20 lat zapragnęła powróć do rodzinnego 
języka. Co więcej, przekazała go swoim 
dzieciom. Tak więc Maiwenn, po bretoń-
sku „biała Maria”, pomimo, że jest oso-
bą młodą, miała szczęście wychować się 
w środowisku dwujęzycznym i uczęszczać 
do szkoły Diwan, o której za chwilę wię-
cej, i to aż do klasy maturalnej. Dla niej 

język bretoński jest językiem dzieciństwa 
i czułości. Dlatego z przekonaniem wy-
chowuje swoje dwie córki właśnie w tym 
języku wraz z mężem, który nauczył się 
bretońskiego w pół roku na intensyw-
nych kursach. 

Celtycki spadek

Bretoński jest jedynym językiem cel-
tyckim używanym w Europie konty-
nentalnej. Należy do grupy brytańskiej 
i spokrewniony jest z językiem kornic-
kim (lub kornijskim, używanym w Korn-
walii) i walijskim. W skład drugiej grupy 
języków celtyckich, goidelskiej, wchodzi 
język szkocki, irlandzki i mański. To mi-
gracja Celtów z południowo-zachodniej 
Brytanii, wymuszona najazdem germań-
skich Sasów od IV w.n.e., przyczyniła się 
do powstania i rozpowszechnienia języka 
bretońskiego w zachodniej części półwy-
spu Armorykańskiego. Najstarszy pisany 
ślad tego języka szacowany jest na VI 
wiek. Jest to napis wykuty na kamiennym 
sarkofagu w kaplicy w Saint-André de 
Lomarec (w departamencie Morbihan): 
„Inhra ema in ri” (w starobretońskim 
oznacza „tu spoczywa król”). Może tu 
chodzić o legendarnego króla Waroc’ha, 
jednak co do tego nie ma pewności, gdyż 

To co się najbardziej zmieniło od lat 80. XX wieku, to spojrzenie na dziedzictwo języka i kultury 
bretońskiej, które należy chronić i pielęgnować, a nie utożsamiać z ludowością. Ta młoda Bretonka, 
ucząca się w szkole Diwan, dumnie prezentuje swój strój z Quimperlé w czasie odpustu w Sainte-Anne-
la-Palud. W tle trawa i morze koloru glaz.
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są różne interpretacje tej inskrypcji. In-
nym śladem zaprzeczającym tezie, że bre-
toński był jedynie językiem mówionym, 
są słowa w tym języku znalezione w ma-
nuskrypcie rozprawki medycznej z końca 
VIII lub początku IX wieku, zachowanym 
na Uniwersytecie Lejdejskim w Holandii. 
Dla porównania, najstarsze pisane ślady, 
uznawane za „akt narodzin języka fran-
cuskiego”, są późniejsze. Chodzi o słowa 
przysięgi strasburskiej z 842 roku, złożo-
nej przez Karola Łysego po francusku, tak 
aby mogło ją zrozumieć wojsko, spisanej 
przez Nitharda w łacińskim manuskrypcie 
„Historia synów Ludwika Pobożnego”.

Język ludowy – tak jak 
gallo

Tak naprawdę bretoński od wieków był 
w zasadzie przede wszystkim językiem 
ludowym. Elity bretońskie nie używały 
go już od początku XII wieku. Badacze 

uważają, że Alain Fergent, zmarły w 1119 
roku, był ostatnim księciem posługują-
cym się bretońskim. Akta oraz dokumen-
ty urzędowe i sądowe sporządzane były 
najpierw po łacinie, później w języku ro-
mańskim. Księżna Anna Bretońska z pew-
nością również nie znała bretońskiego, 
bo nie posługiwano się nim na dworze 
w Nantes, gdzie się wychowała. 

Wpływy romańskie były zawsze znaczą-
ce w Armoryce, zwłaszcza w Górnej Bre-
tanii, czyli części wschodniej, z miastami 
Rennes i Nantes, gdzie używano języka 
gallo, który był odmianą romańskiego 
języka oil. Tak jak i bretoński, język ten 
bardzo stracił na znaczeniu, dlatego akty-
wiści i stowarzyszenia działające na jego 
rzecz dokładają również wszelkich starań 
o jego przetrwanie.

Wyrazić sedno sprawy

Język jest cenny, bo jest obrazem świa-
ta. Według Maiwenn Raynaudon-Kerze-
rho to właśnie język ukształtował umysły 
Bretończyków, ale trzeba dodać, że sami 
Bretończycy stworzyli język pasujący do 
ich sposobu myślenia. 

Z książki „Kenavo ?...”, która jest zbio-
rem felietonów publikowanych przez 
autorkę w czasopiśmie „Bretons”, w za-
bawny sposób przybliżających grama-
tykę, składnię czy też słownictwo języka 
bretońskiego, dowiadujemy się, że ina-
czej się myśli po bretońsku i inaczej po 
francusku. W języku bretońskim na przy-
kład ważny element umieszcza się na 
początku zdania, nie stosując klasycznej 
francuskiej konstrukcji „podmiot + orze-
czenie + dopełnienie”. Bretończyk zapyta-
ny „co jesz?”, odpowie „chleb jem” (a nie 

jak Francuz „ja jem chleb”). Bretończycy 
mają zatem pewną skłonność do zwięzło-
ści i mówienia wprost. 

Inaczej tworzy się też liczbę mnogą. 
Jeden ptak to un ewen, dwa ptaki daou 
ewen, pięć ptaków pemp ewen. Słowo 
„ptak”, gdy występuje z liczebnikiem, 
jest nieodmienne, bo Bretończyk nawet 
w grupie widzi odrębne indywidualności, 
a nie jednolity twór. Odmienna składnia 
języka bretońskiego powoduje, że kalki 
językowe przełożone automatycznie na 
francuski mogą wywoływać czasem za-
bawny efekt. I tak nie trzeba się dziwić, 
jeśli Bretonka powie po francusku: J’ai 
été au lit avec le docteur – byłam w łóż-
ku z doktorem, zamiast – lekarz przyszedł, 
kiedy leżałam chora w łóżku lub jeśli Bre-
tończyk powie: J’ai ma belle-mère à man-
ger! – mam do jedzenia teściową!, zamiast 
– teściowa dziś z nami je. 

Liczyć na palcach rąk i nóg

Bretoński jest językiem używającym 
dwudziestkowego systemu liczbowego 
(système vicésimal). Oznacza to, że jako 
odnośnik używa się liczbę dwadzieścia, 
a nie dziesięć jak, pod wpływem łaciny, 
w większości języków świata. Tak więc 
czterdzieści to daou-ugent, czyli dwie 
dwudziestki, a sześćdziesiąt to tri-ugent, 
czyli trzy dwudziestki. Wyjątkiem jest licz-
ba pięćdziesiąt: hanter-kant, czyli połowa 
stu. System ten stosowany jest także w in-
nych językach celtyckich, w języku baskij-
skim, albańskim i duńskim. Pozostałości 
takiej konstrukcji można odnaleźć nawet 
w języku francuskim, bo osiemdziesiąt to 
quatre-vingts, czyli cztery-dwudziestki. 
Bretończycy do liczenia używają więc pal-
ców rąk i nóg!

Morze i trawa są tego 
samego koloru

Glaz – to kolor niebieski, ale i jedno-
cześnie zielony stosowany do kolorów 
przyrody: trawy, liści czy też alg. Jest też 
słowo gwer, które oznacza kolor zielony 
w odniesieniu do sztucznych zieleni, na 
przykład do kolorów farb. W rzeczywisto-
ści glaz to kolor morza, gdzieś pomiędzy 
niebieskim a zielonym… 

Kenavo

Zaskakujące jest, że dla Francuzów 
najbardziej znanym słowem bretońskim 
jest kenavo, czyli do widzenia. Tymcza-
sem w języku bretońskim jest wiele 
zwrotów grzecznościowych na powi-
tanie, zaczynając od oficjalnego i mało 
używanego demat (dzień dobry), po-

Dwujęzyczny napis po francusku i po bretońsku 
przy wejściu do liceum im. Tristana Corbière’a 
(1845 – 1875) w Morlaix. Ten bretoński poeta, bliski 
ruchowi symbolistów, autor tomu wierszy „Les 
amours jaunes”, urodził się w Plouyann, gminie 
aktualnie przyłączonej do Morlaix. Paul Verlaine 
umieścił jego wiersze w książce „Les poètes 
maudits” (Poeci przeklęci).

Mapka przedstawiająca zasięg nauczania języka bretońskiego w pięciu historycznych departamentach 
Bretanii. Źródło: Ofis publik ar brezhoneg (Urząd ds. języka bretońskiego)
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Księgarnia L’Encre de Bretagne w Rennes oferuje 
największy wybór książek o Bretanii i krajach celtyckich 
w całym regionie.

przez powitalne pytania grzecznościowe, 
takie jak: Mont a ra? (Jak leci?) Mat an 
traoù? (Jak się mają sprawy?), Penaos 
mañ ar bed ganeoc’h? (Jak się ma świat 
z wami?) czy też Penaos eo? (Jak to 
jest?). Cytowane wyrażenia pokazują, że 
Bretończycy witając się, nie koncentrują 
się na sobie, ale biorą pod uwagę samo-
poczucie rozmówcy i jego otoczenie. 

Bogactwo toponimów

Bogactwo języka bretońskiego od-
naleźć można również w nazwiskach, 
imionach lub nazwach miejscowości. 
Przybyła z wysp brytyjskich ludność Ar-
moryki podzieliła terytorium na parafie 
i ta sieć jest do dziś widoczna w organi-
zacji terytorialnej regionu. Miejscowości 
będące siedzibą parafii, a jest ich prawie 
150, są rozpoznawalne przez przedro-
stek Plou (parafia), lub jego warianty 
Plo, Plu, Pleu... Następującym po prze-
drostku elementem jest często imię za-
łożyciela parafii lub inny rzeczownik. Na 
przykład Ploërmel lub Pluarzel to para-
fia św. Armela, Ploufragan to parafia św. 
Fragana, Plougastell to parafia-forty-
fikacja (plou+kastell). Ludziom kościo-
ła zawdzięczamy wszystkie Lann i Log: 
Landévennec to pustelnia św. Guénolé, 
Landerneau – pustelnia św. Ternoca, 
a Lanhouarneau to klasztor (opactwo) 
św. Hervé. Z chłopstwem i ludnością 
wiejską związane są przedrostki Terv 
i Kêr oznaczające osadę, wioskę lub 
pola uprawne. Jest też całe mnóstwo 
innych nazw własnych świadczących 
o historii miejsca. Tak więc lepiej nie 
budować domu w Toull-Fank, bo to 
„dziura i błoto”, w miejscu Er-Velin stał 
młyn, a Kroasent oznacza skrzyżowanie 
(a nie rogalika..). Niestety wiele tych 
nazw zastępowanych jest obecnie przez 
wyrażenia francuskie, które czasem są 
dosłownym tłumaczeniem z bretońskie-
go np. Kernevez – Villeneuve, a czasem 
zupełnie innym określeniem.

I Bretończycy stworzyli 
Diwan3

Szkoła, która kiedyś odegrała de-
cydującą rolę w wyrugowaniu języka 
3  „Et les Bretons créèrent Diwan”, książka autor-
stwa Pierre-Marie Mallégol, wyd. Yoran Embanner, 
2020.

bretońskiego, dzisiaj idzie mu 
na ratunek. 23 maja 1977, pięciu 
uczniów: Alan, Glen, Gwénaël-
le, Yann-Herlé i Onenn zasiadło 
w szkolnych ławkach w miejsco-
wości Lampaul-Plou dalmézeau 
(departement Finistère). Nie-
przypadkowo wszystkie wymie-
nione dzieci miały imiona typowe 
dla regionu. Pierre-Marie Mallé-
gol, ojciec jednego z uczniów, 
opisał w książce „Et les Bretons 
créèrent… DIWAN” („I Bretoń-
czycy stworzyli Diwan”) starania 
grupki rodziców, którzy jako 
pierwsi wystąpili w obronie 
rodzinnego języka i powiedzie-
li „dość” nieobecności języka 
bretońskiego w szkole. Takie 
były początki pierwszej szko-
ły Diwan (po bretońsku „kiełkować, 
wyrastać z ziemi”) założonej przez 
stowarzyszenie rodziców. Wiele osób 
usiłowało zniechęcić zdeterminowa-
nych rodziców do pomysłu utworzenia 
szkoły w języku bretońskim, argumen-
tując, że ich dzieci nie nauczą się do-
brze francuskiego. Wzorem dla szkoły 
Diwan były między innymi baskijskie 
szkoły Ikastola, istniejące od 1969 
roku. W Diwan nauczanie jest bezpłat-
ne, zajęcia prowadzone są w małych 
grupach, a językiem wykładowym jest 
język bretoński, który używany jest 
również na zajęciach pozalekcyjnych, 
na przerwach i w stołówce. 

Obecnie działa 48 szkół podstawo-
wych Diwan, 6 gimnazjów i od tego 
roku dwa licea (pierwsze w  Carhaix 
i drugie otwarte we wrześniu 2021 
roku w Vannes), w których uczy się 
4030 uczniów na terenie obejmującym 
pięć departamentów historycznej Bre-
tanii. Liceum Diwan w Carhaix w 2013 
roku zajęło pierwsze miejsce w ran-
kingu dziennika „Le Figaro”, biorącym 
pod uwagę wyniki matur w całej Fran-
cji, a w innych latach także plasowało 
się na czele rankingu. Absolwenci tego 
liceum, którzy są dwu lub nawet trójję-
zyczni, radzą sobie świetnie na rynku 
pracy. 

Francuskie ministerstwo oświaty ugię-
ło się w końcu i języka bretońskiego 
można uczyć się od 1983 roku w klasach 
dwujęzycznych w szkołach publicznych, 
a od 1990 roku w bardzo rozpowszech-
nionych w Bretanii szkołach katolickich. 

Tam nauczanie odbywa się w połowie 
po francusku i po bretońsku. W sumie 
nauka języka bretońskiego dotyczy oko-
ło 19 tysięcy uczniów rocznie.

Nowe spojrzenie i duma

Od lat osiemdziesiątych XX wieku ję-
zyk bretoński jest używany coraz czę-
ściej i to w świadomy sposób. Istnieje 
Urząd ds. języka bretońskiego (Ofis 
publik ar brezhoneg), który jest odpo-
wiedzialny za jego promocję. Jej przy-
kładem jest szeroka kampania „Ya d’ar 
brezhoneg” („Tak dla języka bretoń-
skiego”). Są wydawane książki i prasa 
w języku bretońskim, istnieją audycje 
telewizyjne i radiowe, a tablice informa-
cyjne, zwłaszcza w Dolnej (zachodniej) 
Bretanii, są dwujęzyczne. Bardzo popu-
larne są festiwale, lokalne wydarzenia 
kulturalne, odpusty i fest-nozy (dosłow-
nie zabawy nocne), czyli tradycyjne 
imprezy, na których tańczy się tańce 
bretońskie. To, co się jednak najbardziej 
zmieniło, to spojrzenie na dziedzictwo 
językowe. Nikt dziś nie kwestionuje fak-
tu, że należy je chronić i pielęgnować. 
Konsekwencją tych działań jest rosną-
ce poczucie dumy z bretońskiego po-
chodzenia.

*  Prezentowane fotografie są autor-
stwa Marty Tobiasz-Jouhier.

Marta Tobiasz-Jouhier – krakowianka, jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwer-
sytetu Rennes 2. W Bretanii mieszka od ćwierć wieku. Przez kilka lat była korespondentką kra-
kowskiego „Przekroju”. Od 2006 roku pracuje w Radzie Departamentu Ille-et-Vilaine, gdzie jest 
odpowiedzialna za współpracę departamentu z Madagaskarem, Marokiem, Mali, Rumunią oraz 
anglo-normandzkimi wyspami Jersey i Guernsay. Jest prezeską stowarzyszenia Polonia z Rennes 
i Górnej Bretanii.
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Bretońska toponimia – bogate i wrażliwe 
dziedzictwo

Armel An Héjer

Toponimia Bretanii cechuje się ogrom-
nym bogactwem ze względu na historię 
oraz na zagęszczenie nazw bretońskich 
na danym obszarze. Powstawała przez 
wieki dzięki spotkaniu wielu różnych języ-
ków i cywilizacji. Jest uprzywilejowanym 
świadkiem historii i kultury ludu, który za-
mieszkiwał ten obszar od tysiącleci oraz 
jego stosunku do swojego otoczenia. 
Dziedzictwo to jest niestety w obecnych 
czasach coraz bardziej zagrożone i na-
rażone na wiele czynników, które mogą 
ostatecznie wymazać znaczną jego część 
na całym obszarze Bretanii i tym samym 
zatrzeć pamięć, którą w sobie nosi.

Trochę historii…

Starożytne nazwy miejsc
Najstarsze zachowane do dziś nazwy 

miejsc w Bretanii są w języku galijskim 
armorykańskim – starożytnym języku 
celtyckim kontynentalnym, niektóre 
sięgają nawet okresu przedceltyckiego 
i są ostatnimi świadectwami wymarłych 
języków, jedynymi pozostałościami po 
nich. Chodzi przede wszystkim o na-
zwy miejsc geograficznych, głównie 
rzek, ale też gór (BAven i BAon/FAulne, 
BOded, BBlañwezh/FBlavet, GCoglè, GVilè-
ne, BBre…) lub określenia krajobrazów 
(GVern, od verno: bagno/olcha – GBer-
telh/FBreteil i BNoal/GNouyal od ialo: 
polana…)1 oraz elementy architektury 
(GDinan od dunon: wzgórze obronne – 
GRè/FRetz od rito: bród – GBrivè/FBrivet 
od briva: most…).

Za czasów podboju półwyspu przez 
Rzymian pod koniec epoki żelaza poja-
wiły się nowe, hybrydowe nazwy miejsc 
z końcówką galijską (i)âkon w formie 
zlatynizowanej (i)acus, określające wła-
sności ziemskie, z których powstały 
nazwy z końcówką: e(u)g, og lub ag na 
obszarze bretońskojęzycznym (BMellag, 
BBrieg…) oraz é, è(ï) lub ë na obszarze 
galijskojęzycznym (francuskie é lub 
i(x)/y: GVitrë/FVitré, GLa Gaçilhë/FLa Ga-
cilly…).2

1  Nazwy miejsc będą tutaj podawane w formie 
bretońskiej (B) i/lub gallo (G), a następnie francu-
skiej (F).
2 Występowanie w Dolnej Bretanii wielu topo-
nimów kończących się na -e zamiast -eg (BRedene, 

Nowa nomenklatura 
w toponimii Brytów

To wraz z przybyciem między IV 
a VII wiekiem emigrantów brytyjskich, 
pochodzących z aktualnej Walii, Korn-
walii i Devonu, toponimia Armoryki, 
która stopniowo stawała się „Małą” 
Brytanią (Bretanią), przyjmie kształt 
znany nam do dzisiaj. Mieszający się 
z rdzennie armorykańską ludnością 
Brytowie przywieźli ze sobą własny 
sposób organizacji terytorium, któ-
ry zastąpił wcześniejszy porządek lub 
z nim rywalizował. Ich język, bliski ga-
lijskiemu z Armoryki, będzie stopnio-
wo rozpowszechniał się aż po bramy 
Condatum [starożytna celtycka nazwa 
późniejszego Rennes] i Condevicnon 
(Nantes). Wtedy zaczęły licznie się po-
jawiać nazwy plo(u)e z imionami świę-
tych założycieli, z których wywodzą się 
dzisiejsze przedrostki w nazwach gmin 
Plo(u)-, Ple(u)- oraz Plu- (od łac. ple-
bem – wspólnota funkcjonująca wokół 
przywódcy religijnego i wojskowego, 
a potem, w szerszym znaczeniu, pierw-
sze parafie), a także gwik3 (BPlouneven-
ter, BPloneour, BPleubihan, GPllumelè/
FPlumelec, BGwitalmeze/FPloudalméze-
au, GGhipri/FGuipry). Nazwa lan(n)-, 
świadcząca również o mocno zakorze-
nionej w religii strukturze terytorium, 
BBerne…) świadczy o istnieniu wysepek romań-
skojęzycznych w samym sercu strefy bretońskoję-
zycznej od końca okresu Starożytności. Podobnie 
toponimy pochodzenia bretońskiego występują 
dużo bardziej na Wschodzie (GGémnë-Pinfao/FGué-
mené-Penfao, GPlléssë/FPlessé) i są świadkami 
wcześniejszej obecności Brytów w strefie zajętej 
przez Rzymian.
3  Z łac. vicus – ośrodek miejski parafii.

oznacza klasztory i pustelnie (BLannil-
dud, BLannveur, GLanvalla). Terminy bod 
i lez są używane do nazywania rezy-
dencji pańskich (BBodiliz, BLezneven), 
podczas gdy treb, który potem przyjął 
formę  tre(f)-, oraz rann oznaczają miej-
sca odpowiednio zamieszkane, tj. wio-
ski/miasteczka i „uprawiane” tj. ośrodki 
rolnicze (BTrebeurden, GTrégomeu, 
BGwenrann/GGhérann, BMêlrann).

Bretoński a romański
Po zakończeniu X wieku oraz po prze-

wrotach spowodowanych najazdami Wi-
kingów toponimy w Bretanii zmieniają 
się. Dawne nazwy są zastępowane w przy-
padku nowych miejsc dlatego, że wyszły 
z użycia albo że nie przystają już do nowej 
rzeczywistości społecznej. Przy nazywa-
niu nowych ziem, wykarczowanych i pod-
danych pod uprawę, słowo tre(f)-, które 
odtąd zaczęło oznaczać dzielnicę parafii, 
ustępuje miejsca terminowi k(a) er-, dość 
rzadko wcześniej używanemu, oznacza-
jącemu fortecę (BKerzent). Podobnie 
lok- zastępuje odtąd lan(n)- dla nowych 
ośrodków religijnych (BLokmaria, BLo-
keltaz, BLogunec’h/GLominë/FLocminé), 
obok zapożyczeń romańskich mouster 
i kloastr. Do tego bogatego już korpusu 
językowego dołączają jeszcze tysiące mi-
kro-nazw o charakterze najczęściej opi-
sowym.

W tym samym czasie język ro-
mański zwiększa swój zasięg 
w północno-wschodniej, a potem środ-
kowo-wschodniej części Bretanii, a język 
bretoński stopniowo wycofuje się na Za-
chód, aż za Saint-Brieuc. Na tym obszarze 
pogranicza, przy tworzeniu nazw nowych 
miejsc używano odtąd języka gallo [z gru-
py języków romańskich]. Obok dawnych 
toponimów celtyckich i gallo-romańskich 
widać cały szereg nazw rozpoczynają-
cych się od vil(l)e-4 (GLa Vile Morvan, GLa 
Vile Éloué/FLa Ville-Éloi), oraz końcówek 
pochodnych od -ière, -(e)ri(e) i -è/-â(ï), 
zapisywanych po francusku w formie 
-ais (GLa Férière, GLa Bézinière, GLa Po-
tri/FLa Poterie, GLa Chéna/FLa Chesnais, 
GLé Brulaï/FLes Brûlais), jak w przypadku 
większości mikroregionów wokół Rennes 
i Nantes, gdzie nazwy miejsc są głównie 
4  Romański odpowiednik bretońskiego ker-.

< 5%
5% <> 20%
20% <> 50%
50% <> 85%
> 85%

Odsetek toponimów bretońskich
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pochodzenia galijskiego lub rzymskiego, 
za wyjątkiem północno-wschodniej czę-
ści Nantes5.

To bogate dziedzictwo z historią ma-
jącą wiele tysięcy lat ukształtowało się 
głównie pod koniec Średniowiecza. Jed-
nak w niektórych miejscach, w związku 
z potrzebą nazywania nowych własno-
ści, wciąż pojawiają się nowe toponimy, 
zwłaszcza w czasie rozwoju ośrodków 
wypoczynkowych w XIX wieku (jak Wa-
terloo, Malakoff, ale także FBellevue etc.), 
lub wraz z podziałami administracyjnymi 
(FLa Limite [granica] – wioska znajdująca 
się między dwoma departamentami). Sieć 
nazw miejsc w Bretanii jest tak gęsta, że 
nie ma działki, która by nie została jeszcze 
nazwana!

Zagrożone dziedzictwo
To dziedzictwo jest jednak wrażliwe, 

uzależnione od kaprysów pamięci i woli 
ludzi, co sprawia, że musi dziś stawiać 
czoła wielu krótko- bądź długofalowym 
zagrożeniom.

Kontakt z językiem 
francuskim

Pierwsze zagrożenie wiąże się ze współ-
występowaniem w Bretanii kilku języków 
– chodzi o używanie przez administrację 
państwową wyłącznie francuskiego oraz 
o przewagę użytkowania tego języka 
wśród ludności bretońskiej od połowy 
XX wieku. O ile w Dolnej Bretanii za-
wsze istniały wysepki romańskojęzyczne, 
w których w odrębny sposób ewoluowały 
niektóre formy dawnych bretońskich to-
ponimów do języka romańskiego oraz do 
francuskiego (BGwened/FVannes, BGwa-
ien/FAudierne), większość nazw miejsc 
po bretońsku zostało przepisanych do 
oficjalnych akt zgodnie ze zwyczajami 
ortograficznymi właściwymi dla średnio-
wiecznej łaciny, z naleciałościami literac-
kimi ze środkowego języka bretońskiego 
[przyp. tłum. używanego od końca XI do 
początku XVII wieku], a później z francu-
skiego. Te bardzo zmienne systemy do-
prowadziły do ogromnej różnorodności 
form nazw, zastygłych w historycznym 
kształcie sprzed wielu wieków i nierzadko 
zniekształconych.

Niektóre toponimy z samej tylko woli 
skrybów zostały przetłumaczone na 
francuski, przyczyniając się do zniknię-
cia oryginalnej bretońskiej formy zapisu 
nazwy. Niektóre zostały zaadaptowane, 
na zasadzie homofonii, do mniej lub bar-
dziej absurdalnych brzmień francuskich, 
niemających żadnego związku ze znacze-
niem oryginalnych nazw: FLe Croissant 
(rogal) dla BKroaz-Hent (skrzyżowanie), 

5  W zależności od miejsca, nieco poniżej 5% do 
20% toponimów ma pochodzenie bretońskie.

FLa Haie (żywopłot) dla BAn Nec’h (góra), 
FKenya dla BKeneac’h (góra) czy FCorps 
Gras (tłuszcz!) dla BKozh Grac’h (stare 
wzgórze)! Podobny proceder miał miej-
sce w przypadku języka gallo: GL’Alamant 
(spokojne miejsce) zastąpione FL’Alle-
mant.

Co więcej, wśród ludności niemówiącej 
po bretońsku tradycyjna wymowa niektó-
rych bretońskich nazw miejsc z czasem, 
pod wpływem francuskiego, przekształ-
cała się czerpiąc z fonetyki francuskiej 
i oddalając się coraz bardziej od oryginal-
nych toponimów oraz, co więcej, utrud-
niając ich identyfikację i zrozumienie 
znaczenia6.

W gallojęzycznej Górnej [wschodniej] 
Bretanii, pokrewieństwo językowe między 
gallo a francuskim dość szybko sprawiło, 
że skrybowie przepisywali nazwy miejsc 
w formie ich odpowiedników francuskich, 
eliminując de facto język gallo z form pi-
sanych i przyczyniając się do tego, że od-
dalały się one od form ustnych.

Standaryzacja 
i normalizacja adresów
Kolejne zagrożenie dla zachowania 

tradycyjnych nazw miejsc w Bretanii po-
jawiło się w ciągu ostatniej dekady przez 
chęć zmodernizowania nomenklatury to-
ponimicznej i normalizację sposobu ad-
resowania przesyłek tak, aby ułatwić ich 
obsługę informatyczną. Dyrekcja poczty 
francuskiej (La Poste) dla okręgu Zachod-
niej Bretanii jako pierwsza poprosiła gmi-
ny w 2009 roku o „preferowanie języka 
francuskiego nad bretońskim przy nazy-
waniu ulic”, aby zoptymalizować pracę 
nowych maszyn segregujących przesyłki, 
choć tej rekomendacji później wielokrot-
nie zaprzeczał sam prezes Poczty.

Używające lokalizację GPS firmy in-
stalujące światłowody oraz instytucje 
zarządzające służbami ratunkowymi, 
idąc w ślady poczty, proszą od kilku lat 
radnych gmin o znormalizowanie nazw 
i numerów ulic zgodnie z normą AFNOR 
XPZ 10-011. Tak oto podział miasteczek na 
wiele dróg i nowe jednojęzyczne nazwy, 
nadawane w zastępstwie dawnych w celu 
łatwiejszego adresowania (najczęściej po 
francusku), grożą docelowo zaniknięciem 
liczących wiele stuleci toponimów, które 
odtąd wyjdą z użycia.

Niewiedza i brak 
zainteresowania radnych
Tymczasem największym niebez-

pieczeństwem w perspektywie krót-

6  Podobne zjawisko dotyczy także nazwisk bre-
tońskich, w których zanika wymowa niektórych 
spółgłosek końcowych (Monot, Jolivet itp.), czyli 
wymowa bretońska ustępuje regułom fonetycz-
nego czytania pisowni francuskiej.

ko falowej jest niewiedza i brak 
zainteresowania wielu radnych dzie-
dzictwem toponimicznym. Wybór nazw 
miejsc w gminie jest bowiem w gestii 
samorządu, który jako jedyny odpo-
wiada za decyzje podjęte w tej kwestii. 
Jednakże od kilkudziesięciu lat obser-
wujemy, że wiele gmin stawia na wybór 
łatwiejszy, nadając nowym ulicom go-
towe nazwy z katalogów, ex nihilo, bez 
żadnego związku z miejscową historią, 
kulturą czy nawet bezpośrednim oto-
czeniem, ignorując istniejącą toponi-
mię. Nowe nazwy miejsc, zawsze po 
francusku, świadczą o zadziwiającym 
braku wiedzy i oryginalności, do tego 
stopnia, że takie same nazwy spotyka 
się w dziesiątkach różnych miejscowo-
ści: ulica wróbli, aleja hortensjowa, za-
ułek delfinów, plac sportu...

Propagowana przez rząd akcjami 
promocyjnymi narracja narodowa 
ma również istotne znaczenie przy 
nadawaniu miejscom nazw odnoszą-
cych się wyłącznie do historii Francji 
z pominięciem osobistości z Bretanii, 
a także głównych dat historii regionu 
oraz odniesień do kultury bretońskiej. 
A jeśli już się je uwzględnia, to najczę-
ściej tylko w przypadku najmniejszych 
uliczek w dzielnicach peryferyjnych!

Tworzenie dziś tzw. „nowych gmin” 
na skutek łączenia kilku sąsiednich 
gmin, do którego bardzo zachęca 
władza państwowa, wiąże się z kwe-
stią nadawania im nazw i potencjal-
nego zaniku dawnych toponimów 
w wyniku wchłonięcia tych gmin do 
większych jednostek administra-
cyjnych. O ile niektóre samorządy 
stawiają na zachowanie dziedzictwa 
i pozostawienie nazwy tylko najwięk-
szej z gmin lub zestawienie ich nazw 
ze sobą, inne wolą nadać im zupeł-
nie nową nazwę, ryzykując wysyp 
nowych tworów inspirowanych mar-
ketingiem terytorialnym nie trosz-
czącym się o historyczne i kulturowe 
lokalne dziedzictwo toponimiczne, 
jak np. Evellys – skrót od Evel i Illys, 
Les Portes du Coglais (Bramy Cog-
lais) czy Les Moulins (Młyny) powsta-
łe z połączenia Plémet z La Ferrière7. 
Ale zauważa się również, że nawet 
jeśli uwzględniono nazwy historycz-
ne, nowa nazwa, która jest poddawa-
na głosowaniu wśród mieszkańców, 
jest zawsze tworzona od form fran-
cuskich a nie bretońskich czy gallo, 
poza nielicznymi wyjątkami jak Maen 
Roch, zrzeszające St-Étienne-en-Cog-
lès i St-Brice-en-Coglès, gdzie Mean 
oznacza po bretońsku skałę a Roch 
– to samo słowo w języku gallo.

7  Dzięki mobilizacji mieszkańców samorząd wy-
cofał się potem z tego pomysłu i nadał gminie 
nazwę Plémet (od dawnej nazwy głównej spośród 
połączonych gmin).
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Co dalej z nazwami 
po bretońsku i gallo?

Dobre praktyki w zakresie 
ochrony i rozwoju 

dziedzictwa
Dziś niepotrzebne jest już tworzenie, 

zgodnie z pradawną tradycją, nowych 
nazw miejsc w języku bretońskim czy gal-
lo, bowiem obszar Bretanii jest już od wie-
ków nazwany w najmniejszych zakątkach. 
Natomiast wciąż konieczne jest nazywanie 
nowych dróg powstających wraz z rozwo-
jem urbanizacji i osiedli domów jednoro-
dzinnych.

Aby stawić czoła coraz częstszemu 
nadawaniu nazw po francusku i prze-
ciwdziałać spowodowanemu przez nie 
procesowi zastępowania języka, kilka 
organizacji i stowarzyszeń (Rada Kultury 
Bretanii, Instytut Kulturalny Bretanii, Kevre 
Breizh etc.) często ostrzega radnych i wła-
dze publiczne o zagrożeniach i promuje 
dobre praktyki zmierzające do ochrony 
dawnego dziedzictwa toponimicznego 
poprzez systematyczne odnoszenie się 
do nazw działek widniejących w dawnych 
księgach wieczystych i archiwach w przy-
padku nazywania dróg, które przechodzą 
przez te działki, poprzez podawanie w ad-
resie numeru domu przy danej ulicy a nie 
– jak przewiduje norma AFNOR – przy na-
zwie wioski zamiast ulicy oraz poprzez 
uwzględnianie osób i wydarzeń związa-
nych z historią i kulturą bretońską itp.

Wydział Informacji Geograficznej Re-
jonu Brestu (Service d’Information Géo-
graphique du Pays de Brest) wydał też 
niedawno przeznaczony dla wszystkich 
radnych gminnych bardzo obszerny 
„Przewodnik nadawania nazw i numerów 
ulic”, zachęcający do szanowania istnieją-
cej toponimii oraz języka bretońskiego.

Rozwój oznaczeń 
dwujęzycznych

Promowane przez Radę Regionu Bre-
tania i większość rad departamentalnych, 
jak również coraz więcej samorządów 
gminnych oznaczenia dwujęzyczne wyda-
ją się być sposobem na ochronę dziedzic-
twa toponimicznego. W tym celu Urząd 
ds. Języka Bretońskiego (Office Public 
de la Langue Bretonne) oraz Instytut ds. 
Języka Gallo (Institut du Galo) współpra-
cują z samorządami, oferując ekspertyzę 

językową. Udostępniają im bazy danych 
toponimicznych w języku bretońskim 
i gallo oraz wystosowują rekomendacje 
dla wdrażania znormalizowanych ozna-
czeń dwujęzycznych. Ich karty promujące 
wśród gmin języki lokalne „Ya d’ar bre-
zhoneg” i „Du galo, dam yan dam ver”, 
uchwalone przez większość gmin, za-
chęcają do stosowania oznaczeń dwuję-
zycznych i utrzymania poprawnych form 
nazw miejsc w oryginalnych językach.

Jednakże ten system oznaczeń ma 
swoje ograniczenia i może czasami oka-
zać się bezproduktywny. Tłumaczenie na 
bretoński czy gallo nowych, typowo fran-
cuskich, nazw miejsc bez związku z miej-
scową kulturą nie czyni z nich toponimów 
bretońskich. Z drugiej strony, kiedy zna-
ki wskazują dwa razy nazwę miejsca: raz 
w formie oficjalnej, najczęściej pisanej 
zgodnie z ortografią średniowieczną 
i po raz drugi we współczesnej orto-
grafii bretońskiego (np. Quillihouarne/
Killihouarn, Ar Guernévé/Ar Gêr Nevez) 
mogą one mylnie sugerować osobom 
niebretońskojęzycznym, że oficjalna na-
zwa jest francuska, a ta druga jest jej 
tłumaczeniem na bretoński, podczas gdy 
chodzi o ten sam toponim pisany na dwa 
różne sposoby! Co więcej, obie formy na 
znakach są najczęściej bardzo do siebie 
zbliżone, czasem z różnicą tylko jednej 
litery (np. FLopérec/BLopereg, FPlonéour

-Lanvern/BPloneour-Lanwern, FDaoulas/
BDaoulaz), w takich przypadkach podwój-
na pisownia jest absurdalna i zbyteczna. 
Dlatego niektóre samorządy gmin optują 
za ujednoliceniem ksiąg wieczystych we-
dług współczesnej ortografii bretońskiej 
i już tylko tę pisownię stosują na znakach 
drogowych (podobnie jak inne regiony 
europejskie takie jak Walia, Katalonia 
czy Kraj Basków), z wyjątkiem oficjalnej 
nazwy siedziby gminy, dla której usta-
wa przewiduje wyłącznie formę sfran-
cuszczoną. 

W skrajnych przypadkach zdarza się 
nawet, że nazwy są zastępowane z powo-
du nieznajomości dawnych czy tradycyj-
nych form bretońskich, co prowadzi do 
tego, że oficjalne formy zawarte w ten 
sposób w księgach wieczystych pozo-
stają jedynym punktem odniesienia dla 
władz publicznych. Dochodzi wówczas do 
współistnienia dwóch czy nawet trzech 
odrębnych form bretońskich: pierwsza – 
pisemna – historyczna lub jej francuska 
adaptacja, druga ustna, już zmieniona, 
i trzecia odtworzona w procesie sztucz-
nego tłumaczenia pierwszej! Należy więc 
zachować dużą czujność w tym zakresie.

Toponimy, podobnie jak antroponi-
my, są związane z tożsamością osób, 
które identyfikują się z miejscami, które 
zamieszkują. Przez ostatnie lata miało 
miejsce wiele manifestacji w proteście 
przeciwko zastępowaniu dziedzictwa 
toponimicznego Bretanii nazwami nie-
mającymi żadnej historii ani znaczenia. 
Napełnia optymizmem fakt, że niektóre 
osoby przywiązane do pisowni ortogra-
ficznej, którą znają od zawsze, sprzeci-
wiają się ujednolicaniu nazw bretońskich 
według reguł współczesnej pisowni. 
Wszystkim Bretonkom i Bretończykom 
pozostaje działać w zgodzie z sumieniem, 
aby chronić to ogromne bogactwo.

Przypomnijmy, że prawo do używania, 
tworzenia i ochrony toponimii danego 
obszaru, w którym funkcjonuje specyficz-
ny język, jest prawem fundamentalnym 
wpisanym do praw językowych uznanych 
przez ONZ i Radę Europy oraz gwaran-
towanych przez Powszechną Deklarację 
Praw Językowych z 1996 roku, jak rów-
nież przez kilka konwencji międzynaro-
dowych podpisanych przez Francję.

Tłumaczenie: Elwira Wróbel

Armel An Héjer – absolwent studiów celtyckich, uczył języka bretońskiego na uniwersytecie 
w Breście. Członek stowarzyszenia Kevre Breizh, zrzeszającego najważniejsze organizacje dzia-
łające w Bretanii na rzecz kultury i języka bretońskiego, w którym koordynuje prace komisji 
ds. toponimii. Śpiewak muzyki tradycyjnej, który uczył się od pieśniarzy starszego pokolenia 
ze środkowej i południowej Bretanii. Śpiewa w kilku zespołach muzycznych, m.in. Joa, Ars’ys czy 
SA[f ²]AR oraz solo.
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Jak telekomunikacja 
zaktywizowała Bretanię

Jan Francyk

CNET (Centre National d’Études des 
Télécommunications) jest potężną insty-
tucją naukowo-badawczą specjalizującą 
się w telekomunikacji francuskiej, miesz-
czącą się w Issy-les-Moulineaux na przed-
mieściach Paryża. W 1975 roku złożyłem 
w CNET podanie o możliwość odbycia 
stażu naukowego. Otrzymałem zgodę na 
staż, który miał się jednak odbyć w Lan-
nion, a nie w Paryżu. Nie wiedziałem na-
wet, gdzie znajduje się ta miejscowość. Ja, 
który śniłem o paromiesięcznym poby-
cie w wymarzonym Paryżu, pojechałem 
do Bretanii, na prowincję. Okazało się, 
że wybór miejsca na staż był dobrze do-
pasowany do profilu mojej działalności 
naukowej. Jeden z wydziałów filii CNET 
w Lannion zajmował się problemami ko-
mutacji telefonicznej. Komutacja to na-
uka i technika zajmująca się tworzeniem 
dróg połączeniowych między abonenta-
mi telekomunikacji na czas „rozmowy”, 
inaczej na czas seansu telekomunikacyj-
nego. Miejscem, w którym budowane są 
te drogi połączeniowe, jest centrala tele-
foniczna, inaczej zwana węzłem teleko-
munikacyjnym.

Tymi właśnie sprawami zajmowałem 
się od lat w Instytucie Telekomunikacji 
i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Na 
początku drugiej połowy XX wieku po-
wszechnie stosowane elektromechanicz-
ne centrale telefoniczne napotykały coraz 
większe trudności w poprawnym realizo-
waniu ruchu telefonicznego z powodu 
szybko wzrastającej liczby abonentów 
telefonicznych. Centrale elektromecha-
niczne zawierały bardzo dużo „mechaniki 
precyzyjnej”, która w porównaniu z „tech-
niką elektryczną” jest bardziej kosztowna, 
bardziej zawodna i mniej trwała. W okre-
sie, gdy liczby użytkowników (abonen-
tów) sieci telekomunikacyjnej były małe, 
utrzymanie dobrego funkcjonowania ta-
kich systemów nie stwarzało większych 
problemów operatorom. Jednak, gdy 
liczby abonentów lokalnych sieci teleko-
munikacyjnych zaczęły przekraczać dzie-
siątki tysięcy, to dobre działanie takich 
systemów stawało się wielkim proble-
mem. Wiadomo już było, że dalsze ulep-
szanie elementów elektromechanicznych 
nie rozwiąże tych problemów. Wiodące 
firmy telekomunikacyjne produkujące 

centrale telefoniczne zaczęły poszukiwać 
nowych sposobów łączenia abonentów 
telekomunikacyjnych. Należało zastąpić 
elementy mechaniczne czymś lepszym. 
Lepsza okazała się elektronika. Zaczęto 
opracowywać i budować centrale elek-
troniczne.

Resort Telekomunikacji w Polsce też 
musiał podejmować działania, myśląc 
o przyszłości. Ostatecznie podjęto, w mo-
jej ocenie, dobrą decyzję zakupu we 
Francji licencji na produkcję central tele-
fonicznych systemu E-10. Był to system 
elektroniczny opracowany przez CNET 
i produkowany przez przemysł francuski. 

W tym czasie zajmowałem się badaniem 
trwałości i niezawodności kontaktronów, 
elementów które były produkowane w 
Polsce właśnie dla systemu E-10. Dowie-
działem się też, że CNET prowadzi również 
badana takich elementów komutacyjnych. 
Pomyślałem, że w tym ośrodku o renomie 
międzynarodowej będę mógł zaznajomić 
się z nowoczesnymi metodami badań nie-
zawodności elementów komutacyjnych i 
posłużyć się w tych badaniach wysokiej 
klasy sprzętem pomiarowym. 

3 lutego 1976 roku postawiłem stopę 
na ziemi bretońskiej, wysiadając z samo-
lotu na lotnisku w Lannion. Tak zaczęła się 
moja wieloletnia przygoda z nowoczesną 
telekomunikacją i z Bretanią, krainą o bo-
gatej historii, ciekawej współczesności 
i niezwykłej przyrodzie. 

Po przyjrzeniu się mapie Francji okaza-
ło się, że Lannion leży w okolicy zwanej 
Trégor, która była wówczas częścią de-
partamentu Côtes-du-Nord. Obecnie de-
partament ten nazywa się Côtes-d’Armor. 
Nie przypuszczałem wtedy, że Bretania 
jest regionem tak bardzo wyjątkowym. 
Już na początku pobytu w Lannion oka-
zało się, że będę mógł zająć się bada-
niem niezawodności różnych elementów 
komutacyjnych, głównie kontaktronów. 
Będę mógł również realizować moje hob-
by – turystykę krajoznawczą w bardzo 
atrakcyjnym regionie.  

Telekomunikacja jest ciekawą dziedziną 
nauki i techniki oraz każdej innej działal-
ności ludzkiej dotyczącej przekazywania 
na odległość wiadomości za pomocą sy-
gnałów, na razie, głównie elektrycznych. 
Podstawą istnienia telekomunikacji jest 

więc elektryczność. Wiedza o podstawach 
elektryczności rozwinęła się w XIX wieku, 
zwanym „wiekiem węgla i pary”. W ślad 
za rozwojem elektryki zaczęły powsta-
wać kolejne usługi telekomunikacyjne. 
Jeszcze w XIX wieku telegrafia stała się 
w wielu krajach usługą powszechną. 

Z końcem wieku węgla i pary telefonia 
też uzyskała spory poziom rozwoju. Na 
przełomie wieków zaczęto rozwijać tech-
nikę radiową. Intensywny rozwój techni-
ki telewizyjnej rozpoczął się w Europie 
dopiero po drugiej wojnie światowej. 
Natomiast na telewizję satelitarną na-
leżało poczekać jeszcze kilkanaście lat. 
Wynika to prawdopodobnie z tego, że 
do tworzenia telekomunikacji satelitar-
nej, oprócz elektryków, należało zaan-
gażować specjalistów z innych dziedzin 
techniki. Należało tu włączyć dodatkowo 
takie specjalności jak astronomię, fizykę, 
mechanikę, specjalistyczne budownictwo 
itp. Trzeba było zorganizować zespoły 
do budowania specjalnych obiektów na-
ziemnych i obiektów latających poza at-
mosferą Ziemi. Trzeba było zaangażować 
nową dziedzinę działalności ludzkiej, zwa-
ną astronautyką lub kosmonautyką.

Jeszcze w połowie XX wieku takie roz-
wiązania jak łączność za pomocą sztucz-
nych satelitów mieściły się tylko w świecie 
fantazji prezentowanych przez autorów 
powieści fantastycznonaukowych. Tak 
było od czasów Jules’a Verne’a (XIX w.) aż 
do początku lat 60-tych XX wieku, kiedy 
to pierwsze próby przekazywania sygna-
łów radiowych za pośrednictwem sztucz-
nych satelitów Ziemi zaczynały kończyć 
się powodzeniem.

Właśnie w Bretanii koniec XX wieku 
zaznaczył się rozwojem nowej dziedziny 
działalności człowieka – telekomunikacją 
satelitarną. Mocnym śladem tego zda-
rzenia jest naziemna stacja telekomu-
nikacji satelitarnej w Pleumeur-Bodou, 
w pobliżu Lannion (fot. 1). Natomiast 
w samym Lannion, wokół CNET rozwi-
nęły się liczne instytucje o charakterze 
naukowym, badawczym i produkcyjnym 
z dziedziny nowych kierunków elektryki: 
elektroniki, elektroakustyki, informaty-
ki i telekomunikacji. Można powiedzieć, 
że współczesna Bretania nie pozostaje 
w tyle za innymi rejonami Francji i Euro-



12

py, a nawet w pewnych dziedzinach przo-
duje. Rejon z dużą ilością zabytków, nie 
tylko nie został skostniałym muzeum, ale 
nawet znalazł się w awangardzie w dzie-
dzinie nowych technik informatycznych 
i telekomunikacyjnych. W drugiej poło-
wie XX wieku można było zauważyć tutaj 
pojawienie się czegoś, co chyba nie pa-
sowało do wielowiekowych megalitów. 
Między dolmenami i menhirami zaczęły 
pojawiać się nowe elementy architektu-
ry przestrzeni – anteny satelitarne (fot. 
2), które nie pasowały do starej i uroczej 
zabudowy tych okolic. Z czasem anteny 
wrosły w bretoński krajobraz i nawet za-
częły dodawać mu uroku. 

W okresie niskiej koniunktury gospo-
darczej tego regionu (lata 1950 – 60), 
podjęto decyzję o ulokowaniu tu prze-
mysłu lekkiego związanego z elektryką, 
a głównie elektroniką i telekomunikacją. 
Nie był to jeszcze czas powstawania tzw. 
„dolin krzemowych”, ale już podejrzewa-
no, że ta dziedzina może być dźwignią 
rozwoju okolicy. Rząd Republiki zdecy-
dował się stworzyć w tej biednej ekono-
micznie strefie poważne laboratorium 
naukowe. Decentralizacją objęto między 
innymi wielką państwową instytucję na-
ukowo-badawczą obsługującą resort te-
lekomunikacji, czyli CNET (pl. Państwowe 
Centrum Badań Telekomunikacyjnych). 
W 1960 roku z Issy-les-Moulineax pod 
Paryżem przeniesiono do Lannion kil-
ka wydziałów CNET. Znalazły się wśród 
nich wydziały zajmujące się rozwijaniem 
telekomunikacji powszechnego użyt-
ku (telefonii). Już wtedy przypuszczano, 
że powszechny rozwój telekomunikacji 
może pociągnąć za sobą rozkwit innych 
gałęzi gospodarki regionu. I tak też się 
stało. Już w tym samym roku w Pleu-
meur-Bodou (7 km od Lannion) zaczęto 
budować pierwszą europejską naziemną 
stację telekomunikacji satelitarnej. Po 
dwóch latach podjęto pionierskie próby 
przekazywania programów telewizyjnych 
z USA do Francji i w drugą stronę, ponad 
Atlantykiem.

Najważniejszą i najbardziej spektaku-
larną częścią stacji w Pleumeur-Bodou 
jest gigantyczna antena o kształcie po-
dobnym do instrumentu muzycznego 
zwanego kornetem. 

Antena jest schowana pod ogromną 
kopułą elastyczną z akronu o grubości 

2 mm (fot. 1 i 4), tworzącą osłonę o wa-
dze ponad 27 ton, która ma chronić 
antenę przed niepożądanymi zjawiska-
mi meteorologicznymi (słońce, deszcz, 
śnieg, oblodzenie i silne wiatry). Osłona 
ta, tak jak balon o średnicy 60 metrów, 
utrzymuje odpowiednią sztywność dzię-
ki zwiększonemu ciśnieniu atmosfe-
rycznemu we wnętrzu. W zależności od 
potrzeby różnica tych ciśnień może się 
zmieniać płynnie od 4 g/cm² do 15 g/cm². 
Odpowiednia konstrukcja balonu (RA-
DOM) zapewnia mu wytrzymałość na 
uderzenia wiatru wiejącego z prędkością 
do 195 km/godz. Zdarzyło się już, że kon-
strukcja przetrzymywała uderzenia hu-
raganu 210 km/godz. Pełna klimatyzacja 
zapewnia wewnątrz odpowiednią tempe-
raturę i wilgotność powietrza, przyjazne 
dla znajdującej się tam aparatury. Antenę 
nazwano PB1 – RADOM (PB – Pleumer-Bo-
dou, RA-dar i DÔM-e).

Pierwsze udane próby połączeń te-
lewizyjnych nad Atlantykiem pomiędzy 
Pleumeur-Bodou i Andower (USA) zaczę-
ły się 11 lipca 1962 roku o godzinie 00:48 
czasu GMT (fot. 3). 

Przekazywanie sygnałów, najpierw te-
lewizyjnych, a następnie radiowych i tele-
fonicznych, między stacjami naziemnymi 
znajdującymi się po obu stronach Atlan-
tyku było realizowane za pośrednictwem 
pierwszego satelity aktywnego Telstar 1. 
Satelita aktywny to taki, który służy do 
odbierania, wzmacniania, kontrolowania 
i retransmitowania sygnałów telekomu-
nikacyjnych.

Po niecałym roku od uruchomienia, 
antena PB1 (RADOM) podjęła już zadania 
telekomunikacji komercyjnej (połącze-
nia telegraficzne i telefoniczne, sygna-
lizacja komutacyjna, transmisja danych 
i transmisja telewizyjna). Od 1965 do 
1985 roku antena PB1 obsługiwała system 
satelitarny INTELSAT (od I do IV). Po za-
kończeniu „służby telekomunikacyjnej” 
antena PB1 była wykorzystywana do ce-
lów naukowo-badawczych, a w 1991 roku 
stała się eksponatem muzealnym. Wo-
kół gigantycznego białego balonu PB1 
w Pleumeur-Bodou rozwinęło się jedno 
z najciekawszych muzeów telekomunika-
cji we Francji (fot. 4 i 6). W roku 2000 
antena PB1 RADOM została wpisana na 
listę zabytków francuskiego dziedzictwa 
narodowego. 

 Zanim antena PB1 przestała obsługi-
wać telekomunikację i przeszła do zadań 
naukowo-badawczych, w Pleumeur-Bo-
dou uruchomiono nowy system anteno-
wy oparty na typowych obecnie antenach 
parabolicznych (fot. 2) nie wymagających 
osłon typu RADOM. System ten o nazwie 
PLEUMEUR 2 albo PB2 przejął w 1969 
roku zadania systemu PB1, to znaczy ob-
sługę ruchu telekomunikacyjnego przez 
Atlantyk. W tym czasie stary system (PB1) 

Fot. 1. Pierwsza europejska stacja telekomunikacji satelitarnej w Pleumeur-Bodou. Antena główna PB1 
jest osłonięta ogromnym balonem. Na pierwszym planie widoczna antena wstępnego naprowadzania 
na satelitę anteny głównej.

Fot. 2. Antena paraboliczna PB2 – druga antena 
centrum telekomunikacji satelitarnej w Pleumeur-
Bodou.
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uruchomił transmisję telekomunikacyj-
ną nad oceanem Indyjskim, z Japonią. 
Nowa antena PB2 o średnicy 27,5 m (fot. 
2) obsługiwała wtedy pierwszy kanał te-
lewizyjny i 240 kanałów telefonicznych. 
Zanim antena PB1 stała się obiektem 
muzealnym, w Pleumeur-Bodou poja-
wiały się kolejne zespoły antenowe typu 
parabolicznego. W pierwszej dekadzie 
nowego tysiąclecia było już ich 11. Dzięki 
dynamicznemu rozwojowi technologii 
elektronowej i dużemu postępowi w na-
ukach telekomunikacyjnych (np. cyfryza-
cja transmisji) systemy telekomunikacji 
satelitarnej stały się bardziej sprawne 
i mniej kosztowne. Już w 1989 roku jed-
na z anten w Pleumeur-Bodou, w ramach 
światowego systemu INTELSAT VI, zaczęła 
obsługiwać jednocześnie 3 kanały telewi-
zyjne i 30 tysięcy kanałów telefonicznych. 
Współczesne systemy telekomunikacji 
satelitarnej posługują się całymi konste-
lacjami satelitów i wykonują różne zada-
nia w ramach telekomunikacji i nie tylko 
telekomunikacji.

W tym samym czasie w Lannion po-
wstało duże centrum satelitarnych ba-
dań meteorologicznych (fot. 5). Była to 
pierwsza europejska placówka, gdzie 
odbierano satelitarne obrazy Ziemi dla 
potrzeb meteorologii. Placówka ta jest 
obecnie jednym z elementów globalnego 
systemu meteorologii satelitarnej śledzą-
cego bez przerwy dniem i nocą pogodę 

na całej Ziemi. Zbierane dane służą do 
opracowywania prognoz pogodowych 
dla dowolnego punktu naszej planety. 
W kolejnych latach zaczęły się pojawiać 
w Lannion i okolicach przedsiębiorstwa 
i instytucje związane z elektryką. Dosyć 
szybko osiadły tutaj przedsiębiorstwa te-
lekomunikacyjne takie jak Alcatel (sprzęt 
telekomunikacyjny), Socotel (centrale 
telefoniczne), SAT (aparatura telekomu-
nikacyjna) i LTT (kable). Na potrzeby miej-
scowej produkcji i eksploatacji sektora 
telekomunikacyjnego w Lannion otwar-
to dwie szkoły wyższe: IUT (Institut Uni-

versitaire de Technologie) oraz ENSSAT 
(École Nationale Supériere des Sciences 
Appliquées de Technologie). Szkoły te 
dostosowywały programy nauczania do 
potrzeb miejscowego sektora i do naj-
nowszych trendów w technice. Programy 
ich laboratoriów badawczych uwzględ-
niają potrzeby lokalnych przedsiębiorstw. 
Wszystkie te inicjatywy pociągnęły za 
sobą dynamiczny rozwój, o którym może 
świadczyć trzykrotny wzrost liczby miesz-
kańców Lannion w ciągu 20 lat.

Prężnie działający od 1960 roku, lokal-
ny sektor związany z elektryką pociągnął 

Fot. 3. Schemat pierwszej transmisji satelitarnej TV nad Atlantykiem pomiędzy Europą i Ameryką 
Północną

Fot. 4. Muzeum Telekomunikacji w Pleumeur-Bodou. Widoczny balon to elastyczna osłona RADOM, ochraniająca antenę PB1.
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za sobą rozwój innych gałęzi gospodar-
ki, w tym budownictwa, rolnictwa, go-
spodarki morskiej i turystyki. Rejon ten 
jest dziś dobrze znany jako europejski 
węzeł telekomunikacji satelitarnej i silny 
ośrodek badań technologii związanych 
z telekomunikacją. Głównym kierunkiem 
miejscowego środowiska naukowo
-technicznego jest obecnie inwestowa-
nie w innowacje technologiczne, tak aby 
przewodzić w  europejskich dziedzinach 
informatyki i multimediów.

Lokalni decydenci w dalszym ciągu 
starają się realizować kierunek działania 
wyznaczony szczęśliwie w 1960 roku. 
Ta część Bretanii jest obecnie ważnym 
europejskim węzłem telekomunikacji 
satelitarnej i silnym ośrodkiem badań 
technologii związanych z nowymi kie-
runkami informatyki i multimediów. Są to 
działy wielkiej elektryki, która odgrywa 
czołową rolę we współczesnym społe-
czeństwie globalnym. 

*  Prezentowane fotografie są autorstwa 
Jana Francyka.

Jan Francyk – ekspert w dziedzinie telekomunikacji, emerytowany pracownik Wydziału Elektroniki 
na Politechnice Wrocławskiej. W latach 80. był wykładowcą w Institut des Télécommunications 
d’Oran w Algierii. Wielokrotnie odbył w Bretanii staże naukowe, w tym kilkumiesięczne w CNET 
w 1976 i 1993/94 roku. Pasjonuje się turystyką i fotografowaniem.

Fot. 5. Anteny europejskiej stacji meteorologicznej w Lannion.

Fot. 6. Robot do poszukiwań tego, co utonęło w morzu po powrocie z kosmosu. Muzeum 
Telekomunikacji w Pleumeur-Bodou.
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Misja Bretońska w Paryżu

Françoise Le Goaziou

Od 1977 roku Misja Bretońska (Mission 
Bretonne – Ti ar Vretoned), miejsce go-
ścinne dla różnorodnej kultury Bretanii, 
mieści się przy ulicy Delambre 22, w XIV 
dzielnicy Paryża, w pobliżu dworca Mont-
parnasse, który obsługuje linię kolejową 
z Bretanii. Misja zawsze znajdowała się 
w sercu Montparnassu, aby łatwiej było 
przyjmować Bretończyków migrujących 
ze wsi, a w późniejszym czasie szukają-
cych swoich korzeni i rodzimej kultury. 
Zanim na dobre rozgościła się przy ulicy 
Delambre, Misja działała kolejno przy uli-
cach Volontaires, Vaugirard, Départ, Egli-
se, przy bulwarze de la Gare, przy ulicach 
de la Quintinie i Cotentin. W 1975 roku, 
zmuszona do wyprowadzki z ulicy de la 
Quintinie, znajduje tymczasowe lokum 
w świetlicy przy ulicy Cotentin. Potrzebne 
są pieniądze na remont lokalu przy ulicy 
Delambre 22. Ksiądz Le Quémener wystę-
puje o odszkodowanie za eksmisję, otrzy-
muje subwencję z Rady Regionu Bretania 
oraz od władz Paryża. Reszta potrzebnych 
pieniędzy pochodzi z darów pieniężnych 
oraz ze zbiórki pod hasłem „Cegła za 10 
Franków”. Siedzibę z zapałem urządzają 
wolontariusze, szczęśliwi będąc w domu, 
który stanie się ich własnym. Nowa sie-
dziba, podobnie jak poprzednie, jest 
skromna, przyjazna i gościnna. Lokal jest 
nietypowy: podwórze wyłożone brukiem, 
gdzie znajdują się pracownie rzemieślni-
ków i artystów, rośliny, rowery, drewniane 
schody i w głębi podwórza, ogromny fi-
gowiec i budynek niepodobny do niczego 
innego.

Historia Misji rozpoczęła się przed 
ponad 70 laty. W 1947 roku ksiądz Elie 
Gautier, nauczyciel filozofii w szkole pro-
wadzonej przez franciszkanów w Dinan 
w Bretanii, poruszony sytuacją Bretoń-
czyków, którzy masowo opuszczają swoje 
ojczyste strony, zakłada w Paryżu Misję 
Bretońską. Wpisując się w długą tradycję 
solidarności, wspierany przez arcybisku-
pa Paryża i biskupów bretońskich, chce 
pomóc ludziom ze wsi licznie przyjeżdża-
jącym do aglomeracji paryskiej, by unik-
nęli niebezpieczeństw wielkiego miasta 
(alkoholizm, prostytucja, utrata zasad), 
utrzymali związek z Bretanią i zachowali 
żywą „wiarę swoich ojców”. 

Misja otrzymuje status stowarzyszenia 
non-profit i przyciąga zaangażowanych 
świeckich wolontariuszy, chcących wspie-
rać Bretończyków, którzy wciąż skazani 
są na kiepską pracę. Szuka się im pracy, 

mieszkania, kursów pisania na maszynie, 
francuskiego, arytmetyki, mechaniki. Mi-
sja organizuje się, przejmuje i adaptuje 
na swoje potrzeby bretońskie tradycje 
wspólnotowe. 

Po 1965 roku, kiedy dokonują się 
zmiany ekonomiczne, społeczne oraz 
w podejściu do religii, ma miejsce 
rozłam. Exodus ze wsi zwalnia, a Misja 
– „miejsce, gdzie jest gościna, serdecz-
ność i radość z bycia razem” – liczy już 
ponad 5000 członków. Przyjazd w 1966 
roku księdza Le Quémenera oznacza 
zmiany. Pochodzący z departamentu 
Morbihan kapłan, działacz JAC i JOA 
[przyp. tłum. katolickie rolnicze i ro-
botnicze organizacje młodzieżowe], 
wcześniej realizował projekty z mło-
dymi ludźmi pochodzącymi ze wsi, 
przekwalifikowującymi się na profesje 
robotnicze. Był młodym, zaangażowa-
nym społecznie postępowcem. Od 1970 
roku kierował Misją i oddał młodym 
pole do popisu, skupiając się przy tym 
na kwestii tożsamości bretońskiej, któ-
ra przeżywała swój renesans. Początki 
misji związane są więc z jej kapelanami, 
założycielem księdzem Gautierem, a po 
jego odejściu w 1970 roku, z księdzem 
Le Quémenerem. Byli duszą tego miej-
sca i nigdy nie liczyli godzin przepraco-
wanych na jego rzecz. Ich siłą i zasługą 
była także umiejętność ustąpienia ze 
stanowiska po zabezpieczeniu przy-
szłości Misji. Obaj umieli otoczyć się 
oddanymi wolontariuszami, którzy 
wspierali ich w realizacji zasadniczego 
celu – przekazywania kultury bretoń-
skiej. Kiedy władza kościelna wezwała 
Le Quémenera z powrotem do Breta-
nii, bez urazy przekazał kompetencje 

wybranemu przez członków na okres 
3 lat zarządowi stowarzyszenia. Odtąd 
to w rękach zarządu jest zapewnienie 
rozwoju Misji, jej dynamika i zabezpie-
czenie przyszłości. Odpowiada on także 
za relacje z politykami z Regionu Bre-
tania i z merostwa XIV dzielnicy Pary-
ża, w której znajduje się siedziba Misji. 
W zarządzie pracują wolontariusze po-
zostający w ścisłym kontakcie z innymi 
działaczami stowarzyszenia. 

Misja zatrudnia 3 pracowników na 
niepełnych etatach: osobę sprzątają-
cą, księgową oraz recepcjonistkę, która 
przyjmuje wieczorem członków i gości, 
odpowiada na telefony i maile oraz jest 
odpowiedzialna za komunikację. Sumien-
na praca w zespole pozwala Misji iść do 
przodu. 

Podczas całej swej historii Misja była 
zaangażowana we wszystkie sprawy, 
o które walczyli Bretończycy od 1947 
roku, a było ich niemało: walka o język 
bretoński, o szkoły społeczne Diwan 
z bretońskim jako językiem wykładowym, 
w tym o paryski oddział szkoły. Nie były 
jej obojętne sprawy środowiska natural-
nego w Bretanii, walczyła przeciwko elek-
trowni jądrowej Brennilis i składowaniu 
odpadów radioaktywnych w Plogoff, in-
terweniowała w sprawie wycieków ropy 
naftowej do morza, jak to miało miejsce 
po katastrofie tankowca Amoco Cadiz, 
który rozbił się u wybrzeży Bretanii, po-
wodując katastrofę ekologiczną. Anga-
żowała się także w sprawy polityczne, 
wspierając bretońskich więźniów poli-
tycznych. Dzisiaj Misja wspiera nauczanie 
w języku bretońskim, poszanowanie za-
równo języka bretońskiego, jak i gallo 
[język o łacińskim rodowodzie, używany 
we wschodniej Bretanii], współpracuje 
z akcją „Bretagne 5/5” na rzecz połącze-
nia w granicach regionu pięciu histo-
rycznych departamentów bretońskich, 
wspiera stowarzyszenia, które wywodzą 
się z Misji i promują muzykę oraz taniec 
bretoński, jak Bagad Pariz i Dañserien Pa-
riz, współdziała ze stowarzyszeniami bre-
tońskimi z Ile-de-France i z innych miejsc. 
Dzisiejsi działacze na pewno różnią się 
od tych, którzy byli aktywni w minionych 
dziesięcioleciach, nie zmienia to jednak 
faktu, że ich zaangażowanie pozostaje 
wciąż siłą napędową Misji. 

Cel działania Misji, poza początkową 
potrzebą opieki socjalnej i wsparcia du-
chowego, był zawsze ukierunkowany na 
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kształcenie i przekaz. Misja organizowa-
ła kiedyś kursy francuskiego, arytmetyki, 
pisania na maszynie, aby pomóc młodym 
rozwijać się. Po latach, kiedy dokonał się 
awans społeczny Bretończyków, Misja re-
alizuje przede wszystkim cele kulturalne 
i stara się promować kulturę bretońską 
w całym jej bogactwie. Stała się miej-
scem, gdzie się tej kultury uczy, odkrywa 
ją i zgłębia. Organizowane są warsztaty, 
w tym celu skompletowano zespół ani-
matorów. Misja dba, by jakość szła w pa-
rze z zaangażowaniem, i tak większość 
prowadzących zajęcia to wolontariusze, 
jak na przykład wszyscy prowadzący 
kursy języka bretońskiego. Naszym ce-
lem jest zachęcenie uczniów do dzielenia 
się, gdy przyjdzie ich kolej, swoją wiedzą. 
Wielu z prowadzących zajęcia wcześniej 
uczyło się w Misji. Szanowane są wszyst-
kie aspekty kultury bretońskiej. Wiedzę 
można wzbogacić także dzięki bibliotece 
(książki są w języku bretońskim i francu-
skim), dzięki spotkaniom w ramach Kafe 
Istor poświęconym historii Bretanii czy 
podczas Dni Ewangelii i Życia, które pod-
noszą tematy związane z kulturą i ducho-
wością. Najważniejsze są jednak zajęcia 
praktyczne z tańca (dla dorosłych i dzie-
ci), języka bretońskiego (5 poziomów, 10 
grup), nauka śpiewu kan ha diskan, śpie-
wu w języku gallo, koronczarstwa, opo-
wiadania legend, muzyki (harfa, skrzypce, 
akordeon diatoniczny, bombarda, dudy, 
gitara, klarnet, flet i inne). 

Misja od czasu swego powstania bar-
dzo rozwinęła swoją działalność kul-
turalną i cały rok organizuje liczne, 
różnorodne i oryginalne wydarzenia. 
W programie znajdziemy wszystko – 
taniec, muzykę, historię, bajki, śpiew, 
wystawy… Najwięksi artyści, muzycy, 
śpiewacy, pisarze bretońscy byli i są go-
śćmi Misji. Niektórzy, jak Gilles Servat 
czy harfistka Cécile Corbel, są stałymi 
bywalcami. Weekendy obfitują w wy-
darzenia: koncerty, wykłady, seanse fil-
mowe, potańcówki (fest-deiz i fest-noz), 
wieczornice, przechadzki historyczne... 
Każdy znajdzie coś dla siebie w działa-
niach organizowanych dzięki wspaniałej 
pracy wolontariuszy. Biorą w nich udział 
animatorzy i uczestnicy naszych zajęć. 
Ta szeroka oferta przyciąga nowe oso-

by, które przychodzą dla tańca czy hi-
storii, a zostają wolontariuszami! Misja 
uczestniczy także od 2004 roku w eli-
minacjach konkursu Kan ar Bobl [bre-
toński konkurs muzyczny]. Została także 
współpracownikiem organizacji Dastum 
z Rennes [gromadzącej, chroniącej i pro-
mującej dziedzictwo kulturowe Bretanii]. 

Często pytają nas, czy trzeba być Bre-
tończykiem, żeby bywać w Misji? Na 
szczęście minęły czasy, kiedy trzeba było 
udowodnić swoje korzenie bretońskie, 
a ci, którzy ich nie mieli, nie byli wpuszcza-
ni. Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich, 
a „Bretończyk” w statucie Misji określa 
„każdego, kto wyraża jakiekolwiek zainte-
resowanie Bretanią, niezależnie od jego 
pochodzenia”. 

Nie znajdziecie u nas folkloru czy zapa-
trzenia w dawne czasy. Kultura bretońska 
jest czymś oczywistym, różnorodnym, dy-
namicznym i żywym i odnajduje się bez 
trudu w dzisiejszym świecie. Ktoś prze-
siąknięty tą kulturą może tylko otworzyć 
się na innych. Każda kultura bretońska 
znajdzie swoje miejsce w Misji i pokazuje 
się z najlepszej strony. Wiele osób od-
krywa Misję dzięki tańcowi, wspaniałemu 
narzędziu do odnajdywania się w sercu 
kultury bretońskiej poprzez poznanie ta-
jemnic ludowych strojów, miejsc, muzyki, 
śpiewu, życia codziennego oraz języka 
i historii. 

W barze Misji można się spotkać po 
warsztatach, potańcówkach fest-deiz 
i fest-noz, po koncertach, wieczornicach, 
po zakończeniu spotkań Kafe Istor (o hi-
storii Bretanii przy kawie) czy po wieczo-
rze baśni. I to być może tutaj przydarzają 
się najbardziej zaskakujące i najpiękniej-
sze spotkania. 

Punktem kulminacyjnym roku jest 
Dzień Świętego Iwa, patrona Bretanii. 
Cały tydzień wydarzeń odbywających się 
z tej okazji wpisuje się zarówno w Fête 
de la Bretagne (Święto Bretanii) orga-
nizowanego przez Region Bretania, jak 
i w długą tradycję obchodów Dnia Święte-
go Iwa, do której są przywiązani Bretoń-
czycy z diaspory z Ile-de-France. Obchody 
odbywające się dawniej w Arenie Lutecji, 
a dzisiaj w XIV dzielnicy Paryża, honorują 
bogactwo, witalność i różnorodność kul-
tury bretońskiej i pozwalają wymagającej 

publiczności paryskiej poznać i polubić 
nowoczesną twarz Bretanii. Imprezy te 
mają charakter stowarzyszeniowy, kultu-
ralny, rodzinny i radosny i co roku przy-
ciągają wiele tysięcy osób. 

Sednem pracy Misji jest jej stowarzy-
szeniowy charakter, co przybliża ją do 
Bretończyków z Bretanii, dla których 
zaangażowanie społeczne jest czymś 
bardzo istotnym. Istnieją silne więzy po-
między Misją i innymi stowarzyszeniami 
bretońskimi z Ile–de-France. Diaspora 
bretońska w Paryżu stworzyła ogromną 
sieć stowarzyszeń, które charakteryzuje 
niezwykła witalność, dzięki której kultura 
bretońska w regionie paryskim jest obec-
na i ma się dobrze, a mapa miejsc w któ-
rych odbywają się potańcówki bretońskie 
jest tam imponująca. 

Wreszcie, Misja charakteryzuje się 
różnorodnością jej członków, którzy są 
w każdym wieku, pochodzą z różnych 
środowisk społecznych i zawodowych, 
z różnych, najdziwniejszych czasem, 
stron. Dzięki Misji spotykają się ludzie, 
którzy nie mieliby nigdy okazji do spo-
tkania ze sobą, do rozmowy. W tym wy-
padku różnice społeczne i pokoleniowe 
zostają za drzwiami. To wszystko tworzy 
„Ducha Misji” uosabianego przez ponad 
600 jej członków i wolontariuszy, którzy 
są obecni, uważni, otwarci, wierni, pomy-
słowi i pełni humoru. Bez nich nie byłoby 
wydarzeń, warsztatów, nie byłoby Misji! 

Kolejnym pokoleniom, które tu przy-
chodzą, przyświecają dwa cele – prze-
kazać dalej dziedzictwo kulturowe, tak 
cenne w zmieniającym się świecie oraz 
zachować ducha tego miejsca ukształto-
wanego przez gościnność i tolerancję, 
poszanowanie i otwartość na drugiego 
człowieka i nieokreśloną bliżej alchemię, 
o którą członkowie Misji dbają i przekazują 
ją następnym. 
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