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La France
est une femme

No women, no cry
ob Marley nie był Francuzem, dlatego śpiewał, jak śpiewał. Jak możemy przeczytać w artykule
Natalii Kędzi [str.4 – 5], Francja kobietami stoi. I chociaż w zeszłorocznych wyborach
prezydenckich kobieta przegrała z mężczyzną, to więcej niż o obecnej głowie państwa, w
gazetach można przeczytać o jego żonach. Tzn. byłej i obecnej, które zasadniczo wpływają na
wizerunek najważniejszego polityka we Francji.
Nie popadajmy jednak w skrajny feminizm. „Frankofil” nie ma ambicji być periodykiem wojujących
feministek. Nie zmieniamy nazwy na „Frankofilka” a zamiast o Joannie D’Arc piszemy o Napoleonie.
Prawa kobiet, ale i prawa mężczyzn, i dzieci – są łamane ustawicznie na całym świecie. Agata
Żmijewska [str.11–13]przypomina nam o Darfurze, którego pięć minut w mediach minęło, a
oświeceni obrońcy praw człowieka i światowi intelektualiści zajęli się lamentowaniem nad Tybetem.
Bo przy okazji można dołożyć Chinom, za to, że wykorzystują dzieci do pracy w fabrykach, że nie
myślą nawet o protokole z Kioto, żę cenzurują Internet. Wzywanie do bojkotu chińskich towarów jest
również nośnym hasłem, ba, nawet może stanowić kanwę filmu podobnego do „Super size me”, gdzie
jakiś męczennik będzie przez miesiąc obywał się bez towarów made in China. Trudniejsze niż
jedzenie samych Bic Maców, a i mało widowiskowe: aby nie narazić się na żaden kontakt z
chińszczyzną, ukrytą w kablach, przewodach i tkaninach, trzeba by odżywiać się kartoflami
wykopanymi w przydomowym ogródku i całymi dniami gapić się w ścianę.
Na szczęście są ludzie, którzy robią rzeczy bardziej pożyteczne. Pisze o nich Marek Kurpios [str.6 –8].
Organizacje pozarządowe odgrywają coraz większą rolę tam, gdzie zacina się machina państwowa czy
międzynarodowa. Warto więc na przykład podpisać się pod apelem Amnesty International o
uwolnienie więźniów politycznych w Chinach. Choćbyśmy mieli to zrobić długopisem made in China.
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Kultura
obrazkowa
„ Sztuka dla wszystkich, sztuka we wszystkim ”
Victor Horta

N

iektórzy wysuwają teorię, że historię
komiksu
zapoczątkowały
prehistoryczne malowidła w jaskiniach
Lascaux
i
Altamiry,
historie
obrazkowe starożytnego Egiptu i Syrii
czy największy „ komiks” wszech czasów na
tzw. kobiercu z Bayeux. Teoria ta jest jednak
zbyt niedokładna i niezbyt pasująca do tej
dosyć bezpretensjonalnej formy sztuki
rządzącej się własnymi prawami.
Nowoczesny komiks dojrzewał w Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych, gdzie
rysunki i historie obrazkowe przez długi czas
drukowano w gazetach. Dziś gigantami świata
komiksu są Japonia i USA jednak Belgia
stanowi dla nich poważna konkurencję oraz
pewien wzór i źródło inspiracji. Triumfalny
pochód belgijskiego komiksu rozpoczął się
wraz z Tintinem. Twórcą postaci, powołanej
do życia w 1929 r., był Hergé, którego
pseudonim artystyczny opiera się na
francuskiej wymowie odwróconych inicjałów
prawdziwego nazwiska ( Georges Rémi ). W
1946 przygody młodziutkiego reportera
wydano w Journal de Tintin. W pierwszej
edycji pojawili się także detektywi Blake i
Mortimer, stworzeni przez Edgara – Pierre’a
Jacobsa. Do tej pory wydrukowano ponad 200
mln egzemplarzy komiksów o Tintinie i
przetłumaczono go na ponad 50 języków.
Później sławę zdobył André Franquin, który
przez lata rysował Spirou oraz wymyślił
Marsupilamiego (1952 r.) i Gastona Lagaffe'a
(1957 r.). Smerfy zawdzięczamy Peyo pojawiły się w 1954 r. i od razu zyskały
entuzjastyczne
przyjęcie.
Dzięki
tym
rysunkom, ich popularności i zafascynowaniu
czytelników komiks stał się w Belgii formą
sztuki. Do tej listy dodajmy jeszcze Morrisa,
ojca Lucky Luke'a (1946 r.) i Jeana van

Hamme'a, który wraz z polskim rysownikiem
Grzegorzem Rosińskim powołał do życia
Thorgala (1980r.). Sam Rosiński po
wprowadzeniu stanu wojennego i cenzury w
Polsce wyjechał właśnie do Belgii, obecnie
mieszka w Szwajcarii, gdzie dalej tworzy
nowe historie rysunkowe.Trzeba zaznaczyć,
ze wielu twórców emigrowało również do
Francji, doprowadzając do wykształcenia się
silnej
belgijsko-francuskiej
kultury
obrazkowej.
Bande-dessinée
najprościej
historia
obrazkowa) jak już wiadomo, stanowi w Belgii
i wielu innych europejskich krajach rzecz
kultową. Szczególnie w Brukseli kultura
obrazkowa odniosła wielki sukces i stała się
jednym z symboli miasta. Komiksy można
dostrzec praktycznie wszędzie – dostępne w
specjalistycznych sklepach, muzeach, stacjach
metra, ale także widoczne na miejskich
murach, wyznaczono niedawno nawet szlak
komiksowy. Władze miasta od pewnego czasu
prowadza akcję promocyjna zachęcającą
obywateli do malowania zaniedbanych ścian
kamienic różnymi historiami z postaciami
komiksowymi – kult obrazkowy i bande
dessinée stały się nierozłącznym elementem
codziennego życia i pejzażu Brukseli. W tym
mieście znajduje się również panteon sławy
sztuki rysunkowej – Belgijskie Centrum
Komiksów ( Centre Belge de la Bande
Dessinée ). Budynek który zajmuje stanowi
doskonały przykład secesyjnej architektury
autorstwa Victora Horty, jednego z
najwybitniejszych przedstawicieli secesji.
Belgijski komiks dotarł wszędzie. W
Królestwie Belgii żyje obecnie ponad 650
autorów, tworzących obrazkowe światy prawdziwa potęga na europejskim rynku oraz
duma belgijskiego narodu.

AgataŻmijewska
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W wyniku pierwszej wojny światowej zginęła ogromna liczba żołnierzy wszystkich walczących
stron, w tym Francuzów. Straty sięgały 6 160 800 (w tym 1 357 800 poległych i zmarłych,
4 266 000 rannych i 537 000 jeńców i zaginionych). Właściwie niewiele więcej za tę wojnę
zapłaciła tylko Rosja.

M

ówiąc słowami Henry Kissingera „Francja
poświęciła kwiat swojej młodzieży dla
pokoju”, który jak wiemy długo nie trwał.
Tak ogromne straty musiały być
nadrobione jak najszybciej, przede wszystkim
by miał kto bronić granic ,,słodkiej Francji”.
Aby zapewnić krajowi wysoki przyrost
naturalny deputowani i senatorzy już w 1920 r.
zakazali przerywania ciąży surową ustawą.
Została ona potwierdzona przez marszałka
Petaina i była sankcjonowana karą śmierciwykonano nawet wyrok na pewnej kobiecie,
która będąc matką już kilkorga dzieci,
zdecydowała się na zakazany zabieg. Poza tym
aż do 1969 roku we Francji obowiązywał
zakaz
stosowania
wszelkich
środków
antykoncepcyjnych. Jak można się łatwo
domyślić, tego typu ustawodawstwo uderzyło
głównie w kobiety.
Jeszcze
w
okresie
międzywojennym
powszechne
było
trzymanie
młodych
dziewcząt w błogiej nieświadomości. Aby
„białym gęsiom” (les oies blanches) nogi nie
nasuwały brzydkich skojarzeń, obszywano
taborety i fortepiany falbankami. Ale mimo
odejścia od tych, z dzisiejszego punku
widzenia zabawnych praktyk, po II wojnie
światowej panny z dobrych domów nadal były
wprowadzane w tajniki wspólnego pożycia
dopiero przez swojego oblubieńca. Oczywiście
takie postępowanie „chroniło” każdą niewiastę
przed
pozamałżeńskimi
związkami
i
umożliwiało zachowanie modelu patriarchatu
w rodzinie.
Z
kolei
zakaz
używania
środków
antykoncepcyjnych pociągał za sobą ogromna
liczbę tragedii, spowodowanych poddawaniem
się przez kobiety zabiegom usuwania ciąży w
warunkach, których w żadnym wypadku nie
można by nazwać higienicznymi, a na pewno
nie klinicznymi. Bogatsze z nich korzystały z
możliwości wyjazdu za granicę i decydowały
się na zabieg w Holandii czy Szwajcarii. Do
najpowszechniejszych
metod
należało
wypalanie zarodka kwasem lub przebijanie
drutem wewnętrznych organów.
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Z powodu zakażenia lub utraty krwi umierało
co roku kilkadziesiąt kobiet.
Sytuacja uległa nieznacznej poprawie dzięki
naciskom deputowanego Luciena Neuwirtha,
któremu udało się namówić generała de
Gaulle’a by wyraził zgodę na dopuszczenie do
sprzedaży pigułki antykoncepcyjnej. Ustawa
została przyjęta w 1967 roku, jednak aptekarze
nadal odmawiali sprzedawania pigułki. Poza
tym sama ustawa zastrzegała, że dziewczęta do
18 roku życia musiały posiadać pisemna zgodę
rodziców, by takowego zakupu dokonać...
Wszystkie te restrykcje były spowodowane
obawą przed wybuchem nagłej rewolucji
obyczajowej. Większość mężczyzn obawiała
się, że przyznanie kobietom „tak ogromnej
wolności” w sferze decydowania o własnym
ciele sprawi, że ich małżonki przestaną mieć
ochotę bycia dobrymi matkami, żonami i z
dnia na dzień zamienią się w nieuchwytne
wampy bawiące się coraz to nowymi
partnerami. Wydaje się to tym bardziej
absurdalne, że gdy w latach 60. miała miejsce
dyskusja nad zniesieniem popołudniowej
przerwy w czasie pracy (skonstruowanej de
facto w celu umożliwienia spożycia posiłku
bez zbędnego pośpiechu) najwięcej protestów
zgłosili zbulwersowani mężczyźni, którym
takowa dwugodzinna przerwa pozwalała
spotykać się ze swoimi petites-amies.
Przełomem był manifest ( luty 1971 r.) trzystu
czterdziestu trzech kobiet, które na łamach „
Le Nouvel Observateur” publicznie przyznały
się do przerwania ciąży i pod takowym
wyznaniem złożyły imienny podpis. Wśród
nich znalazły się takie postaci jak Simone de
Beauvoir, Jeanne Moreau czy Catherine
Deneuve.
Celem
wystąpienia
było
sprowokowanie dyskursu nad stosowaniem i
dostępnością środków antykoncepcyjnych i
przerywaniem ciąży. (Warto zwrócić uwagę na
to, że do tej pory prasa zazwyczaj
powstrzymywała się przed komentarzami
dotyczącymi teraz wytłuszczonych spraw.)
Mniej więcej w tym samym czasie powstaje
wiele organizacji czy związków jak Ruch

Wyzwolenia
Kobiet
MLF czy „Choisir”,
które
ostentacyjnie
organizowały
cotygodniowe
autokarowe wycieczki
do Holandii dla kobiet,
które „musiały” poddać
się zabiegowi. Poza
tym pozwoliły sobie na
uruchomienie kilku punktów przerywania
ciąży w samej Francji!
Jednak
największym
sprzymierzeńcem
ugrupowań, grup społecznych czy mniejszości
walczących w określonej sprawie były od
dawna wybory
Partie coraz większą uwagę zwracały na to, by
zyskać
sobie
przychylność
polityków.
Stanowiły
ostatecznie
ponad
50
%
potencjalnych głosów. W czasie zaciętej walki
o prezydenturę w roku 1974 kobiety mogły
przechylić szalę zwycięstwa w stronę partii
mieszczaństwa bądź lewicy. Wszystko
zależało od tego, która partia zobowiąże się
spełnić ich żądania. Wygrał Giscard
reprezentujący
liberalną,
reformistyczną
burżuazję i to dzięki niemu Francuzki uzyskały
zniesienie ograniczeń sprzedaży środków
antykoncepcyjnych, a 17 stycznia 1975 nawet
prawo przerwania ciąży.
Niesamowite
jest
to,
że
twarde
ustawodawstwo przynosiło niewspółmiernie
gorsze efekty, niż to późniejsze, dające o wiele
więcej swobody. Bo o ile w 1974 roku
dokonywano 300 tysięcy nielegalnych
zabiegów, tak w 1978 roku 155 tysięcy tych
zabiegów było wykonywanych już w
szpitalach.
Później kobiety odnosiły coraz więcej
sukcesów w walce o swoje prawa. Np. w 1978
i 1980 roku Senat a potem Zgromadzenie
Narodowe
przyjęły
projekt
ustawy
przewidujący surowe kary dla gwałcicieli.
Dzięki tej ustawie gwałty przestały być czymś
normalnym, nie wartym jakiejkolwiek
dyskusji. Natomiast od lat 70. organizacje takie
jak „S.O.S. Femmes Battues” udzielały
pomocy kobietom będącym ofiarami przemocy
ze strony męża.
Obecnie polityka prorodzinna we Francji
przynosi coraz więcej sukcesów. Francja może
poszczycić się współczynnikiem dzietności
kobiet sytuującym się na poziomie 2 jednostek,
co powinno zapewnić zastępowalność pokoleń.

Paryż wydaje na to
ok. 80 mld euro
rocznie (4% PKB)
(Berlin – prawie
100 mld więcej, nie
odnosząc przy tym
żadnych
spektakularnych
rezultatów).Rząd
francuski
potraktował
zagadnienie liczby
urodzeń w kraju kompleksowo i ściśle
powiązał z polityką zatrudnienia. Od 2004 r.
rodziny o dochodzie poniżej 4120 euro na
miesiąc dostają jednorazowo 800 euro na
każde urodzone dziecko oraz dodatek na dzieci
w wysokości 160 euro na miesiąc, wypłacane
przez pierwsze 3 lata życia dziecka. Ponadto
wraz z urodzeniem trzeciego dziecka, rodzice
osiągający średnie dochody otrzymują
całkowite zwolnienie z podatku od zarobków.
Obecnie z ulgi korzysta już połowa
gospodarstw domowych! Państwo dba też o
rozwój systemu domowej opieki nad dziećmi
umożliwiający powrót kobiet do pracy
zawodowej. Te i mnóstwo innych udogodnień
jest wciąż wprowadzanych w całej Francji...
Z pewnością każdy zdaje sobie sprawę z tego,
że działania prowadzone nawet w szczytnym
celu mogą często wywołać
burzę w
społeczeństwie i być przyczyną tragedii, a tak
właśnie było, w bezdyskusyjnie frenetycznejFrancji.
Nie
uważam,
by
polityka
proludnościowa wprowadzona w tym kraju po
pierwszej i drugiej wojnie światowej, nie miała
racji bytu. Jednak nie można również
powiedzieć, że była ona przygotowana w
oparciu o analizę potrzeb grupy której
niewątpliwie najbardziej dotyczyła, czyli
kobiet. Mimo wszystko, choć nie było to
proste, doszło do porozumienia. Kobiety
wywalczyły prawa, których się domagały i na
zawsze
zmieniły
swoją
pozycję
w
społeczeństwie.
Czy teraz nastała era spokoju? Niedoczekanie.
W tak burzliwym społeczeństwie właściwie
trudno o chwile odpoczynku, rutyny czy nudy.
Frapujące jest tylko to, co nowego musi się
wydarzyć, by ten kraj znów zawrzał. Bo
przecież urok Francji polega na jej
niesubordynacji, czasem braku ogłady.
Kto tym razem nią wstrząśnie?

NataliaKędzia
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LE ROLE DES ONG DANS LA RESOLUTION
DES PROBLEMES GLOBAUX
Les actions entreprises pendant ces dernières décennies22 par des acteurs principaux des
relations internationales, les pays, visant à résoudre des problèmes globaux largement compris,
ont montré leur inefficacité et des divergences dans la perception des méthodes auxquelles les
Etats devraient procéder23. En même temps, on peut s’apercevoir que ces démarches deviennent
dans les mains des Etats un instrument de réalisation de leurs intérêts particuliers24. De plus, les
Etats qui s’imposent par exemple comme des promoteurs des droits de l’homme, eux-mêmes y
contreviennent souvent.

D

ans ce climat, le rôle des organisations internationales non-gouvernementales (les ONG)
devient davantage crucial. Elles agissent financièrement et politiquement indépendamment,
non seulement elles coopérent avec des Etats dans les démarches ayant pour fin la résolution
des problèmes globaux qui sont devenus brûlants ces derniers temps, mais elles peuvent surtout
les surveiller, ce qui leur permet d’influencer les politiques de différents Etats25.
En analysant la contribution des ONG dans la résolution des problèmes globaux du monde
contemporain on devrait rappeler brièvement la genèse de l’apparition des premiers ONG. Selon
J.Menkes, comme le point de départ il faut reconnaître le droit individuel et naturel à la formation des
organisations et à l’action dans leurs cadres. L’étendue de la capacité de l’Etat a été déja allouée par la
volonté des individus26.
Les auteurs de plusieurs ouvrages perçoivent à l’unanimité l’Eglise universelle chrétienne comme la
plus ancienne organisation sociale. Le recours à un système des valeurs professés conjointement a été
le critère pour en être membre et des liens entre eux outrepassaient les frontières des pays. Grâce à des
efforts de l’Eglise, à travers les siècles s’est constituée son autonomie du pouvoir laïque27.
Des corporations professionnelles de commerçants, des communautés de professeurs et d’étudiants de
l’université (universitas magistrorum et scolarium)28 aussi avaient au Moyen Âge le caractère
semblable. Pourtant, après la schisme dans l’Eglise chrétienne, un seul sujet „toléré”, dont le caractère
universel était reconnu par l’Etat, était l’Eglise catholique. Le retour aux sources des institutions
universalistes reliant des individus au-délà des frontières ne remonte qu’au XIXè siècle. Le Comité
international de la Croix-Rouge créé en 1863 est dit une des premières organisations nongouvernementales modernes29. Un an après, apparaît la Première Internationale qui est reconnu comme
un prototype de l’organisation internationale des partis politiques et du mouvement ouvrier30. Des
organisations à des fins pacifiques, socio-culturelles et socio-économiques, ainsi que des organisations
économiques unissant des acteurs économiques, ont aussi de longues traditions.
Le champ d’activité des organisations non-gouvernementales est, comme nous avons vu, très large. Il
est véritablement difficile de montrer quelles sont des sphères par lesquelles les ONG ne sont pas
attirées. Initialement, leur point commun a été que dans leur activité elles englobaient une domaine qui
n’était pas dans une compétence exclusive de l’Etat et qui n’avait pas de caractère politique31.
Pourtant, la résolution effective des problèmes globaux incombe aux ONG contemporaines un
engagement politique. En analysant les lignes d’influence des ONG sur les relations internationales et
sur la politique des pays divers, on doit énumérer surtout leurs efforts visant à la promotion et
protection des droits de l’homme, de la paix, leur influence sur le développement du droit
international, de la coopération scientifique et environnementale32.
Les dernières décennies ont été marquées par une croissance vive du nombre des organisations nongouvernementales. En 1914 on a enregistré 1038 ONG, en 2000 il y en avait déjà un peu plus de 37
mille. Encore en 1990 leur nombre touchait 31 mille33, ce qui donne une croissance de 20% pendant la
dernière décade du XXème siècle. Ce développement dynamique des ONG peut êtré traduit par la
prise de conscience croissante parmi les gens du fait que si l’on veut changer le monde, il faut
commencer par soi-même. La volonté de participer à la gouvernance s’accroît alors que la confiance
en Etat chute. Les gens sont déçus par ses démarches insuffisantes pour la résolution des problèmes
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globaux qui, comme on pouvait croire et malgré leur caractère universel, jusqu’à présent touchaient
seulement une partie de la communauté internationale. En conséquence des processus de
mondialisation de plus en plus dynamiques, ces problèmes commencent à toucher tout le monde. Il y a
de plus en plus des problèmes qui touchent les habitants des pays développés au même niveau que
ceux des pays en voie de développement. Un facteur donné ayant lieu sur une hémisphère peut avoir
des conséquences sur la vie de la communauté de la deuxième hémisphère34. Les problèmes des petites
communautés deviennent les problèmes de la communauté globale.
Et à l’inverse – les
événements locaux se constituent conjointement par des phénomènes globaux. La question est
compliquée encore davantage par des interdépendances existantes parmi des problèmes globaux
particuliers, où un problème en engendre un autre. Prenons pour un exemple du surpeuplement des
villes. Cela suscite des questions de nature environnementale (par exemple où déposer les ordures), de
la santé des habitants (manque d’accès à l’eau buvable) etc. La croissance démographique excessive
ou insuffisante à long terme influence la situation économique des pays (prépondérance des gens à
l’âge de la retraite sur les gens professionnellement actifs), engendre la famine (cas de pays en voie de
développement), ce qui mène à tout genre des maladies etc. Les exemples de ce type se multiplient.
Alors, conformément à ce qu’on vient de dire, la coopération sur ce dossier des organisations nongouvernementales avec des pays agissant non seulement comme des sujets indépendants, mais surtout
avec des groupes des pays, devient davantage capitale. Ces dernières peuvent prendre, et prennent de
différentes formes, en commençant par des groupements d’integration régionale qui tentent de
chercher conjointement des solutions (comme l’Union Européenne), à travers les platformes
internationales spécialisées (exemple de l’OMS, de la FAO), et pour finir, les organisations
universelles avec des compétences générales unissant les gouvernements de la plupart d’Etats, dont un
seul exemple est pour l’instant l’ONU.
Il vaut la peine de rappeler le fait que, le terme ONG (NGO en anglais – Non-governmental
organization) a apparu justement durant le processus de la fondation de l’ONU. Article 71 de la Charte
des Nations Unies a introduit ce terme dans le droit international public. La definition de l’ONG a été
formée par le Conseil économique et social des Nations Unies dans la resolution 288/X du 27 février
195035. C’est justement une définition négative qui dit que l’ONG est une organisation non basée sur
un traité international. On la traite, dépendamment des tendances, soit comme assistant soit comme
concurrent du pays dans la rivalité pour exercer idéalement les fonctions étatiques. Ce qui est crucial
est le fait que les ONG sont perçus comme le prétendant au rôle du sujet du droit international juissant
les mêmes droits que les Etats.
En analysant l’efficacité d’actions des ONG sur le champ des grandes questions du monde
contemporain, il faut noter qu’elles s’efforcent habituellement à inciter les changements sociaux précis
aussi dans la sphère normative que dans celle de la conscience36. Cela peut être d’importance
fondamentale, parce qu’en tenant compte du poids des décisions prises (à notre nom) par les Etats, la
résolution des certains dossiers nécessite l’engagement individuel parmi chacun de nous, non
seulement sur le plan local, mais surtout par la coopération internationale effective.
Pour se servir d’un exemple, on peut citer des questions environnementales. Sans doute, l’activité
d’organisations telles que Greenpeace qui unit actuelement 2,8 millions de membres dans 41 pays37, a
contribué à la cessation des activités nuisantes à l’environnement38. Par un lobbing efficace elle a
poussé à négocier et ratifier des documents internationaux nombreux en matière de la protection de
l’environnement. Les organisations écologistes sont les initiateurs des actions pro-écologiques, en
formant un système préventif, de monitoring (elles veillent à ce que les conventions
environnementales internationales soient observées) et de réaction immediate contre les dangers.
Pourtant, jusqu’à présent, on ne peut pas espérer que la situation change. Les ONG, pas seulement proécologiques, n’ont pas de dispositifs opérants, qui forceraient des Etats à respecter des engagements
pris. C’est parce que d’habitude ces engagements prennent forme d’une convention dont les violations
ne mènent pas toujours à l’imposition des sanctions. Alors la volonté de l’Etat est encore une des
conditions les plus importantes de la solution efficace des questions globales. Ce qui, bien sûr, ne
réduit pas le rôle de l’impact qu’exercent les ONG sur les Etats.
On ne peut pas oublier le reste des atouts des organisations non-gouvernementales. Grâce aux
cotisations, donations des personnes privées, fondations et d’autres institutions indépendantes des
partis politiques, les ONG peuvent travailler de façon autonome. Ainsi, elles évitent des accusations de
partialité, de caractère politique, d’assujettissement aux centres du pouvoir étatique, et peuvent
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davantage jouir de la confiance des sociétés. Malgré cela, il y arrive des cas d’empressement des ONG
à la politique, et on les accuse de disposer des moyens financiers de provenance inconnue.
En continuant l’analyse d’efficacité du fonctionnement des ONG en matière des questions globales,
cela vaut d’évoquer le succès de la campagne Jubilé 200039 qui a suscité le changement des politiques
des pays développés sur lesquels repose la plus grande responsabilité de l’endettement mondial. Ainsi
les dettes des pays les plus pauvres et les plus endettés ont été partiellement annulées40. Digne d’être
rappellée est la contribution de Health Action International et des Médecins sans Frontières en
coopération avec l’OMS à la lutte pour un accès universel aux médicaments pour tout le monde.
Les organisations non-gouvernementales sont actives surtout s’il s’agit des questions en matière des
droits de l’homme41. Elles participent à l’élaboration des conventions dans ce domaine. Elles
soutiennent les institutions internationales, et même incitent la création des nouvelles institutions42.
Les ONG ont été présentes et actives déjà durant la construction de l’ONU à San Francisco en 1945,
en ayant impact aussi sur le contenu de la Charte des Nations Unies.
Les cas énumérés ci-dessus ne sont que quelques exemples de l’activité des ONG. La contribution des
organisations non-gouvernementales dans la résolution des problèmes globaux est alors immense. En
analysant les processus de la mondialisation, où le rôle de l’Etat en tant que l’acteur principal des
relations internationales diminue constamment, on peut risquer une supposition que l’apport des ONG
sera d’avance réel et important. Il est crucial que la rivalité entre les ONG et les pays cède la place à la
coopération constructive. En menant toujours les campagnes de promotion et de mobilisation ayant
pour fin le changement global de prise de conscience sociale, les ONG devraient avoir l’impact direct,
non seulement sous forme de lobbing, sur les décisions prises par les gouvernements ou par les
organisations internationales déleguées par les Etats.
La facilitation de l’accès à l’information des sociétés des pays en voie de développement sera cruciale
pour l’avenir des ONG. C’est parce que l’engagement large de ces sociétés dans le fonctionnement des
ONG est essentiel. Les gens devraient prendre les affaires dans leurs mains, malgré la conscience que
cela n’est pas toujours possible. C’est pourquoi l’accès à l’information sur l’activité des ONG est si
important. Il y a des millions des personnes qui souhaiteraient résoudre eux-mêmes les problèmes qui
les touchent, sans l’aide de l’Etat, éventuellement par le biais d’accord ou en association avec eux.
Une telle plateforme de consentement constituent, et espérons qu’elles le seront de plus en plus
souvent, justement des organisations non-gouvernementales.

MarekKurpios
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NOSFELL
Przez długi czas miałam wrażenie, że poznałam już tak wiele muzycznych rozmaitości, iż nic nie
będzie w stanie mnie zaskoczyć. Moja pycha została ukarana, choć muszę przyznać, że tak
wymierzane kary przyjmuje się z nieopisaną przyjemnością.

O

Nosfellu wcześniej nie słyszałam,
zaintrygował mnie opis zamieszczony
w
folderze
Dni
Krajów
Francuskojęzycznych (Journées de la
Francophonie):
„Twórca
świata
wyimaginowanego,
Klokochazia. [...] Nosfell jest nowatorem pod
każdym względem. Jego wyjątkowość ujawnia
się już w imieniu i nazwisku Labyala Fela Da
Jawid Fel, które oznaczają „ten, który wędruje
i uzdrawia.” [...] Dzięki technice «autosampling», artysta modeluje głosem bezpośrednio strunami głosowymi, co dodaje
do jego kompozycji atmosfery nadnaturalności.
Ten fantastyczny świat artysta dzieli z Pierre
Le Bourgeois, utalentowanym wiolonczelistą,
który mu towarzyszy podczas scenicznych
wyczynów”.

Brzmiał on bardzo zachęcająco, jednak by
uniknąć możliwych rozczarowań, pokusiłam
się jeszcze o przesłuchanie kilku utworów
Nosfell na myspace, które ostatecznie
przekonały mnie do tego, by jak najszybciej
kupić bilet (którego cena nota bene była
ponętna) i czekać na spotkanie z tym
niezwykłym osobnikiem.
Trudno wyrazić geniusz Nosfell, żeby go
zrozumieć trzeba przeżyć koncert osobiście.
Jeszcze przed pojawieniem się artystów, moją
uwagę przykuł pewien dysonans – niezwykle
skromnie
wyglądające
instrumentarium
(wiolonczela, dwie gitary) w porównaniu z
mnogością dzięków zasłyszanych na myspace.
Równie oszczędna była scenografia – dwie
niepozorne płachty w kształcie prostokątów.
Jednak wraz z wejściem wiolonczelisty
Pierre'a Le Bourgeois na scenę wkroczyła
magia, a na publiczność zstąpiło zdumienie i
zachwyt
nad
pierwszymi
dźwiękami
wydobywanymi spod smyczka. Jakiś czas
później, za podświetloną płachtą, Nosfell
rozpoczął swój ekspresyjny taniec – cień
oddawał płynność i perfekcję jego ruchów,
doskonale harmonizujących się z muzyką i
coraz bardziej hipnotyzujących. Ale ruch to nie
jedyny atut Nosfell. Poruszający okazał się
także jego głos. Głos świata, głos wszystko –
głos dziecka, kobiety, mężczyzny. Głos słodki,
delikatny, niewinny, a zarazem głęboki,
wyrazisty, dziki. Głos, który brzmiał
rewelacyjnie w języku angielskim, francuskim
i stworzonym przez siebie klokobetz. Właśnie
to nieprzeciętne gardło miało wyjaśnić
niepokaźną ilość instrumentów – beatbox w
wykonaniu Nosfell, nagrywany i zapętlany,
zastępował perkusję, w podobny sposób,
nietypowo użyta przez Pierre'a Le Bourgeois
wiolonczela pełniła rolę basu. Dzięki technice
nagrywania i powtarzania powstawały kolejne
warstwy dźwięku, zadziwiające, bo tak
nieprzewidywalnie tworzone
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z fragmentów zgrzytów, szumów, szeptów,
krzyków, słów, melodii, pociągnięć smyczka.
Do unikalnego nastroju przyczyniło się także
światło kolorowych reflektorów, zalewające
białe płachty i współgrające z muzyką.
Koncert Nosfell to niezapomniane przeżycie,
obcowanie z prawdziwym artystą, który
mówiąc, zdaje się być stremowany i
onieśmielony, gdy jednak zaczyna śpiewać
jawi się jako zwierzę sceniczne. Występując,
daje siebie całego. Potężną dawkę emocji i
prawdziwości można odczuć w jego głosie,
ruchach i mimice twarzy. Samą muzykę
określić jest niesłychanie trudno. Z pewnością
jest to muzyka nowatorska, eksperymentalna i
awangardowa. Łączy elementy rocka, bluesa,

funku, folku, muzyki afrykańskiej, scatu i
beatboxu. Wbrew pozorom (bo nie jest to
muzyka rozrywkowa), muzyka Nosfell
zdumiewająco szybko wpada w ucho i jest
stosunkowo przystępna, zwłaszcza ta, zawarta
na pierwszej płycie „Pomaïe Klokochazia
Balek”. Drugie wydawnictwo „Kälin Bla
Lemsnit Dünfel Labyanit” jest bardziej
niekonwencjonalne, ciekawiej zaaranżowane,
ale moim zdaniem nieco mniej chwytliwe.
Płyty studyjne nawet w połowie nie oddają
wirtuozerii
i
pomysłowości
aranżacji
koncertowych, mimo to, z całego serca
polecam je wszystkim otwartym na nowe
doznania i poszukującym prawdziwości w
muzyce.

DanutaCzaderska

•
•
•

Dyskografia:

W Internecie:

Pomaïe Klokochazia Balek
Oklamidalofan (live)
Kälin Bla Lemsnit Dünfel
Labyanit

www.nosfell.com [oficjalna strona]
www.myspace.com/nosfell [tu można posłuchać kilku
utworów]
www.wroclawweekly.pl/videos/francophonie08_04.mp4
[tu można zobaczyć fragment wrocławskiego koncertu]

IdiotiSmes Francais
Un idiotisme c’est une tournure ou une locution qui est spécifique pour une langue et il est difficile de
la traduire, rendre fidèlement dans une autre langue.

appeler un chat, un chat = nazywać rzecz po imieniu, mówić wprost
[zdanie to pochodzi z satyry N.Boileau: „J’appelle un chat un chat et Rolet un
fripon]
coiffer sainte Catherine = zostać starą panną
[Niegdyś we Francji był zwyczaj przyozdabiania figurek św. Katarzyny w
kościołach przez panny na wydaniu. Dziewczyna, która nie wyszła za mąż do 25.
roku życia musiała kontynuować ten rytuał]
prendre quelqu’un en grippe = uprzedzić się do kogoś
[łowo „grippe” było kiedyś używane w znaczeniu „nagły kaprys, antypatia”]

Comment les utiliser dans les pharses?
1) Tu feras ce que tu veux, mais, pour appeler un chat un chat, c’est une simple fausseté.
2) Elle coiffera sainte Catherine si elle ne se marie pas bientôt.
3) Il me semble sympa, je ne sais pas pourquoi elle l’a pris en grippe.
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AnnaMagura

GUERRE CIVILE AU DARFOUR
dans l’aspect de communauté
internationale
« La situation humanitaire n’a jamais paru aussi mauvaise, le nombre de déplacés n’a jamais été
aussi élevé et, pour la première fois depuis 2004, la malnutrition dans plusieurs camps est audelà des seuils d’urgence. Les réactions ambigus et les interventions tardives de la communauté
internationale ont empiré seulement la situation au Darfour désuet par le monde »
Jan Pronk
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Soudan

E

n
2003,
le
Darfour,
une
région du Sahel
qui se trouve à
l'ouest du Soudan,
compte moins de 150
km de route asphaltée
et une seule foreuse de
puits. On y compte un
enseignant pour 313
enfants et un médecin
pour 30 000 personnes.
Le Darfour, qui est
passé de 300 mille
habitants à 7 millions
en un siècle, est l'un des
ensembles les plus
peuplés du Soudan,
gigantesque pays.
La
découverte
du
pétrole dans cette région a suscité les
convoitises. Si le conflit a largement été décrit
en termes éthniques et politiques, il s'agit aussi
d'une lutte pour les ressources pétrolières
situées au sud et à l'ouest. De plus, Soudan
c’est un pays vaste et mal unifié. Le pouvoir
central néglige les peuples de la périphérie qui
se révoltent. Il instrumentalise les conflits
locaux pour satisfaire certains de leurs intérêts.
A partir des années 70, les sécheresses qui
frappent le Sahel réduisent les terres
cultivables et accroissent les conflits entre
agriculteurs sédentaires, majoritaires dans les
tribus africaines du Darfour (les Fours, les
Masalits, les Birgits), et les éleveurs nomades,
surtout arabes mais pas seulement, à l’instar
des Zaghawas. En 1984, une terrible famine
frappe la région. Elle cause 90.000 morts, dans
l'indifférence du gouvernement central. Les
rapports entre pasteurs et cultivateurs, en
concurrence pour les terres et l'eau, se tendent.

Ce drame accélère la
prise de conscience des
élites four. Face à cette
agitation,
le
gouvernement arme les
tribus arabes, jugées
plus fidèles. A la fin
des années 80, une
mini
guerre
entre
milices arabes et fours
fait 15.000 morts.
Dans les années 80, les
tensions s’accumulent
au
Darfour.
La
province sert de base
arrière dans la guerre
civile au Tchad. Les
différents
groupes
rebelles y trouvent
refuge et y recrutent.
En février 2003, les rebelles du SLA/M et du
MJE, attaquent et occupent Gulu, ville du
Nord-Darfour, et revendiquent une meilleure
répartition des ressources et des richesses.
C'est le début de la nouvelle guerre civile avec
massacres et destructions de villages. Le
gouvernement de Khartoum arme les nomades
arabisés contre les cultivateurs noirs en
exploitant les dissensions sur le contrôle des
terres mais également le racisme antinoir.
Cette milice armée qui est supportée par le
gouvernement
soudanais
s’appelle
les
Jenjawids ( « démons armés à cheval » ). Le
nombre a été estimé jusqu’à 70 mille, étant
souvent recrutés dans les petites tribus arabes
ne disposant pas de terres. On y trouve aussi
des criminels de droit commun, quelques tribus
africaines et même des mercenaires arabes
étrangers venus du Tchad, du Nigeria ou de la
Maurétanie.Equipés d’armes légères, ils
attaquent surtout des civils.
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Le conflit du Darfour qui dure maintenant
5 années, a provoqué jusqu’à présent plus
de 200 mille personnes tuées (selon
l’ONU, Mai 2007), de 2 à 2,5 millions de
personnes déplacées, 230 mille réfugiés au
Tchad - principalement à l’est du pays. Les
destructions, les villages rasés, la politique
de terre brûlée (attaque et vol du bétail,
champs incendiés) a causé 90 mille morts
indirectes dues aux maladies, malnutrition
ou manque d’accès a l’eau potable (selon
Amnesty International, 2008 ) et a mené à
une crise humanitaire à l’ampleur immense
que l’on n’a pas observé depuis le conflit
et massacre au Rwanda.
Attitude de communauté internationale
envers le conflit au Darfour
L'ancien chef de la guérilla sudsoudanaise, John Garang trouvait que
« l’attitude
de
la
communauté
internationale manquait de volonté et était
parfois ambiguë » En fait, depuis le début
de cette crise, les acteurs internationaux
prennent action avec retard, souvent à
cause des jeux politiques et les intérêts des
différents pays qui sont liés directement
avec le Soudan.
Le rôle de l’Europe
En général, surtout au début, l’Europe a
cherché une solution diplomatique. La
France juge très préoccupante l’extension
du conflit soudanais aux pays voisins où
elle maintient une assistance militaire,
principalement au Tchad et en République
centrafricaine. Longtemps soupçonnée de
complaisance envers le Soudan, la France
est aussi aujourd'hui en conflit larvé avec
le gouvernement de Khartoum, en raison
de l'aide militaire qu'elle apporte aux
gouvernements du Tchad et de la
Centrafrique, en butte aux incursions de
forces rebelles dont des bases de repli se
situent en territoire soudanais. Une autre
réaction envers le conflit au Soudan - le 25
juin 2007, le nouveau président élu de la
République française, Nicolas Sarkozy a
organisé à Paris une conférence
internationale sur le Darfour réunissant les
grandes puissances et les organisations
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internationales concernées pour introduire
certaines actions notamment celles
concernant l’aide humanitaire, mais aussi
militaire.
Le côté d’Angleterre
Au début de la crise, Tony Blair a déclaré
être contre toute intervention militaire au
Darfour. Mais il soutient l'embargo
commercial mis en place par les ÉtatsUnis. Quand même, récemment depuis
plusieurs semaines, les États-Unis et la
Grande-Bretagne étudient les possibilités
de frappes aériennes contre des objectifs
militaires soudanais ciblés.
Les deux pays ont d’ailleurs haussé le ton
début décembre 2006 (quand la
mobilisation
s’est
également
internationalisée, avec l’organisation d’une
journée mondiale d’action pour le Darfour,
le 17 septembre 2006) en menaçant
d’interdire de survol les avions soudanais,
soupçonnés d’épauler les milices sur le
territoire du Darfour. Ils n’ont pas hesité
aussi à envisager de soumettre Soudan a un
blocus naval – tous cela dans le cas ou les
autorites persisteraient à refuser la
présence sur leur sol d’une force onusienne
at laisseraient la situation se dégrader.
Londres a ainsi annoncé, le 23 janvier
2006, l’attribution de 22 millions d’euros
supplémentaires à la MUAS (la Mission de
l’Union africaine au Soudan, en anglais African Union Mission in Sudan ou AMIS)
alors que les diplomates britanniques
déclarent en privé ne rien attendre de la
force africaine pour protéger les civils des
exactions des jenjawids.
Le rôle de l’Union Européenne
L’État soudanais refuse toujours la présence
d’une force internationale sur son territoire,
sous prétexte que la décision lui serait imposée
de l’extérieur. Dans ce contexte, l’Union
Européenne, et plus particulièrement la France,
pourraient jouer un rôle moteur pour rétablir la
paix. Afin d’éviter que cette action ne soit
perçue comme une initiative américanootanienne, l’UE devra faire preuve d’un
volontarisme politique soutenu en réaffirmant
le rôle qu’elle entend jouer.

L’Union européenne peut aussi planifier et
conduire des opérations autonomes, comme
elle l’a fait sous l’égide de la France avec
l’opération
Artémis
en
République
démocratique du Congo en 2003. Elle y a déjà
eu recours également en Macédoine (opération
Concordia en 2003) et actuellement dans le
cadre de la relève de la SFOR en BosnieHerzégovine (opération Altéa depuis décembre
2004). La France pourrait ainsi, en qualité de «
nation cadre » d’une opération militaire
européenne, avec des règles d’engagement
clairs, sous chapitre VII de la Charte des
Nations Unies, en ayant accès aux moyens
militaires et capacités collectives, par exemple
de l’OTAN. L’Europe qui a aussi des intérêts
économiques à défendre au Soudan ne peut pas
rester les bras croisés. L’UE qui finance déjà la
force de l’AMIS doit faire un pas de plus pour
sauver le Darfour.

Le Darfour ne reviendra jamais ce qu’il a été.
La guerre a commis trop de ravages et déplacé
trop de populations. Les 2 millions de déplacés
ne rentreront pas dans leur villages qui ont
disparu. Il faudra longtemps avant que les
Darfouris trouvent un nouveau mode de
coexistence. Les chefs traditionells ont été
décimés ou discrédités, et ceux qui les ont
remplacés n’ont pas encore d’autre legitimité
que celle des armes. On estime que les
agitations diplomatiques masquent un blocage
politique international sous-tendu par des
enjeux pétroliers ainsi que les intérêts
politiques et principes nationales de certains
pays. D’autre côté, la question est de savoir si
finallement l’engagement et les interventions
de communauté internationale n’arrivent pas
trop tard dans un conflit qui s’est fragmenté,
tribalisé, depolitisé et internationalisé avec
l’implication de plus en plus forte du Tchad et
la Centrafrique. Surtout le Tchad, qui est
déstabilisé par l’afflux de 225 mille réfugiés.

AgataŻmijewska
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NAPOLEON
BIOGRAFIA DLA OPORNYCH

Przyjaciel Polaków, niewielki wzrost, bitwa pod Waterloo. Choć twierdzimy, że doskonale go
znamy, o Napoleonie Bonapartem wiemy zaskakująco mało. Jak widać, nie każda oczywistość
jest do końca oczywista.

N

apoleone Buonaparte, bo tak naprawdę
się nazywał, urodził się w 1769 roku w
Ajaccio. Wykształcenie zdobył we
Francji w tamtejszych szkołach
wojskowych w Brienne oraz w Paryżu. Być
może to było przyczyną, że młody Napoleon
wahał się czy zostać patriotą Francji czy
swojej rodzinnej Korsyki (przyłączonej rok
przed jego urodzeniem do Francji). Zmiana
nazwiska na Bonaparte sugeruje, że wybrał tę
pierwszą drogę.
Na początku nikt nie przypuszczał, że ten syn
adwokata zyska taką sławę. Brak zdolności
do nauki języków obcych, 42. lokata na 58 w
Paryskiej Szkole Wojskowej sugerowałyby
raczej coś odwrotnego, a opinia samotnika
wolącego książki niż towarzystwo kolegów w
szkole w Brienne nasuwała przypuszczenia, że
podąży on w stronę kariery naukowca czy
jakiegoś mało wyróżniającego się zawodu, ale
na pewno nie dowódcy zdolnego kierować
masami ludzi.
Początki kariery
Jednakże trzy lata po wybuchu Wielkiej
Rewolucji Francuskiej, w 1793 roku, Napoleon
został adiutantem jednego z generałów armii
rewolucyjnej, a potem kapitanem artylerii. W
tym samym roku odniósł swoje pierwsze
zwycięstwo: za odbicie Tulonu Anglikom
został awansowany do stopnia generała. By
zmusić Anglię do zakończenia wojny,
zaproponował podbicie Indii - perły Korony
Brytyjskiej. Bazą wypadową do ataku miał być
Egipt. Początkowo Francuzi odnosili sukcesy (
zajęcie Malty i Dolnego Egiptu z Aleksandrią,
bitwa pod Abukirem i pod piramidami) , ale
później tropikalny klimat i choroby oraz
zajęcie Malty przez Anglików zmusiły ich do
odwrotu.
Dzięki triumfom pod Castiglione i Rivoli nad
Austriakami, w 1797 r. Napoleon zawarł
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samodzielnie pokój i uzyskał nowe tereny.
Ogólnie w wyniku podbojów i aneksji Francja
powiększyła swe terytorium do 750 tys. km²,
mając 44 mln mieszkańców. Przyłączone
zostały do niej: Belgia, Holandia, prowincje
niemieckie
nad
Morzem
Północnym,
Prowincje Iliryjskie na Bałkanach oraz
znaczna część terenów włoskich wzdłuż
zachodnich wybrzeży Morza Śródziemnego,
po Rzym włącznie.

W bezpośredniej zależności znajdowały się
królestwa Hiszpanii i Włoch, niemiecki
Związek Reński, szwajcarska Republika
Helwecka i Księstwo Warszawskie. Liczne
„wojaże” francuskich żołnierzy po całym
kontynencie sprawiły, że polscy emigranci po
1830 r. nie musieli tłumaczyć weteranom gdzie
znajduje się „la Pologne” czy „Varsovie”.
Żołnierze francuscy zwyciężali dzięki swojej
wytrzymałości oraz stosowaniu nowinek w
taktyce
i technice (m.in. balonów
obserwacyjnych), ale trzeba przyznać, że
eksploatowali też zajmowane tereny („Wojna
żywi wojnę”, jak to mawiał Napoleon).
Za wojenne zasługi Napoleon został
mianowany dowódcą wojskowym Paryża, co
skrzętnie wykorzystał inicjując 9 listopada (18
brumaire'a) 1799 r. wojskowy zamach stanu.
Dyrektoriat został obalony, a władzę uzyskał
Napoleon. Po siedmiu latach wojny
i
kolejnych zmianach rządów, Francuzi pragnęli
trochę odetchnąć, dlatego zawarcie pokoju z
Austrią i Anglią przysporzyło Bonapartemu
sporo popularności. Jednakże nie udało mu się
przekonać ludności do wyzbycia się obaw
przed dyktaturą. Gdyby nie sfałszowanie
wyników referendum w 1802 r., pewnie nie
zostałby dożywotnim konsulem, a w 1804
cesarzem.
Nadszedł czas reform…
Powstały w 1804 r. Kodeks Napoleona głosił
wolność osobistą każdego obywatela oraz
równość wobec prawa. Oprócz kwestii
politycznych, dotykał też spraw społecznych:
wzmacniał stanowiska ojca i męża w rodzinie
(„mąż winien zonie opiekę, a ona mężowi
posłuszeństwo”)
jednocześnie
osłabiając
pozycję kobiet (m.in. w dysponowaniu
majątkiem, chociaż otrzymały prawo do
rozporządzania zarobionymi przez siebie
pieniędzmi; trudniej było się też jej rozwieść).
Dekret grudniowy z 1807 r. ustanowił, że
wolny chłop ma prawo odejść z gospodarki,
ale ziemia i inwentarz należą do pana (tzw.
„zdjęcie chłopu kajdan razem z butami” –
dzierżawcy nie godząc się na nowe warunki
byli zmuszeni odejść bo prawo zwyczajowe
przestało ich już bronić).
Utworzony Banque de France (istniejący do
dziś) otrzymał wyłączność na bicie i druk
pieniądza. Przywrócenie zaufania do pieniądza
miało wpłynąć na odbudowę finansów i
wyjście z kryzysu, a jego stabilizacja była
niezbędna dla dużych operacji finansowych.

Reforma
urzędów
skarbowych
i
wprowadzenie podatków pośrednich od soli,
tytoniu i alkoholi także poprawiło państwowe
finanse, a sprzedaż Luizjany w 1803 r. Stanom
Zjednoczonym pozwoliła uzyskać skarbowi
państwa 15 mln $.
W dalszej kolejności trzeba było zająć się
bezpośrednio obywatelami. Napoleon uważał,
że
rewolucja
zniszczyła
struktury
społeczeństwa rozwiewając je jak piasek. Z
jego ziaren można było jednak na nowo usypać
społeczną piramidę. Warunek był jeden:
fundament miałyby stanowić tzw. „masy
granitu” - elity i instytucje wierne państwu (a
może raczej Napoleonowi, który uważał, że
państwo i uczucia powinny się kojarzyć z
jednym człowiekiem). W celu oszczędzenia
obywatelom pokus związanych z wolnością,
Napoleon był codziennie informowany o
nastrojach panujących w cesarstwie
i
poszczególnych wydarzeniach. Policja miała
na celu nie tylko dbanie o bezpieczeństwo, ale
także prześladowanie nielicznej jawnej
opozycji oraz rozwijanie prawomyślności u
ludu. Minister policji, Joseph Fouché twierdził,
że „dobra policja to nie ta, która wszystko wie,
lecz ta, o której obywatele myślą, że wszystko
wie”. Także literatura i sztuka propagowały
kult Napoleona („odkryto” nawet świętego
Napoleona, co wywołało uśmiech nie tylko na
wrogich cesarzowi dworach). By uprościć
kontrolę,
zmniejszono
liczbę
tytułów
prasowych do 4. Nawet wydany za zgodą
papieża Piusa VII katechizm do obowiązków
dobrego chrześcijanina włączał posłuszeństwo
dla cesarza Napoleona.
Jednym z niewątpliwych sukcesów Napoleona
było obniżenie analfabetyzmu (z 53 do 46% u
Francuzów i z 73 do 53% Francuzek). W
powołanych bezpłatnych liceach największy
nacisk kładziono na języki klasyczne oraz
nauki ścisłe, a także wyrabiano u młodych
uczniów wdzięczność dla władcy.
Paryż- miasto światła
Spory części Europy z Francją nie
zdetronizowały jednak Paryża jako stolicy
mody, a podczas pokoju europejskiej
arystokracji „wypadało” bywać nad Sekwaną.
Francuskiej stolicy, będącej już nie tylko
ośrodkiem władzy, ale i jej wizytówką,
musiano więc poświęcić trochę więcej uwagi
niż pozostałym miastom. 200 mln franków
zostało zainwestowanych na budowę kanałów,
hal targowych, mostów czy przebiciu nowych
ulic. W tym okresie powstał słynny Łuk
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Triumfalny (na którym wygrawerowano
tablice z nazwami pół bitewnych i nazwiskami
dowódców), czy Łuk Carrousel (dla
upamiętnienia zwycięstwa Napoleona w 1805
roku; jego przednie ściany pokryte są
płaskorzeźbami przedstawiającymi zwycięstwa
Cesarza).
„Nadziejapowstaje,Francjazwycięża,
onasiębijezasprawęnarodów”
(JanHenrykDąbrowski)
Polska, rozdarta przez zaborców liczyła na to,
że walka u boku Napoleona będzie jakby
walką o niepodległość i w ramach
wdzięczności cesarz pomoże Polakom
wyzwolić kraj. Tak się jednak nie stało. Co
prawda, w wyniku porozumienia w Tylży w
1807 r. z ziem zaboru pruskiego powstało
liczące 104 tys km2 i zamieszkane przez ponad
2,5 mln mieszkańców Księstwo Warszawskie,
było ono jednak całkowicie zależne od Francji.
Polskiej arystokracji nie udało się też
przekonać
Napoleona
by
przywrócił
Konstytucję 3 maja. Ponadto, 6 tys. Polaków,
którzy walczyli razem z Francuzami we
Włoszech z wojskami austriackimi, pozbyto
się
wysyłając ich do tłumienia buntu
Murzynów na Haiti. Do dziś przetrwały tam
polskie nazwiska. Mimo, że tak naprawdę w
polityce w polskich sprawach cesarz kierował
się głównie interesami Francji, także w
Księstwie szerzony był jego kult- świadczy o
tym łuk w Ślesinie, fragment Pana Tadeusza„Wszyscy pewni zwycięstwa wołają ze łzami:
Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami!”
czy chociażby zdanie z polskiego hymnu („dał
nam przykład Bonaparte jak zwyciężać
mamy”).
Symbole w cesarskim herbie
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L’aigle(orzeł)
Symbol Cesarstwa Rzymskiego, utożsamiany
od starożytności ze zwycięstwami militarnymi.
Orzeł ten jest także wzorowany na orle
karolińskim.
Lesabeilles(pszczoły)
Symbol nieśmiertelności i zmartwychwstania.
LecollierdelaLégiond'honneur
(naszyjnikLegiiHonorowej)
Legia Honorowa, utworzona w maju 1802 r.,
miała wynagradzać usługi cywilne i militarne.
Naszyjnik składa się ze złotego łańcucha
uformowanego z 16 zdobyczy wojennych
połączonych przez orły noszące na szyi wstęgę
i krucyfiks. Łańcuch ten ma na brzegach
łańcuszek na przemian gwiazd i pszczół.
Główny motyw stanowi litera N jak Napoléon,
otoczona laurową koroną i „podtrzymująca”
krzyż Legii Honorowej i pięcioramienną
gwiazdę.
LamaindeJusticeetlesceptre(ręka
sprawiedliwościiberło)
Berło - laska wodza, symbolizuje władzę
panującego.
Lacouronneetlemanteauimpérial
(koronaipłaszczcesarski)
Na płaszczu uwydatnia się tarcza. Z
purpurowego
aksamitu
upstrzonego
pszczołami i winogronami, ze złotymi
frędzlami i podwójnie podbity gronostajem,
wymyka się korona uformowana z orłów z
rozłożonymi skrzydłami i uwieńczona
krzyżykiem.
Początek końca
Francja prowadziła wojny prawie bez przerwy
od 1800 do 1815 roku. Było ich kilkanaście i
brały w nich udział, w zmiennych koalicjach,
wszystkie państwa europejskie. W „bitwie
narodów” pod Lipskiem (16-19 października
1813 r.) Napoleon poniósł klęskę, a w kwietniu
1814 roku został zesłany na śródziemnomorską
wyspę Elbę. We wrześniu natomiast rozpoczął
swoje obrady Kongres Wiedeński, który miał
na celu rewizję zmian terytorialnych i
ustrojowych spowodowanych wybuchem
Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wojnami
napoleońskimi. Kongres na chwilę zakłóciła
wiadomość, że 1 marca 1815 Napoleon uciekł
z Elby i bez walki zajął Paryż, jednakże
przegrana poniesiona 18 czerwca pod
Waterloo w walce z wojskami anglo-

holenderskich,
pogrzebała
jego
plany
wielkiego powrotu. Nazwa dzisiejszego
przedmieścia Brukseli od tego czasu jest
symbolem klęski, chociaż obrosła w legendę
odpowiedź dowodzącego gwardią gen
Carbonne’a na propozycję złożenia broni
(„merde!” lub wg innej wersji: „Gwardia ginie,
ale się nie poddaje) symbolizuje do dziś
uratowanie honoru.
Czy Napoleon został zamordowany?
Po czerwcowej porażce, decyzją rządu
angielskiego Napoleon został ponownie
zesłany, tym razem na Wyspę Świętej Heleny,
gdzie zmarł 5 maja 1821 roku. O przyczyny
jego śmierci toczyły się spory. Najbardziej
powszechne było mniemanie, że cesarz
Francuzów został otruty arszenikiem, jednakże
wykluczyły to badania zakończone w 2007
roku przez międzynarodowy zespół. Badacze
opierając się na wielu źródłach (wynikach
sekcji, opisach sporządzonych przez lekarzy
Bonapartego) stwierdzili, że Napoleon miał

zaawansowanego raka żołądka i nawet przy
dzisiejszych metodach leczenia mógłby
przeżyć nie więcej niż rok. 15 grudnia 1840 r.
jego zwłoki złożono w paryskim kościele
Inwalidów, który od tego czasu nawiedzany
jest przez rzesze turystów.
Napoleon wiecznie żywy
Uwięzienie Bonapartego i jego śmierć stały się
tematem wielu obrazów, dzieł literatury czy
filmu, ukazywały się także teksty, które
rzekomo miały powstać na Świętej Helenie.
Historyk Jean Tulard stwierdził nawet, że o
Napoleonie powstało więcej prac niż upłynęło
dni od jego śmierci.
I na koniec: Gdy 21 - letni Napoleon poprosił
bojownika o wolność Korsyki Pasquala
Paolego o materiały potrzebne mu do napisania
historii tej wyspy, usłyszał taką odpowiedź:
,,Ludzie w pana wieku nie piszą historii, oni ją
tworzą". Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że
Napoleon doskonale wcielił to zdanie w
życie…

AnnaMagura

Napoleońskieinspiracjewmodzie:odlewej–CharlesAnastase,AnnaSuiiRalphLauren
Mamy nadzieję, że po lekturze „Frankofila” Napoleon będzie się jednak kojarzył Czytelnikom z
czymś więcej niż haute couture.
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Oui, on peut
Gdyby prezydenta USA mogli wybierać Francuzi, Barack Obama już pakowałby walizki by
wprowadzać się do Białego Domu. Powściągliwi i krytyczni wobec własnych polityków,
mieszkańcy Francji dali porwać się Obamamanii.

S

ondaże przeprowadzane w krajach Unii
Europejskiej pokazały, że mylna jest
obiegowa opinia o tym, że Europejczycy
wolą Hillary.
Europejczycy przede wszystkim nie chcą
Busha i do ustępującego prezydenta właśnie
porównują całą trójkę kandydatów. I każde z
nich wypada w owym porównaniu korzystnie.
Najjaśniej błyszczy jednak Barack Obama. Po
pierwsze dla tego, że reprezentuje zupełnie
odmienny od europejskiego styl uprawiania
polityki. Mieszkańcy Starego Kontynentu
przyzwyczajeni
są
do
stetryczałych,
„gadających głów”, którzy stronią od ludzi.
Obama to gwiazda w hollywoodzkim stylu.
Młody, rzutki, porywający. Pięknie mówi,
umie słuchać. I – co ważne – to, co mówi, jest
do przyjęcia dla Europejczyka, bez względu na
poglądy
polityczne.
Różnica
między
lewicowością
Obamy
a
lewicowością
europejskiej socjaldemokracji jest ogromna.
Dlatego socjaldemokrata może poprzeć
senatora z Illinois bez wyrzutów sumienia. To
samo może zrobić prawicowiec – wszak
Obamie daleko do ciemnych typów z lewej
strony rodzimej sceny politycznej.
Najbardziej
ciemnoskórego
kandydata
Demokratów pokochała Francja. Zapewne po
części wynika to z uosabiania przez Obamę
oświeceniowych ideałów z czasów Wielkiej
Rewolucji z „wolnością, równością i
braterstwem” na czele. Co więcej, w laickiej
Francji skandale religijne z Jeremiahem
Wrightem przeszłyby bez większego echa.
Podobnie jak „muzułmańska” przeszłość.
Obamomania trafiła też na dobry moment:
ogólnokrajowy kryzys prawicy. Prezydent
Nicolas Sarkozy, twarz nie tylko francuskiej,
ale i europejskiej prawicy, ma fatalne
notowania w sondażach. Frakcja ta nie
popisała się również w tegorocznych wyborach
municypalnych. Na gwałtowny zwrot ku
lewicy Francuzi nie są jeszcze gotowi, więc
szukają kandydata kompromisu i marzą o
swoim Obamie. Grupa intelektualistów

18

francuskich założyła Le Comité Français de
Soutien à Barack Obama – organizację mającą
na celu wspieranie senatora z Illinois w drodze
do Białego Domu.
Wśród osób zaangażowanych w działalność
komitetu znaleźli się Bernard Henry Levy,
Pierre Bergé, Sonia Rykiel czy Frédéric
Mitterand.
Jak widać, profil społeczny francuskiej gwardii
Obamy nie różni się wiele od jej
amerykańskiego pierwowzoru: i tu, i tu,
Demokrata może liczyć na lewicujących
intelektualistów i przedstawicieli sztuki i show
biznesu.
Le Comité Français de Soutien à Barack
Obama wydaje się być inicjatywą czysto
ideologiczną. Jego członkowie twierdzą, że nie
mają realnego wpływu na to, kto zamieszka w
Białym Domu. I mają rację – jeśli za realny
wpływ przyjmiemy prawo do głosowania w
amerykańskich wyborach. Samuel Solvit,
przewodniczący organizacji, jest zdania, że w
dzisiejszym zglobalizowanym świeci to, kto
zostanie prezydentem najpotężniejszego –
ciągle – światowego imperium, leży w
interesie wszystkich ludzi. W gestii
mieszkańca Białego Domu leży nie tylko
wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego w swoim kraju, ale i
wypowiadanie
wojen
zmieniających
geopolityczną mapę świata.
Wobec tak wielkiej odpowiedzialności nie
można polegać na przypadkowym człowieku.
Solvit uważa, że jedyną osobą, która może
zmienić
dotychczasową,
agresywną
i
buńczuczną
politykę
międzynarodową
Ameryki, jest Barack Obama.

Uosabia on otwartość i brak kompleksów.
Przedkłada rozmowy nad rozwiązania
siłowe, których Francuzi nie cierpią ponad
wszystko. Gdyby zamieszkał w Białym
Domu, Francja bez obaw mogłaby wracać na
łono militarnych struktur NATO, wiedząc, że
jej żołnierze nie zostaną bezsensownie wysłani
na drugi koniec świata, gdzie będą strzelać do

dzieci. I nie będą ginąć od
Sprzedają
też
koszulki
z
WInternecie:
strzałów tychże uzbrojonych po
wizerunkiem
senatora
i
www.pour-obama.fr
zęby i fanatycznie walczących ze
tłumaczenia
wszystkich
jego
http://fr.youtube.com/user/
zgniłym zachodem dzieci.
książek.
ComiteFranceObama
Komitet organizuje konferencje,
Francuzi pokochali Obamę tak,
stara się zaistnieć w mediach. Na
jak półtora roku temu pokochali
YouTube uruchomili specjalny kanał z
Sarkozy’ego. Istnieje szansa, że ta miłość
filmikami poświęconymi Obamie, a na
potrwa dłużej. Barack Obama wszak nie
Facebooku kilkanaście grup zrzeszających
będzie rządził ich krajem.
francuskich Obamomaniaków.

MagdalenaGórnicka

AFRAP w Mediolanie

T

uż po długim majowym weekendzie
czteroosobowa reprezentacja AFRAP-u
miała zaszczyt uczestniczyć
w
symulacjach
obrad
Organizacji
Narodów Zjednoczonych, które odbyły
się w Mediolanie na Uniwersytecie Bicocca.
Modele ONZ (w skrócie MUN), gdyż tak
fachowo nazywają się kilkudniowe spotkania
studentów z całego świata, mają bardzo długą
historię sięgającą aż 1923 roku. Wtedy po raz
pierwszy studenci z całego świata mieli szansę
wziąć udział w obradach imitujących
prawdziwe spotkania przywódców państw w
Lidze Narodów. Od tamtego czasu idea ta
rozprzestrzeniła się na wiele krajów we
wszystkich zakątkach świata, przychodząc
również do Europy. Co roku organizowane są
setki
konferencji
w
liceach
i
na
uniwersytetach. O obecność na największej
konferencji w siedzibie głównej ONZ w
Nowym Jorku zabiegają najlepsze uczelnie z
całego
globu.
Przygotowania
trwają
miesiącami, a same obrady to rywalizacja o
prestiż dla uniwersytetu i międzynarodową
karierę dla najzdolniejszych studentów.
Model w Mediolanie nie był aż tak wielkim
wydarzeniem. W konferencji wzięło udział ok.
70 delegatów z kilkunastu państw. Silną
reprezentację
stanowili
Polacy
(z
uniwersytetów w Poznaniu, Toruniu i
Wrocławiu) oraz Włosi (głównie z Mediolanu,
ale również z Rzymu czy Perugii). Symulacje
trwały trzy dni, w czasie których delegaci

debatowali nad projektami rezolucji w Komisji
Praw Człowieka, w Radzie Bezpieczeństwa i
w
Komitecie
Ekonomiczno-Społecznym.
Ostatniego dnia obradowało Zgromadzenie
Ogólne.
Reprezentacja AFRAP-u skupiła się w Komisji
Praw Człowieka. Każde z nas reprezentowało
oddzielny kraj przydzielony odgórnie przez
organizatorów. W ten sposób staliśmy
delegatami Białorusi, Francji, Malty i
Wietnamu. Obrady były bardzo burzliwe,
wielokrotnie
przerywane
nieformalnymi
konsultacjami i rozmowami kuluarowymi. Co
warte podkreślenia, wszyscy delegaci musieli
stosować się do procedur obowiązujących w
ONZ, a jedynym dopuszczonym językiem był
angielski.
Niestosowanie
się
do
dyplomatycznego decorum mogło skończyć się
usunięciem delegata z sali obrad.
Układ państw w Komisji nie pozwolił na
osiągnięcie
konsensusu
w
głównych
kwestiach. Nie udało się przegłosować
rezolucji potępiającej karę śmierci i łamanie
praw człowieka w Birmie. Zaważyły głosy
takich krajów jak Iran, Pakistan czy Indie.
Udział w tego konferencji to bardzo ciekawe
doświadczenie pozwalające choć częściowo na
poznanie mechanizmów rządzących ONZ,
sprawdzenie się w publicznych wystąpieniach
w obcym języku czy wykorzystanie w praktyce
wiedzy o negocjacjach. Na pewno nie będzie
to nasz ostatni MUN.
Kolejny już za rok w… Nowym Jorku.

Chcielibyśmy podziękować J.M. pani prorektor prof. Łoś-Nowak,
a także panu dyrektorowi prof. Wolańskiemu za finansowe wsparcie naszego
przedsięwzięcia.

PiotrRogala
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J'écris pour débarrasser ma cervelle,
pas pour encombrer celle d'autrui.
{Louis Scutenaire*}

* un écrivain et poète surréaliste belge d'expression française.

Jeśli lubisz Francję/ język francuski/ francuskie wina
Albo po prostu interesujesz się dziennikarstwem – piszesz,
rysujesz, fotografujesz

Frankofil” to pismo dla Ciebie!

O Francji i krajach francuskojęzycznych piszemy po polsku,
francusku i angielsku. Równie dobrze możesz pisać o polityce
zagranicznej Napoleona, książkach Prousta, jak i o problemach
sercowych prezydenta Sarkozy’ego czy nowej płycie Alizee.

Frankofonia ma wiele twarzy, a my
pokazujemy kazda z nich.

Chcesz pokazać jak jest naprawdę? Albo jak powinno być?

Przylacz sie do naszej redakcji!

Napisz na adres: frankofil@gazeta.pl
Lub wejdź na stronę: www.afrap.uni.wroc.pl
Odwiedź też nasze forum: afrap.ffrq.com

