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Contre la
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Istnieje przepis na Francuza?
1

Przepis na francuza

N

iedawno w Luwrze otwarto bar McDonalda. Amerykańskie media obśmiały „upadek” ostatniego bastionu sztuki
wysokiej, francuskie – lamentowały nad szalejącą globalizacją made In USA: makdonaldyzacja społeczeństwa
stała się namacalna.

Trudno się więc dziwić, Ŝe w takim momencie francuski rząd podjął się wielce kontrowersyjnej debaty na temat
francuskiej toŜsamości narodowej. Minister ds. imigracji, Eric Besson, wywołał burzę mówiąc, Ŝe noszenie
burek jest „sprzeczne z francuskimi wartościami”, a dzieci w szkołach powinny częściej śpiewać „Marsyliankę”.
Zgodnie z wartościami natomiast – postanowiono dać się wypowiedzieć obywatelom. Uruchomiona została
specjalna strona internetowa - www.debatindentitenational.fr, na którą w ciągu kilku pierwszych godzin weszło
tak wiele osób, Ŝe padły serwery.
Nie udało się określić „przepisu na Francuza”. I – choć debata trwa – takiego przepisu pewnie się nie stworzy.
Nie taki przyświeca jej zresztą cel. Chodzi przede wszystkim o pobudzenie refleksji i publicznej dyskusji: i tutaj
juŜ sukces został osiągnięty.
W tym wydaniu „Frankofila”, w tekście Agnieszki Dolaty moŜemy przeczytać, jak Francuzi postrzegają nas,
Polaków. Czy wypadły w konfrontacji z rzeczywistością stereotypowe wyobraŜenia o naszym, ale takŜe o ich
własnym narodzie?
Dyskutując, Francuzi nie tracą z oczu gospodarki: zwłaszcza w dobie kryzysu zyskuje na aktualności pojęcie
„patriotyzmu ekonomicznego”, o którym pisze Agata śmijewska. Natomiast Michał Korybut – Kotulewski
opisuje wojnę algierską, która na zawsze zredefiniowało francuską toŜsamość narodową.
Nie zapominajmy jednak, Ŝe juŜ od dawien dawna podstawowym elementem konstytuującym toŜsamość
francuską, jest francuska kultura i język. Adrian Gryszko przedstawia najlepsze francuskie musicale, Danuta
Czaderska – wielką literaturę (wokół której główne spory mają charakter właśnie sporów o toŜsamość
narodową!). Natomiast do nauki francuskiego zachęca sam attache Michel Imbert.
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L

es francophones de Wroclaw et de Basse Silésie ont désormais à leur disposition une Lettre d’information
mensuelle intitulée La France à Wroclaw et rédigée par l’antenne de Wrocław du Service de Coopération et
d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Pologne et par l’Agence Consulaire de France à Wroclaw. Elle
est envoyée par voie électronique mais aussi, pour ceux qui le désirent par voie postale. Son but, énoncé dans le
numéro 1 d’octobre 2009, est de créer du lien en transmettant des informations susceptibles de concerner et
d’intéresser tous les francophones.
Elle se propose de poursuivre les mêmes objectifs : diffuser régulièrement – au moins une fois par mois – des
informations dans divers domaines (culture, administration publique, vie pratique, actualités locales, économie,
sport, etc.) qui peuvent éveiller l’intérêt des Français et des francophones qui vivent dans la ville de Wrocław ou
dans sa région.
Nous disposons à Wrocław d’un pôle qui regroupe à une même adresse (Rynek 58) trois institutions importantes
pour la présence française au niveau local : l’Alliance Française, l’antenne régionale du Service de Coopération
et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Pologne et l’Agence consulaire. Cette adresse est aussi la
vôtre.

Notrecourrielsivousdésirezvousyabonner.:
francewroclaw@gmail.com

Cesitecrééenjanvier2009tienttoutessespromesses:plusde17000visiteurscemois-ci
Toute l’information sur la langue et la culture françaises en Pologne défile sous vos yeux. On y trouve en
particulier de nombreuses informations sur la coopération universitaire, sur le calendrier d’obtention des
boursesdecoopération.LapagesurWroclawestabondammentgarnieetsiunlecteurdeFrankofildésire
inséreruntexte,ilpeutprendrecontactavecMichelImbertSCAC(michelimbert@yahoo.fr).Deplus,milleet
une informations fourmillent au cœur de ce lieu de rencontre qui dépasse le simple cadre virtuel de la
technologieélectronique.
Donc,connectez-voussurwww.francuski.fr!


MichelImbert
Attachédecoopérationpourlefrançais
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śycie kulą się toczy - Les Boules
Ta z pozoru tajemnicza gra o niekomercyjnej nazwie ostatnimi czasy święci triumfy popularności nie
tylko w rodzimej Francji, ale takŜe wśród społeczeństw wielu krajów na róŜnych kontynentach.

F

ederacja tej dyscypliny podaje nawet ,Ŝe Les
Boules(fr. boule- kula; gra występuje teŜ pod
nazwami: Pétanque (fr. pieds tanques-stopy razem,
petanka czy bocce we Włoszech oraz po prostu gra
w bule) zajmuje czwarte miejsce pod względem…
zarejestrowanych członków. Czy nie jest to
intrygujące? Pewnie nie słyszałeś o niej w ogóle
albo nie wiesz dokładnie czym ta szlachetna gra
jest. OtóŜ pora nieco przybliŜyć kulturę tego sportu.
Ten kreatywny sposób spędzania wolnego czasu
praktykowali juŜ staroŜytni Grecy i Rzymianie.
Tylko grali nieco inaczej. Pierwsi uŜywali
okrągłych kamieni a drudzy drewnianych kul
otoczonych Ŝelazem.
Obecnie jednak najliczniejszą liczbę graczy
posiadają Francja i Włochy, przy czym dla
współczesnych Francuzów to sport narodowy. I
zaryzykuję stwierdzenie, Ŝe les Boules jest
szczególnie
popularne
w
krajach
śródziemnomorskich.
Współcześnie w Pétanque grywa się od 1907 roku i
wywodzi się z innej, podobnej gry jeu provencal
(gra prowansalska). Ta z kolei od rzymskich
legionistów o czym juŜ wcześniej wspomniałem. W
1930 definitywnie przyjęto kule ze stali. W 1958
powstała w Marsylii Międzynarodowa Federacja
Pétanque i Gry Prowansalskiej. Pierwsze rozgrywki
międzynarodowe w tę grę odbyły się w 1959, a w
mistrzostwach świata w 2004 w Grenoble
uczestniczyły juŜ 53 kraje, zaś Międzynarodowa
Federacja Pétanque zrzeszała 600 tysięcy graczy w
59 krajach. Polski związek - Polska Federacja
Pétanque powstała w 2002. Jej siedziba znajduje się
we Wrocławiu. Odmianą gry w kule jest dyscyplina
paraolimpijska o nazwie boccia.2 czerwca 2007 na
całym świecie trwały obchody stulecia Pétanque.
Zasady nie są dość skomplikowane o czym łatwo
się przekonacie gdy wyjdziecie z kulami na dwór.
Przedstawię je, mam nadzieję, w przystępny
sposób. OtóŜ komplet do gry składa się z
metalowych kul o średnicy od 70,5 do 80 mm
(cięŜar od 650 do 800 g)i jednej mniejszej,
drewnianej lub plastikowej kulki zwanej świnką lub
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kuszonką (z fr. cochonnet- prosiaczek). Gra moŜe
odbywać się na trawie, asfalcie, parkiecie, ogólnie
mówiąc wszędzie tam, gdzie powierzchnia nie jest
pochyła i nie przeszkadza w swobodnej grze. Partię
rozgrywa się w jednym z trzech moŜliwych
składów:
•

single (fr. tête-à-tête) - jeden gracz
przeciwko drugiemu, gracze mają po 3
bule;

•

dublety
w
dwóch
zespołach
dwuosobowych, kaŜdy gracz ma 3 bule;

•

triplety
w
dwóch
zespołach
trzyosobowych, kaŜdy gracz ma 2 bule.

Rozgrywka turniejowa odbywa się na placu o
wymiarach 4 razy 15 metrów.
Przed
rozpoczęciem
gry
naleŜy
ustalić
(wylosować), która druŜyna ma prawo wyznaczyć
cel, czyli wyrzucić małą drewnianą kulkę o
średnicy 25-30 mm (świnkę) na odległość od 6 do
10 metrów. Zawodnicy rzucają kule z okręgu o
średnicy 35-50 cm, a w czasie rzutu obie stopy
rzucającego muszą dotykać ziemi tak długo, aŜ
rzucona kula spadnie na ziemię. Grę rozpoczyna
zawodnik z druŜyny, która rzuciła „świnkę”,
próbując umieścić swoją kulę jak najbliŜej tej kulki.
Celem rzutów jest wspomniana juŜ wcześniej
świnka. Im bliŜej świnki spadnie metalowa kula,
tym lepiej. Pierwszy rzut naleŜy do druŜyny, która
rzuciła drewnianą kulkę. Potem rzuca gracz z grupy
przeciwnej, który stara się umieścić swoją kulę
bliŜej świnki niŜ przeciwnik albo wybić kule
przeciwnika lub przesunąć drewnianą kulkę tak, by
oddalić ją od kuli przeciwnika. Jeśli po rzucie jego
bula znajduje się najbliŜej centralnej kuleczki, to
następny rzut naleŜy do druŜyny przeciwnej. Gdy
zawodnikom obu druŜyn skończą się kule następuje
koniec pierwszej rozgrywki i liczone są punkty.
Otrzymuje je ta druŜyna, której kula była najbliŜej
celu-świnki i tyle, ile kul grupa umieściła bliŜej
„prosiaczka” niŜ druŜyna przeciwna, czyli
maksymalnie 6 punktów (przy rozgrywce dwu i
trzy osobowej-przy grze jeden na jednego

maksymalnie moŜna uzyskać 3 punkty czyli jeden
za jedną bulę bliŜej tej centralnej). Partia kończy się
wtedy, gdy któraś z grup uzyska 13 punktów. Są to
oczywiście tylko ogólne zasady, które w praktyce
bywają często modyfikowane.
W Polsce Petanka zaczęła pojawiać się w latach 70.
XX wieku, kiedy do kraju wracali polscy
repatrianci, przywoŜąc ze sobą bule. Pierwszym
stowarzyszeniem, zrzeszających bularzy było
powstałe 25 sierpnia 1999 Towarzystwo
Miłośników Pétanque w Myślenicach.10 listopada
2002
przedstawicieli
sześciu
klubów
i
stowarzyszeń: Petanka Wrocław, ASV Wrocław,
KSP Jedlina-Zdrój, stowarzyszenia z Wałbrzycha
oraz śywca opracowały statut organizacyjny i
powołały Polską Federacja Pétanque. W 2003 roku
Polska po raz pierwszy wzięła udział w
mistrzostwach
świata
w
Pétanque
oraz
zorganizowała turniej mistrzostw Polski. Polacy na
turniejach mistrzostw świata i Europy nie odnosili
sukcesów, z wyjątkiem brązowego medalu

mistrzostw świata juniorów zdobytego przez
Jędrzeja ŚliŜa w 2003 r. w Brnie. Aktualnie w PFP
zrzeszonych jest 17 klubów, które biorą udział w
rozgrywkach ligowych. W Polsce obecnie mamy
juŜ ligę tego sportu, odbywają się mistrzostwa
Polski w trzech kategoriach(Seniorów, Kobiet oraz
Juniorów-do lat 18) oraz puchar Polski.
Jednak osobiście najwaŜniejszy jest duch tej
dyscypliny. Ludzie, amatorzy, którzy spotykają się
na bule jednocześnie świetnie się bawią ,
rozmawiają wręcz intensywnie socjalizują się. Np.
w
Prowansji
rozgrywka
łączy
się
ze
spoŜywaniem… lokalnej anyŜówki.
Dlatego
naprawdę
zachęcam
do
choć
jednorazowego spotkania z tym sportem,
szczególnie z bliskimi Ci ludźmi , bo gra jest warta
świeczki. Sprawdziłem (samemu grając) i nie był to
stracony czas.

AdrianGryszko

PoprzyjideęwłączeniaPenatquewpoczetdyscyplinolimpijskich:
http://gl-es.facebook.com/group.php?gid=42524843563
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Francuski patriotyzm €konomiczny w UE



Sam patriotyzm ekonomiczny czy gospodarczy moŜna przedstawić jako ideologia i polityka, których
celem jest osiągnięcie przez państwo siły ekonomicznej zapewniającej polityczną niezaleŜność.

N

ajprościej ujmując jest to jednak postawienie na
interes narodowy w gospodarce, uznanie, Ŝe przede
wszystkim trzeba chronić własne firmy, krajowy
przemysł, miejsca pracy dla swoich obywateli.
Francuskie skłonności do ochrony i tendencje
preferencji narodowej moŜna wskazać jeszcze
przed rządami Sarkozy’ego, który podczas swojej
prezydencji jeszcze bardziej wspierał i wzmacniał
owe zjawiska. W marcu 2006 r. Parlament
francuski przyjął ustawę w sprawie publicznej
sprzedaŜy akcji (OPA). Jej głównym celem było
dostarczenie
francuskim
przedsiębiorstwom
prawnych środków obrony przed próbami
„wrogiego przejęcia” w jedenastu sektorach
strategicznych z punktu widzenia gospodarki
francuskiej. Przyjęcie ustawy poprzedziła debata o
„patriotyzmie ekonomicznym”. Popierana przez
rząd
francuski
koncepcja
„patriotyzmu
ekonomicznego”
zakłada,
Ŝe
francuscy
przedsiębiorcy i inwestorzy będą podejmować
decyzje biznesowe z uwzględnieniem „narodowego
interesu”.Znamienna z tego punktu widzenia jest
wypowiedź francuskiego ministra gospodarki i
finansów Thierry’ego Breton’a, który oświadczył,
Ŝe „telekomunikacja, biotechnologia, technologie
chemiczne oraz przemysł obronny to francuskie
narodowe dziedzictwo”. Rząd francuski opracował
tak Ŝe projekt listy obejmującej dziesięć
największych
przedsiębiorstw
francuskich
notowanych w indeksie CAC 40 paryskiej giełdy
papierów wartościowych traktując je jako
niedostępne
dla
kapitału
zagranicznego.
Na liście, nie opublikowanej wtedy oficjalnie,
znajdował się m.in. koncern Carrefour, Bank
Société Générale oraz huta szkła Saint-Gobain. W
międzyczasie jednak, w kwietniu 2006 r. francuski
koncern
elektroniczny
Alcatel
wchłonął
amerykańskiego
producenta
urządzeń
telekomunikacyjnych Lucent. Lista fuzji i przejęć
realizowanych przez francuskie grupy kapitałowe
jest długa i obejmuje 190 transakcji w 2005 r. co
stanowi 157 procentowy wzrost w stosunku do
2004 r. Zjawisko to nazywane jest „francuskim
paradoksem”. Paradoks polega na tym, Ŝe rząd
równocześnie prowadzi politykę konstruowania
regulacyjnych „murów” wokół przedsiębiorstw

krajowych przeciwdziałając w ten sposób ich
przejęciom przez kapitał zagraniczny i unijny i - w
samym czasie – zachęca zagranicznych inwestorów
do inwestowania w swoim kraju. Jednym z
przykładów moŜe być rok 2004 w którym francuski
rząd uratował upadający francuski koncern Alstom
przed przejęciem go przez niemieckiego Siemensa:
w zamian za 2,2 mld euro pomocy państwo przejęło
31 proc. akcji Alstomu. W lipcu 2005 r. we Francji
gwałtowną reakcję sprzeciwu wywołały informacje
o planach amerykańskiego koncernu PepsiCo
przejęcia Danone'a, określanego jako francuski
"skarb narodowy"
oraz o zamiarze wykupu
Carrefoura przez Wal-Mart. W lutym tego roku
Prezydent Jacques Chirac oświadczył, Ŝe „troska o
swoje miejsca pracy to niezbywalne prawo
Europejczyków” wyraŜając w ten sposób
dezaprobatę dla planów przejęcia luksemburskiej
spółki Arcelor (we Francji zatrudnia 26 tys. osób)
przez hinduski koncern stalowy Mittal Steel. Kilka
dni później prezydent Chirac poszedł o krok dalej i
zablokował przejęcie przez włoski koncern
energetyczny Enel francuskiego koncernu Suez,
ogłaszając fuzję Suezu z państwowym Gaz de
France. Działania te wywołały ostry sprzeciw we
Włoszech oraz wiele debat na łonie UE w Brukseli.
Z drugiej strony, sondaŜe przeprowadzone przez
instytut Sofres wykazał, Ŝe 69 procent Francuzów
jest zadowolonych z interwencjonizmu państwa w
tej sprawie. MoŜna tutaj stwierdzić, iŜ
społeczeństwo popiera rząd jednak nie tylko ze
względów czysto patriotycznych, lecz w obawie
przed utratą zatrudnienia w przypadku przejęcia
francuskich firm przez zagraniczny kapitał.
Wspomniane wcześniej działania francuskiego
rządu dobrze wpisują się w politykę nacjonalizmu
gospodarczego,
charakterystyczną
dla
kontynentalnych państw Unii Europejskiej,
stosowaną takŜe na przykład przez Włochów czy
Niemców. Patriotyzm ekonomiczny moŜe dziwić
jeśli zauwaŜymy, Ŝe jego główni orędownicy, jak
na przykład właśnie Francja, według danych
Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest
jednym z bardziej otwartych na inwestycje
zagraniczne krajów Unii Europejskiej.

AgataŻmijewska
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Polacy w oczach Franuzów
Przeprowadziłam małą analizę wśród moich znajomych Francuzów, poniewaŜ chciałam zmierzyć się ze
stereotypami jakie istnieją o nas. Nigdy nie pozbędziemy się uprzedzeń wobec innych nacji, utarte spojrzenia i
tak pozostaną. Myślimy, Ŝe Hiszpanie czy Włosi to podrywacze, Francuzi tylko chodzą w beretach i z bagietką
pod pachą, a angielska flegma nas denerwuje. Natomiast wiele z nich staje się nieprawdą, kiedy ich dobrze
poznamy i zintegrujemy się z ich kulturą. A to jak nas, Polaków widzą Francuzi

Matthieu
Alors, comment je voyais les polonais et
AvantdepartirenPolognebiensurquej'avaisdespréjugés:

comment

je

les

voie

maintenant...


-Lespolonaissontdesalcooliques,ilsboiventdelavodkatoutelajournée!Cepréjugésn'apaschangé,certes
tout les polonais ne sont pas "alcoolique" mais vous buvez beaucoup et n'importe quand!
-Je pensais aussi que les polonaises étaient belles, et après mon voyage je sais qu'elles sont TRES belles!
-Jepensaisquelespolonaisesétaientdesfillestrèsfaciles(çaveuxdirequ'ilestfaciledelesséduire)mais
en
fait
vous
êtes
plus
sérieuses
et
moins
faciles
que
je
le
pensais!
-Jepensaisaussiquevousécoutiezquedeschansonspolonaisesendiscotheque!lol!Maisenfaitlaplupart
devosdiscothèquessontmieuxquelesnôtres!
-Mais la plus grande surprise que j'ai eu c'est sur votre comportement... Vous n'avez rien à envier aux
français vous êtes vraiment accueillant, sympa, ouvert, généreux, par rapport aux polonais, les français
sontdescons!

Jak widziałem Polaków i jak ich widzę teraz…Przed wyjazdem do Polski oczywiście, Ŝe miałem uprzedzenia:
-Polacy są alkoholikami, Ŝe piją wódkę cały dzień! Co prawda to uprzedzenie się nie zmieniło. Oczywiście nie
wszyscy Polacy to „alkoholicy”, ale naprawdę pijecie duŜo i nie waŜne kiedy!
-Myślałem, Ŝe Polki są piękne i po moim pobycie wiem, Ŝe są one BARDZO piękne!!!
-Myślałem, równieŜ, Ŝe Polki są bardzo „łatwe” (tzn. w zachowaniu), ale w rzeczywistości są bardziej powaŜne i
mniej „łatwe” niŜ myślałem!
-Myślałem takŜe, Ŝe Polacy słuchają tylko polskich utworów na dyskotekach! Lol! Ale większość waszych
dyskotek sąt zdecydowanie lepsze niŜ nasze!-Ale największą niespodzianką było wasze zachowanie… Nie macie
nic wspólnego z Francuzami. Jesteście naprawdę gościnni, sympatyczni, otwarci, uczynni. W porównaniu z
Polakami, Francuzi to idioci!

Marie Et Thierry
Concernantlesclichéssurlespolonaisilyabiensûrlavodka(maisçaenréalitéc'estunclichéquiestvrai).
En réalité je pense qu'il n'y a pas vraiment de clichés ancrés chez les français à propose des polonais.
Aproposdupaysmême,onpenseengénéralquec'estunpaysassezfroid,etavecunmilieuassezrural,
assezprochedelaFrancedesannées50,genreavecdesvieillesvoitures,lefeudecheminée,etlesrepas
avecdespommesdeterreaucoindufeuenfamille.
Surlespolonaisenparticulieronlesvoitsouventcommedesgenstrèschaleureux,accueillantsetsouvent
discretsetmodestes,peut-êtreaussiunpeuttropamoureuxdelavodkaetsouventassezpauvres.
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AprèsmonséjourenPologne,celaconfirmepasmaldechoses(sauflarapportàl'alcooletàlapauvreté).
Maiscequejeretienssurtoutc'estlasimplicitéetlasincéritédessentiments.Biensurattachésauxvaleurs
traditionnellesdelafamilleetdusensdelafête,maisdanslebonsens.Cesontaujourd'huidesvaleursqui
ontétéperduesenFrance,etj'avouequ'avecThierrynousneregrettonspasuneseulesecondelafatigueet
levoyageauvudetoutcequenousavonsvécu,réellementuneexpériencemémorableavecdesgensplus
sympathiqueslesunsquelesautres.Commequoilescultures,lalangueetladistancenesontjamaisune
barrièreàl'échangequandonestfaceàdespersonnesquiontautantlesensdupartage.

Mówiąc o stereotypach o Polakach, to oczywiście wódka (w rzeczywistości jest to prawda). Tak naprawdę nie
ma mocno zakorzenionych stereotypów o Polakach. Jeśli chodzi o kraj, generalnie myślimy, Ŝe jest to dość
zimny, rolniczy, podobny do Francji w latach 50., ze starymi autami, dymy z kominów i z posiłkami z ziemniaków
w gronie rodziny.W szczególności Polaków widzimy jako ludzi ciepłych, gościnnych i często dyskretnych i
skromnych, no i moŜe trochę „zakochanych” w wódce oraz często dość biednych. Po moim pobycie w Polsce,
wiele rzeczy się potwierdziło (oprócz alkoholu i biedy). Ale to co mi utkwiło, to prostota i szczerość w
zachowaniu. Oczywiście podtrzymane tradycyjnymi wartościami i dobrą zabawą, ale w tym dobrym sensie. To są
wartości, które zniknęły we Francji. Razem z Thierry’m przyznajemy, Ŝe nie Ŝałujemy ani jednej sekundy, którą
przeŜyliśmy, mimo zmęczenia i podróŜy. PrzeŜycia pełne wspomnień z ludźmi, gdzie jeden sympatyczniejszy od
drugiego. PoniewaŜ kultura, język czy dystans nie są nigdy barierą w wymianie jeśli jest się z osobą, z którą
moŜna wiele dzielić.

William
PourlaPologne,jepeuxdire quedansl'ensemble, j’aiété trèsagréablementsurpris.C'estvraiqu'avantde
venir,j’avaisunpeul'imaged'unpaysassezpauvrecommesionétaitencoredanslaPolognedelaguerre
froide.Jepensequec'estunpeul'imagequelaplupartdesFrançaisontdelaPolognemêmesiçacommence
às'arranger.Jepenaisquelaplupartdesgensviventàlacampagne,quelesgrandesvillesnesontpastrès
belles(àpartCracoviequiestassezconnueenFrancepourletourisme)etquel'ensembledupaysestassez
pauvre.  C'est donc un peu avec ces préjugés que l'on est arrivé en Pologne, mais au cours des trois mois
passéslà-bas,jemesuisrenducomptequecen'étaitpasvraidutout.Biensûrilyaencoredesendroits
assezpauvrescommelacampagneoulespetitsvillages,maisj’aisurtoutretenuquelesvillesétaienttrès
belles,trèsaniméesetparfoismieuxdansl'ensemblequecertainesvillesenFrance.Jesuisdoncrevenude
Pologneavecuneidéecomplètementchangéesurlepaysetenmieux,enbeaucoupmieux!Ensuitejepense
àl'alcoolismedesPolonais...Pourça,c'estassezcompliqué.EnFrance,contrairementàlaplupartdesautres
pays,onauneconsommationd'alcoolqu'onappelle"humide",c'estàdirequel'onboitunpeumaisàtousles
repas, et tous les jours. Bien sûr ça n'est pas valable pour tout le monde puisque les jeunes Français ont
tendanceàboirecommedanslesautrespays,c'est-à-dired'unemanièreappelée"sèche".Danscesautres
pays,etc'estlacasdelaPologne,lesgensneboiventpasrégulièrementcommeenFrance,maisquandils
boivent, ils boivent beaucoup ! C'est pour ça que les Français ont l'impression que l'on boit plus dans les
autres pays alors que ce n'est pas vrai, on boit juste différemment. Ce phénomène est accentué pour la
Pologneetlesautrespaysdel'Europedel'EstparcequenoussavonsquevousavezvotreWodkaetl'image
duPolonaisquiboisvientunpeuserapprocherdel'imagedelaPolognepauvre,cequidonneunrésultatqui
fait croire que les Polonais sont un peu alcoolique (pas tous) alors que vous ne buvez dans l'ensemble pas
plusquenous.Finalement,ilyaunpointsurlequelonavaitdespréjugésquisontrestés,voireaccentuéspar
notrevoyageenPologne...C'estquelesfillessonttrèsbelles!!!BiensûrilyaaussidesbellesfillesenFrance,
maisilyenaplusenPologne,etquandellesontbelles,ellessontplusbellesenPologne!

Pourfinirjepeuxdirequ'ilyavaitpleindechosessurlesquellesonn'avaitpasdepréjugés,maisquim’ont
parfoissurpristoutsimplementparcequelaculturedevotrepaysn'estpaslamêmequelanotre.Ilyapar
exemplelesrelationsentreleshommesetlesfemmesquej’aitrouvéparfoisbizarres.

Ogólnie mówiąc o Polsce, muszę stwierdzić, Ŝe byłem mile zaskoczony. To prawda, Ŝe przed przyjazdem miałem
wyobraŜenie kraju dość biednego, tak jakby Polska wciąŜ była za czasów zimnej wojny. Myślę, Ŝe jest to obraz
jaki ma większość Francuzów, mimo Ŝe zaczyna się to zmieniać. Myślałem, Ŝe większość ludzi mieszka na wsi, Ŝe
duŜe miasta nie są piękne (oprócz Krakowa, który jest znany Francuzom z turystyki) i jako kraj ogólnie dość
biedny. To były stereotypy z jakimi przyjechałem do Polski, ale w ciągu mojego 3-miesięcznego pobytu zdałem
sobie sprawę, Ŝe wszystko to nieprawda.
Oczywiście są jeszcze miejsca dość biedne jak wieś czy małe miasteczka, ale przede wszystkim zauwaŜyłem, Ŝe
miasta są bardzo piękne i bardzo przyjazne, a czasami lepsze niŜ niektóre miasta we Francji. Tak więc wróciłem
z Polski z zupełnie odmienionym obrazem kraju, zdecydowanie lepszym!
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Jeśli chodzi o alkoholizm Polaków… Jest to dość skomplikowane. We Francji, w przeciwieństwie do wielu
krajów, konsumpcja alkoholu jest „humide”, tzn. Ŝe pije się mało, ale do kaŜdego posiłku i codziennie.
Oczywiście nie jest to wartościowe dla wszystkich, poniewaŜ większość młodych Francuzów pije tak jak w
innych państwach nazywając to „séche”. W tych krajach, w przypadku Polski teŜ, nie pije się regularnie, tylko
jak się pije, to się pije duŜo! To dlatego Francuzi mają wraŜenie, Ŝe pijecie więcej niŜ w innych krajach, co nie
jest prawdą, tylko Ŝe po prostu pijecie inaczej. Ten fenomen jest zauwaŜalny w Polsce i krajach Europy
Wschodniej, poniewaŜ wiemy, Ŝe macie swoja wódkę i obraz Polka od razu nasuwa myśl, Ŝe Polska jest biedna.
A w rezultacie moŜna myśleć Ŝe Polacy to alkoholicy (nie wszyscy) podczas gdy nie pijecie wcale więcej niŜ my.
I oczywiście, jest jeden stereotyp, który się nie zmienił, zapamiętany w podróŜy po Polsce… To, Ŝe dziewczyny są
bardzo piękne! Francuzki teŜ są piękne, ale w Polsce jest więcej. Polki są piękne, a jeszcze piękniejsze w Polsce!
Na koniec, chcę powiedzieć, Ŝe jest mnóstwo rzeczy, gdzie nie miałem uprzedzeń, a które mnie zaskakiwały. Po
prostu kultura waszego kraju nie jest taka sama jak nasza. Na przykład relacje między męŜczyznami a kobietami,
które momentami były dla mnie dziwne.

AgnieszkaDolata

Francuski spektakl muzyczny? Dlaczego nie?!

N

a samym początku muszę podkreślić , Ŝe ten artykuł nie będzie ściśle naukowy a raczej kulturalno-rozrywkowy.
Mam cichą nadzieję ,Ŝe po jego przeczytaniu znajdziecie alternatywę wobec np. jakŜe „uduchowiającej”
dyskoteki w smutne, zimowe wieczory?. A taką moŜe być muzyka francuska w połączeniu z teatralną scenerią.
Spektakle, a właściwie musicale są we Francji bardzo popularne. Od ponad dekady artyści na scenach teatrów
mniejszych i większych pokazują swój kunszt nie tylko wokalny ale i sceniczny oraz choreograficzny. KaŜdemu
takiemu wydarzeniu towarzyszy godna oprawa. Teksty piosenek piszą najlepsi autorzy , muzykę tworzą znani
kompozytorzy a to co się dzieje na scenie (akrobacje, taniec sceniczny) naprawdę zachwyca. Całe widowisko
„zaopatrzone” jest w bogatą scenografię ,która najczęściej wprowadza w klimat sztuki. Stanowi ona
uzupełnienie całości.

Notre Dame-de Paris (Dzwonnik z Notre Dame)
Zaczynam od właściwie klasyki tego gatunku obrazowania. Spektakl miał swoją premierę 18 września 1998 w
ParyŜu. Powstał na podstawie powieści Victora Hugo „Katedra Marii Panny w ParyŜu”. Moim zdaniem stanowi
kwintesencję tego typu rozrywki i proponuję rozpocząć właśnie od niego. Spektakl odbił się głośnym echem nie
tylko w samej Francji ale właściwie na całym świecie a aktorom dał sławę(w nim swoją karierę
międzynarodową zaczął Garou). Od 2000 w wersji angielskiej wystawiany jest w Las Vegas. I co jakiś czas
wznawia się go w krajach tzw. Frankofonii (np. Francja, Belgia).

Romeo et Juliette (Romeo i Julia)
Ten spektakl teŜ ma juŜ parę lat (premiera 19 stycznia 2001 w ParyŜu) i moim zdaniem jest jednym z
najlepszych a utwory z tej sztuki do dziś są grane w radiu. Bazą do jego powstania była sztuka Wiliama
Szekspira. Jednak moŜemy dostrzec kilka artystycznych modyfikacji co stanowi dodatkowy atut. Grany był nie
tylko w krajach francuskojęzycznych ale równieŜ w takich miejscach jak Londyn, Moskwa czy Seul.
Przetłumaczony na wiele języków. Planuje się go wznowić w 2010 roku.

Don Juan
Tutaj widzimy z kolei pewne novum. OtóŜ na scenie pojawia się duŜo elementów z kultury hiszpańskiej co jest
dość oryginalne w przypadku Francuzów. Nie jest to moŜe przedstawienie bardzo znane ale moim zdaniem
doskonale oddaje hiszpańską namiętność i miłość a la francais. I choćby dla takich utworów jak changer czy
seulment l’amour warto go obejrzeć.



AdrianGryszko
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TierseniOrkaczyOrkaiTiersen
24 września 2009 w warszawskim klubie Progresja miałam okazję uczestniczyć w koncercie Yann’ a
Tiersena i Orki. Jako, Ŝe jestem permanentną fanką twórczości francuskiego kompozytora, byłam
nastawiona na popis jego twórczości i mnóstwo solówek na skrzypcach i akordeonie. Solówek się nie
doczekałam, za to zostałam fanką Orki...

K

oncert odbył się w klubie, który
jest doskonale dostosowany do
bycia gospodarzem wszelkich
wydarzeń muzycznych. Mimo
odległości w jakiej znajduje się
od
centrum
stolicy,
zainteresowanie było spore.
DuŜym
zaskoczeniem
było
zdominowanie koncertu przez
płeć piękną. Na szczęście
jedynym
minusem
tej
dysproporcji były szalone piski,
które fanki czy to Orki czy
Tiersena oddawały podczas
koncertu.
Po niezbyt trafionym supporcie
(Tymon & The Transistors)
przyszedł czas na występ
gwiazd(y) wieczoru. Na scenę
weszli członkowie grupy Orka wnosząc ze sobą
nietypowe dla występów muzycznych sprzętytakie jak szlifierka, czy wielka pusta, metalowa
puszka z logo stacji Shell. Zresztą same
instrumenty teŜ nie były łatwe do zidentyfikowaniabo nawet to, co trzymał w rękach basista,
przypominało raczej kawałek drzewa z naciągniętą
nań struną aniŜeli najwymyślniejszy kontrabas. Z
kolei Tiersen grał na czymś co było wariacją
skrzypiec, dodajmy dość prymitywnych. Wokalista
grał natomiast na czymś co było składem butelek
napełnionych wodą i wspomnianą wcześniej
szlifierką. Jednak jeŜeli ktokolwiek po obejrzeniu
opisanych przeze mnie sprzętów, miał wątpliwości
co do tego czy faktycznie warto było wydać 40 zł
na ten koncert, z pewnością nie miał ich juŜ po
pierwszym utworze. Atmosfera wytworzona przez
zespół była mistyczna, przenosząca w odległe
celtyckie krainy i tradycyjne dźwięki, zmieszane
gdzieniegdzie z elektroniką i dającą popalić
bębenkom publiczności puszką shell’a. KaŜdy

artysta widocznie przeŜywał kolejne
utwory i z pewnością dawał z siebie
wszystko. Szczerze przyznam, Ŝe
przed
koncertem
nie
miałam
zielonego pojęcia o samej Orce
(chociaŜby ze względu na to, Ŝe
znalezienie informacji na ich temat
wcale nie jest zadaniem łatwym), a
tym występem przekonali mnie do
swojej
twórczości.
JeŜeli
zajmiemy
się
sprawa
repertuaru to grane były tylko utwory
Orki,
odświeŜone
delikatnie
skrzypcami Tiersena. Oczywiście
część
publiczności
była
zbulwersowana tym, Ŝe przyjaźń
miedzy muzykami była dość obficie
skropiona czymś mocnym i to jeszcze
przed koncertem. Jednak na szczęście
dla samych muzyków, problemy z równowagą nie
wpłynęły znacząco na przebieg tego występu...
Z tego co udało mi się ustalić, większość osób
przybyłych na koncert, liczyła na większy udział
Tiersena, a część z nich przyszła usłyszeć tylko
jego. Jednak jak się okazało gwiazdą w czasie tego
występu nie był Tiersen ale właśnie Orka, a
szczególnie wokalista, który mógł popisać się
niesamowitym, niosącym się po sali głosem.
Prawdą jest, Ŝe sama myślałam, Ŝe Tiersena usłyszę
więcej, jednak w ostatecznym rozrachunku trzeba
skonstatować, Ŝe koncert mógł wynagrodzić
kaŜdemu niespełnione marzenie o usłyszeniu
fortepianowego Comptine d'un autre été : L'apresmidi... . Jeszcze w tym samym roku, fani Tiersena
mogli usłyszeć go juŜ występującego jako solistę w
Krakowie (29.11) i w Warszawie (30.11). Miejmy
nadzieję, Ŝe tym razem jego fani byli w pełni
usatysfakcjonowani.

NataliaKędzia

ORKA-toczteroosobowyzespółpochodzącyzWyspOwczych.Jakdotejporywydalijedenalbumpt.Livandi
oyða,któryukazałsięw2008roku.Samzespółniejestjeszczezbytpopularny,oczymświadczychociażby
znikoma ilość odsłuchań ich utworów na popularnym portalu muzycznym last.fm (zaledwie 5 842
odtworzenia).Dziękiniekonwencjonalnyminstrumentomiatmosferzekoncertówsprawiają,żepubliczność
jest zawsze oczarowana. W 2009 roku otrzymali nominację do prestiżowej nagrody Rady Nordyckiej.
YANNTIERSEN-francuskimuzyk,kompozytor,multiinstrumentalistaurodzonywBrestwBretanii.Znanyze
skomponowaniaścieżekdźwiękowych dofilmów: AmeliaiGoodbyeLenin.Grynainstrumentachuczyłsię
jużwwieku6lat;lekcjigrynafortepianieudzielałmuojciec.ObecnieartystamieszkawParyżu-natchnienia
jednak szuka w rodzinnych stronach i na wyspie Ouessant. Tiersen był wielokrotnie nagradzany, m.in.
otrzymałfrancuskiegoCezarazamuzykędoLeFabuleuxDestind'AméliePoulain,którązresztąnapisałnie
oglądającanijednejklatkifilmu(!).Częstowspółpracujezinnymimuzykamitakimijak:ClairePichet,FrançoisXavierSchweyer,MarcSens(gitarzysta)iShannonWright(zktórąnagrałcałyalbumYannTiersen&Shannon
Wright).Ostatnimalbumemjakiwyszedłspodjegorękijestpłytapt.LesRetrouvailles.
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Prix Goncourt
Prix Goncourt to najbardziej prestiŜowa francuska nagroda literacka. W tym roku została przyznana po
raz 107 i trafiła w ręce Marii NDiaye, autorki ksiąŜki „Trois femmes puissantes”. Nie obyło się jednak bez
politycznego skandalu...

H

istoria Prix Goncourt sięga końca XIX wieku, kiedy
to Edmond de Goncourt w swoim testamencie, by
uczcić pamięć jego brata Jules’a zdecydował się na
ustanowienie nagrody dla autora „najlepszego
fikcyjnego dzieła prozatorskiego, które ukazało się
w danym roku”. Od czasu powołania Akademii
Goncourt, dziesięciu jej członków, co roku, po
oficjalnym obiedzie w paryskiej restauracji
"Drouant", w pierwszy poniedziałek listopada
ogłasza swój werdykt. Warto wspomnieć, Ŝe
początkowo, zgodnie z testamentem starszego z
braci Goncourt nagroda wynosiła 5000 franków.
Obecnie, nagrodą jest czek opiewający na
symboliczną kwotę - 10 euro. Wbrew pozorom, to
wcale nie tak mało. PrestiŜ Prix Goncourt zapewnia
jej laureatowi ogromną popularność i przyczynia
się do wzrostu sprzedaŜy nagrodzonej powieści.
Wróćmy jednak do tegorocznej laureatki, mającej
senegalskie korzenie, Marie Ndiaye. Jest ona
pierwszą czarnoskórą laureatką, a ponadto pierwszą
od ponad 10 lat kobietą uhonorowaną Prix
Goncourt. Jej powieść „Trois femmes puissantes”
jeszcze przed ogłoszeniem wyników Akademii,
zdobyła we Francji duŜą popularność. KsiąŜka ta,
składa się z trzech opowiadań, które prócz wątku
kobiet stawiających czoła losowi łączy takŜe
osadzenie
w
realiach
Senegalu.
MoŜna zadać pytanie, dlaczego akurat ta ksiąŜka
otrzymała prestiŜowe wyróŜnienie? Warto spojrzeć
na ostateczną selekcje Akademii, która prezentuje
się następująco: Laurent Mauvignier „Des
hommes”, Marie NDiaye „Trois femmes
puissantes”, Jean-Philippe Toussaint „La vérité
sur Marie”,Delphine de Vigan „Les heures
souterraines”.
Odpowiedź, na postawione wcześniej pytanie, po
dłuŜszym zastanowieniu, nie wydaje się być
skomplikowana. Wybór jury był, moim zdaniem,
politycznie poprawny, a poza tym zachowawczy.
Po pierwsze, nie ujmując Marie NDiaye talentu,
moŜna stwierdzić, Ŝe Akademia prawdopodobnie
kierowała się nie tylko kryteriami czysto
literackimi, bo przecieŜ, to ładny gest przyznać Prix
Goncourt kobiecie, a do tego czarnoskórej. Nasuwa
mi się jednak jeszcze jedna myśl – Ŝe wybór tej
ksiąŜki mógł być wyborem negatywnym, a jurorom
mogło zabraknąć odwagi. W tym miejscu
chciałabym wspomnieć o ksiąŜce „Des hommes”,
której autorem Laurent Mauvignier. To świetnie
napisana ksiąŜka, poruszająca istotny, lecz trudni i
niechlubny temat (i być moŜe dlatego tak często

pomijany w literaturze francuskiej). „Des hommes”
otwiera rany związane z wojną w Algierii, tematem
do tej pory bolesnym i draŜliwym, przypominając,
Ŝe Francuzi nie zdołali się z nim jeszcze uporać.
Poradzić sobie z nim, nie potrafią takŜe
bohaterowie ksiąŜki – męŜczyźni dotknięci
wojenną przemocą, których rany, mimo upływu lat
wcale się nie zagoiły. KsiąŜka ta opowiada o
tragedii dotykającej całe rodziny (Mauvignier mówi
nawet o całym straconym pokoleniu), o wieloletnim
milczeniu, o niemoŜności normalnej egzystencji po
traumatycznych doświadczeniach, które nawet
długo po wojnie, popychają człowieka ku destrukcji
innych i siebie. Ta ksiąŜka to krzyk przeciw wojnie,
to pytanie o naturę człowieka. Dlaczego więc, w
ostatecznym głosowaniu członków Akademii, na tą
ksiąŜkę nie padł ani jeden głos? CzyŜby obawiano
się poruszyć ten delikatny temat?
To jednak nie koniec kontrowersji. Powróćmy po
raz kolejny do Marie NDiaye. Prawdziwą burzę we
Francji wywołał wywiad, którego pisarka udzieliła
jeszcze przed otrzymaniem Prix Goncourt.
Wyraziła w nim swoją negatywną opinię dotyczącą
Francji pod rządami Nicolas’a Sarkozy’ego („Je
trouve cette France-là monstrueuse [...] Je trouve
détestable cette atmosphère de flicage, de
vulgarité.”). NaleŜy przypomnieć, Ŝe autorka,
wkrótce po wynikach wyborów prezydenckich, w
których wygrał Sarkozy, opuściła Francję i mieszka
obecnie w Berlinie. Opinia NDiaye, wywołała
oburzenie posła partii prezydenckiej Erica Raoulta,
który uznał ją za ubliŜającą przedstawicielom
Republiki Francuskiej. Ponadto stwierdził, Ŝe
laureat nagrody Goncourt jest zobowiązany do
powściągliwości w wyraŜaniu swoich poglądów
(„devoir de réserve”), by nie szkodzić wizerunkowi
kraju. Jego wystąpienie poruszyło opinię publiczną,
zwłaszcza środowiska literackie. Członkowie
Akademii Goncourt wyrazili zdanie, Ŝe otrzymanie
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nagrody nie wiąŜe się w Ŝaden sposób z
koniecznością ograniczenia swobody wyraŜania
poglądów przez laureatów, nawet jeśli dotyczą one
piastujących najwyŜsze stanowiska. Poproszony o



mediację minister kultury Frédéric Mitterrand,
odmówił rozstrzygnięcia sporu, kwitując, Ŝe
zarówno NDiaye jak i Raoult mieli prawo wyrazić
na ten temat swoją własną opinię

DanutaCzaderska

Lista Goncourtow: polski wybor
MówiącoPrixGoncourt,wartowspomniećopewnejinicjatywnie,którazrodziłasięw1998rokuwKrakowie.
Zaproponowano wtedy Akademii Goncourt, by studenci filologii francuskiej z różnych instytutów z całej
Polski mieli możliwość wyboru swojej nagrody. Od tego czasu, studenci reprezentujący swoje uczelnie,
spotykają się co roku w Krakowie, by omawiać propozycje wysunięte przez każdą z nich. Zanim jednak
dojdzie do obrad, czeka ich ciężka, choć przyjemna praca. W ciągu miesiąca muszą zapoznać się z 15
pozycjamifigurującyminaListeGoncourt–liścieksiążeknominowanychdonagrodyprzezAkademię.Wtym
roku,poburzliwychnaradach,juryzłożonezprzedstawicielek12romanistyk(podhonorowympatronatem
pisarki i tłumaczki Magdaleny Tulli) przyznano polską nagrodę Delphine de Vigan za powieść „Les heures
souterraines”.Polskiwybórogłoszono7listopadapodczas13.TargówKsiążkiwKrakowie.

prezydent 2.0
Prezydent Francji stara się zbliŜyć do młodzieŜy, juŜ 20 lat temu był merem podparyskiego Neuilly i na
znak radości z przemian w Niemczech pojechał do Berlina, a teraz opowiada o tym na Facebooku.

W

ygląda na to, Ŝe prezydent Francji prowadzi swe
konto osobiście, najstarsze zapiski na jego tablicy
pochodzą z 16 czerwca 2008 roku. Prezydent
posiada juŜ 189.166 fanów (na dzień 19.11.2009),
podczas gdy np. Barack Obama posiada ich
6 927 644. Mniej więcej co tydzień ukazują się
przemyślenia prezydenta, które są następnie
komentowane przez mniej więcej 2 tysięcy
internautów. Między innymi istnieje teŜ opcja
zaznaczenia, czy się podoba post, i tak zaznacza
nawet 4-5 tys. internautów. Prezydent znad
Sekwany regularnie coś czyta i ogląda, uprawia
sport i tak moŜemy się dowiedzieć, Ŝe np. ostatnio
do jego zainteresowań naleŜy „Très Chère
Mathilde”, spektakl teatralny Israela Horovita,
Prezydent
skomentował
to
nawet
jako
„Formidable”.
Co natomiast ostatnio pojawiło się na jego tablicy?
Ostatnia notatka pochodzi z 14 listopada 2009, w
której nawołuje do wsparcia reprezentacji
„Niebieskich”, którym zostały 2 mecze do
rozegrania, które to zadecydują o kwalifikacji do
mistrzostw świata w piłce noŜnej, które odbędą się
w Afryce Południowej w 2010 roku, „Soyons
derrière eux pour qu’ils continuent à nous faire
rêver, et qu’ils portent haut les couleurs du sport
français".Nieco tydzień wcześniej, 8 listopada po
południu, w dzień przed wydarzeniami w Berlinie,
z okazji 20. rocznicy zburzenia muru berlińskiego,
Prezydent Francji zamieścił informację, Ŝe 9.
listopada 1989 miał okazję być w czasie
wyburzenia muru berlińskiego. Co więcej, lansuje

się na zdjęciu przed tym murem, jednak Nicolas
Sarkozy, będąc wtedy, jak sam to opisał,
sekretarzem generalnym RPR (partia prawicowa)
był wtedy w Berlinie nad Sekwaną. To znaczy, Ŝe
głowa państwa francuskiego pomyliła daty i w
rzeczywistości był tam około tydzień później, jak
twierdzą francuskie media. Wydarzenia w
podzielonej stolicy Niemiec były juŜ wtedy
uwaŜnie przez wszystkich obserwowane, wiedziano
Ŝe nastąpi przełom w dziejach NRD, jednak o tym,
Ŝe przejścia graniczne zostaną otworzone, moŜna
się było dowiedzieć dopiero o godzinie 19.00, a nie
jak on twierdzi, Ŝe juŜ rano i wtedy wyjechał z
Alainem Juppé (późniejszym premierem) do
Berlina. Młody wtedy Sarkozy nie mógłby tego
wiedzieć, nie podaje czym się w ten dzień udał, na
dodatek dzień wcześniej trwały uroczystości
pogrzebowe związane ze śmiercią de Gaulle’a więc
to zatrzymało na pewno obydwu, natomiast
rzeczywiście tydzień później Alainem Juppé
odbywał pobyt w Berlinie, co zostało
udokumentowane. François Fillon (obecny premier
Francji) potwierdza pobyt Sarkozy’ego, jednak juŜ
towarzysze podróŜy (inni członkowie partii) nie są
w stanie dojść do kompromisu, jakim środkiem
komunikacji dojechali na miejsce. Prezydent
wydaje się jednak doskonale pamiętać te momenty:
«enfin confronter ce mur dans lequel nous avons pu
donner
quelques
coups
de
pioche».
Co złośliwsi zaczęli przedstawiać karykatury
Sarkozy’ego na tle wydarzeń historycznych sprzed
paru wieków a takŜe na innych planetach .

NataliaKowalska
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WzdłuŜ Lazurowego WybrzeŜa
U nas jesień, liście juŜ opadły z drzew i chłodem powiało. A ja wciąŜ myślami za tymi gorącymi dniami
spędzonymi we Francji.

P

rzynajmniej cieplej robi mi się na sercu. Udało mi
się w tym roku spędzić chociaŜ te kilka dni moich
wakacji, tuŜ po skończonej pracy i tuŜ przed rokiem
akademickim, w Prowansji. Początkowo pomysł na
wyjazd nad Lazurowe WybrzeŜe nie przypadł mi
do gustu. Wydawało mi się, Ŝe jest to region tak juŜ
przepełniony turystami i ogólnie rzecz biorąc
„passé”, wielkie bum minęło i trzeba szukać
lepszych miejsc na ziemi. Ale teraz myślę, Ŝe tylko
głupi nie chciałby takich cudów zobaczyć! I co się
stało od mojego powrotu? Marzę wyłącznie o
domku w Prowansji i spędzaniu tam kaŜdych
wakacji!Udało mi się tylko zobaczyć niewielką
część Lazurowego WybrzeŜa, ale to wystarczyło by
zakochać się w tym miejscu i następnym razem
wrócić by odkrywać kolejne zakątki tej krainy. A
co mnie tak zafascynowało? Po pierwsze, te
widoki! Być na wysokości kilkuset metrów nad
poziomem morza i zobaczyć wschód słońca… oj,
naprawdę warto! Kiedy słońce dopiero się podnosi,
a wszystko w koło przybiera pomarańczoworóŜowy kolor, lekka rosa spływa z liści oleandrów i
ten ciepły lekki powiew wiatru. W oddali gdzieś
wysoko na wzgórzu wyłania się mały renesansowy
kościółek. Okiennice domów jeszcze zamknięte, by
słońce nie zdąŜyło wedrzeć się brutalnie do domów
w ten ciepły poranek. To była pierwsza rzecz, która
utkwiła mi w pamięci, a następne dni przyniosły
kolejne wraŜenia.

chodzić z przewodnikiem, bo trzeba odkrywać je
samemu. A za kaŜdym rogiem znajdziemy
piękniejszy zakątek od poprzedniego. A jeśli i to
nam się znudzi, to moŜemy wybrać się do portu, by
nacieszyć oko pięknymi jachtami. No chyba, Ŝe
sami zakotwiczymy się tam na naszym osobistym
statku. W moim planie podróŜy kolejnymi
miejscami była Nicea i Cannes, którymi, niestety,
się rozczarowałam. DuŜe miasta, przepełnione
turystami i codziennością szybkiego Ŝycia. Jedynie
w Nicei mogłam zobaczyć dzielnice z przepiękną
architekturą „de belle époque”, natomiast Cannes
ze swoją aleją gwiazd i teatrem festiwalowym, to
tylko „socjalistyczny moloch”. TakŜe wyjechałam
stamtąd trochę zniesmaczona i rozczarowana, ale
następny wyjazd przyniósł mi więcej wraŜeń.
Kolejnym moim przystankiem był Port Grimaud i
St Trompez. Port Grimaud to francuska „mała
Wenecja”. Pełno tam jachtów, statków i
stateczków, ale tak naprawdę nic oprócz tego.
Natomiast St Trompez, to miejsce, dla którego
mam ogromny sentyment, poniewaŜ byłam juŜ tam
raz jako mała dziewczynka. Większość ludzi
kojarzy to miasto wyłącznie z Louis de Fines i
Ŝandarmami, ale ma ono więcej do zaoferowania.
Przy porcie wielu artystów prezentuje swoje prace
(za bajońskie ceny!) co nadaje temu urok.

Pierwsze miejsce, które odwiedziłam to Antibes.
Małe miasteczko, choć trochę zapomniane, bo
leŜące między znanym Cannes a jeszcze bardziej
znana Niceą, a które zachwyciło mnie najbardziej
ze wszystkich miast. Antibes kryje w sobie jeszcze
mury staroŜytnej Grecji, średniowiecznej Italii i
epoki napoleońskiej. Historię czuć na kaŜdym
kroku. W starej twierdzy był zamknięty Napoleon
po swoich zwycięstwach w wyprawach włoskich, a
w XX wieku impresjoniści znaleźli tutaj swoje
inspiracje malarskie. Pablo Picasso po II wojnie
światowej odnalazł tutaj swoją „île d’amour” i
został tam aŜ do swojej śmierci. W jego twórczości
najbardziej płodny okres, pełen nowych technik
artystycznych, które zostały zachowane w
utworzonym dla niego muzeum. Dla mnie Antibes
to równieŜ magia małych uliczek. Nie moŜna tutaj

A potem zaczyna się wędrówka w górę. Najpierw
małymi uliczkami, a potem alejami pełnymi
cedrów, by wejść na sam szczyt Citadelle i
zobaczyć ten przepiękny widok na zatokę.
Następnym portem było Monako i najstarsza
perfumeria francuska Fragonard. Mimo Ŝe
obkupiłam się w perfumy i widziałam księstwo
mojej ulubionej księŜnej Grace Kelly, to nie byłam
zachwycona.
W
czasie
mojej
wycieczki
odwiedziłam wiele miejsc, które zrobiły na mnie
wraŜenie bądź mnie rozczarowały. Jednak
najpiękniejsze
z
tego
wszystkiego
było
podróŜowanie między nimi. Rozkoszując się tymi
widokami marzyłam, Ŝeby mieć domek, gdzieś na
skale z widokiem na morze. Codziennie rano
wychodzić na taras, by wypić gorącą kawę
zagryzając ją małym croissant…

AgnieszkaDolata
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Guerre D’indépendance de l’Algérie
L’Algérie fut colonisé par les Français en 1830 sous prétexte de devenir une colonie de peuplement et
sporadiquement les colons français instauraient l’ordre et les traditions propres à la majorité
musulmanes.

D

urant les cent ans qui suivirent, une politique assez
totalitaire et d’assimilation servait de base aux
dirigeant français, qui voulant mettre de leur bord le
plus d’Algériens on instaurait une politique de
nationalisation, mais seulement si l’indigène en
question bondonne complètement ses croyances et
adhérerait facilement aux lois françaises. On
constate rapidement qu'une telle politique détruit le
peuple et ne fait que aggraver la situation. Dans la
première moite du XX eue siècle, après 100 ans de
suprématie, les Algériens commencent a sentir les
mauvaises influences des algèbre français qui sont
déjà majoritaire. C’est la que la partie commence à
se rassembler et à combattre pour l’indépendance
du pays. Comment cette guerre s’est douée et c’est
quoi les conséquences de celle-ci, Dans le pages qui
suivront on expliquera l’avant, pendant et après la
guerre ainsi que les conséquences a long terme qui
ont laissé des cicatrices sur ce pays.

1.

Avant

la

guerre

(1940-1954)|

Avant de commencer de parler de la guerre en ellemême, il faudrait voir comment tout ceci a débuté
en reculant de dix ans avant la révolution.
Le gouvernement français détenant toujours le
pouvoir en Algérie et dans les pays voisin (le
Maghreb), choisit ce pays pour cacher les
délégations et les dignitaires importants devant les
forces Nazi qui avancée sur la mère-patrie. Voyant
que le gouvernement se cache dans leur pays, les
Algériens ont demandé d’arrêter la colonisation
ainsi que le retrait des armées et polices contrôlées
par les Français. La réponse fut bien sure évidente,
et le peuple commença a se soulever mais fut
rapidement mâter par le sang par l’armée
stationnant dans les environs (le soulèvement des
SetifS). Ferrat Abbas le chef d’un des parties le
UDA, demande l’approbation d’un projet de
Constitution qui est légèrement différente de la
Française, alors apaisera le peuple et permettrai un
débat pacifique. La France rejette encore une fois
les demandes et en réponse en 1948 met MarcelEdmond Naegelen sur le podium (gouverneur de
l’Algérie) un français qui veut reformer l’Algérie
pour la faire plus « accueillante ».
Le plus dur coup fut portée en 1951 ou le Français
on truque les élections à l’assemblée nationale pour
avoir plus de français. D’après les sources qu’on
retrouve aujourd’hui on voit que « Dans la ville de
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Djelfa, le ratio de vote et de votant fut de 4/3 »
( source 8, page 52)
Pour ce qui est des causes sociales, les colons
menaient la belle vie aux détriments des locaux.
Les enfants Algériens devaient étudier le français, il
y avait pillage de villages et vole de terre. Toute
cette persécution commença à gêner les 8 millions
de musulmans surtout en 1930, quand le
gouvernement colonial célébra le Centenaire de
l'Algérie française. « Pendant que des Français et
autres Européens d'Algérie occupaient les villes et
les meilleures terres, disposaient d'écoles, de routes
et de services publics efficaces, la vaste majorité
des algériens vivaient dans des conditions
misérables sans accès aux soins de santé et à
l'éducation pourtant obligatoire et gratuite selon la
loi française. »(Source 2)
Plus haut on a regardé globalement sur la révolution
à Sétif, mais il faut approfondir plus le sujet, car ce
fut l’un des événement déclencheur de la guerre en
1954. Dans le village de Sétif dans le quartier
européen il y a eu une manifestation pacifique des
Algérien pour la libération de Message Hadj contre
les Français., mais a cause de quelque
incompréhension, la police débarqua sur place.

Dans la cohue il y a vingt-cinq Français qui
meurent et des centaines de musulmans. Cette
révolte ce poursuit dans les villes avoisinantes
faisant en quelque jours, une centaine d’européen
mort et quinze milles Algériens.
Une si grande perte de personne ne passe pas
inaperçu et pour apaiser la population en 1947 on
accepte un statut spécifique à l’Algérie, mais cela
ne suffit pas.

2. Durant la guerre
•

L’essor du FLN ( Front de Libération
d’Algérie) qui est maintenant le plus grand
parti politique en Algérie. Ce parti qui
regroupe plusieurs petits partis. Cette
fusion qui a créer le FLN va réclamer
l’indépendance de l’Algérie et pour arriver
à ses fins, on ira même jusqu’à utiliser la
violence. « Une équipe de jeunes
responsables et militants conscients,
ralliant autour d'elle la majorité des
éléments encore sains et décidés, a jugé le
moment venu de sortir le mouvement
national de l'impasse où l'ont acculé les
luttes de personnes et d'influence pour le
lancer aux côtés des frères Marocains et
Tunisiens dans la véritable lutte
révolutionnaire». (Source 11, page
296)L’essor de ce parti qui représente le
désir de liberté du peuple Algérien, va
commettre des attentats et des assauts
armés partout à travers l’Algérie et
principalement à Alger. C’est le 1
novembre 1954 que l’insurrection sera
lancée officiellement par 6 dirigeants qui
sont très importants dans l’histoire de ce
pays. Il s’agit de Bondies, Ben Boule,
Didanosine, Karim, Bat et de Ben Jhidi.

Suite à plusieurs attentats et embuscades armées
contre les forces françaises et les Américanofrançais, le gouvernement va décider de réagir et
organise les opérations antiterroristes et des
arrestations massives contre les partisans et les
membres du FLN. Cette période fut difficile pour la
partie, car en 1955 certain des dirigeants seront
arrêté et torturé par la suite. Avec le temps environ
deux milles militants seront exilés en NouvelleCalédonie, sans possibilité de retournée dans leurs
pays. Mais ils réussiront de s’organiser avant de
partir. Ils choisiront par secret, Randan Cabane
comme le nouveau dirigeant et le pousseront pour
qu’il proclame et fasse avancé le partie. Avec tout
ce pouvoir, il va crée l’armée de Libération national
(ALN) qui va conduire à l’indépendance de
l’Algérie en 1962. Mais retournons aux arrestations.
Les dirigeants emprisonné, le FLN subit des pertes

majeurs et les attentats vont cessé durant quelque
mois, jusqu’en 1956, et précisément le 19 mai 1956
ou l’ALN se réveil et commence les activités
militaires visent a faire sortir les français du pays.
Le quartier général de L’ALN qui est situé à Alger
va commencer à fournir des volontaires, les armes,
de l’argent, du ravitaillement aux autres unités à
travers le pays, ainsi que le soutien médical. Tout
ceci fut possible grâce à l’aide internationale des
autres pays musulmans, comme l’Irak (par Saddam
Hussein), la Tunisie, le Maroc et surtout l’Égypte.
Avec des troupes suffisantes et avec des bons
outils, le FLN et L’ALN deviennent l’arme
essentielle de la révolution algérienne. C’est le
début des grandes hostilités. En réponse au attaque
permettrai sur les français, le forces de la mèrepatries vont tué le dirigeant de la division de l’oran,
Hamida Zabana en le guillotinant. Ce ne fut pas une
chose très intelligentes, car ceci aggrava seulement
le hostilité et peu de temps après ils répondent. Le
peuple et l’ALN réagissent en tuant le bras droit du
général Massu. Ce dernier, mit au pouvoir en
janvier 1957, est l’homme fort de la France en
Algérie va réorganiser ses forces et commencera a
anéantir systématiquement l’ALN. En 1957 c’est le
début de la batille d’Alger. «Le principale système
de la bataille d’Alger fut la torture. C’est grâce au
général Massu qu’il y a n’y pas eu de
questionnements au sujet des méthodes utilisés, car
sa position et ses ordres furent de fer. »( Source 6,
page 33) Un nouveau corps d’armée de soldats
française amené d’autre pays (Asie et Afrique sous
équoitoriale) sera crée. Le soldats viennent surtout
de L’Indochine, car après avoir perdu la guerre en
1955 contre ce pays (a cause de la bataille de Di
Biên Phu) on des soldats mobilisé; qui seront
transférer après un repos de 3 ans en Algérie. Cette
nouvelle armée très bien équipé et prête a combattre
va contribuer a briser le terrorisme. Grâce aux
tortures, répressions et aux camps de prisonniers,
ordonné par Jacques Massu, les attentats seront de
courtes durer. Mais les dirigeants de ALN
décideront d’intensifier le attaques urbaines
principalement, alors on retrouvera environ 600
attentats/fusillades par mois dans la capitale, c’est
pourquoi la batille d’Alger fut la plus sanglante.
Elle se fini après quelque mois, par l’envoi du
10ème division des parachutistes français au beau
milieu du conflit, qui on systématiquement
éradiquer toutes violence. «Un nombre incalculable
de policiers fut envoyé à la base de Massif pour
détruire une cellule terroriste, qui il paraît a à son
actif plusieurs assassinats ».( source 10, page 295).
C’est une pauvre victoire, car les moyens utiliser
pour détruire la résistance est critiqué dans le
monde entier, en plus que L’ALN est toujours
présent autour de Alger. Les forces françaises vont
appelé à l’aide le Général de Gaulle qui va appeler
les 2 parties de la guerre en gratifiant les rebelles.
Après quatre mois de négociations, De Gaulle
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retourne en Algérie pour proposé une nouvelle
constitution, mais qui n’est pas tout a fait pour
l’indépendance de l’Algérie, De Gaulle lui même
dit : « Moi vivant, jamais le drapeau du FLN
flottera sur Alger ». Tout de même elle est adopté a
79% le 28 septembre 1958. Presque un an passa, et
aucun conflit grave n’éclata, seulement des
querelles entre ALN et le MNA font un peu rage en
dehors des villes. En 1959, Le général propose aux
Algériens le droit a l’autodétermination (plan de
Challe) et propose 3 solutions pour finir cette
guerre :
La
sécession
(un
semblant
d’indépendance), « Ceux-ci organiseraient, sans
elle, le territoire où ils vivent, les ressources dont ils
peuvent disposer, le gouvernement qu’ils
souhaitent. ...la sécession entraînerait une misère
épouvantable, un affreux chaos politique,
l’égorgement généralisé et, bientôt, la dictature
belliqueuse des communistes » La francisation
« Les Algériens pouvant accéder à toutes fonctions
politiques (...), vivant à tous les égards, quelles que
soient leur religion et leur communauté, en
moyenne sur le même pied et au même niveau de
peuple français» Où la possession d’un
gouvernement constitué d’Algériens quelque soit
leur origine. « le gouvernement des Algériens par
les Algériens, appuyé sur l’aide de la France et en
union étroite avec elle, pour l’économie,
l’enseignement, la défense, les relations extérieures.
» ( Source 7, page 220)Biens sur aucun n’est
accepté, et même si il y a création d’un
Gouvernement provisoire de la République
Algérienne (GPRA), les manifestations et attentats
reprennent vies, mais pas de la même force que
avant. De Gaulle commence a cédé la place au un
vrai gouvernement Algérien, en faisant un
referendum sur l’indépendance qui est accepté mais
pas respecté encore une fois. Les Algériens français
voient déjà que c’est une cause perdue et
commencent à émigrer vers la France, mais en 1961
il y a un putsch d’Alger. C’est une tentative
désespérée des pieds-noir et de quelques généraux
de rendre l’Algérie à la France, mais après quatre
jours de querelles plutôt politique tout redevient à la
normal, car personne ne les a appuyé. Ce fut la
dernière tentative de reprendre l’Algérie, car
quelque mois après cela, le 19 mars 1962 il y a le
cesser de feu (qui ne sera pas entièrement respecter
par la partie national) et le 1er juillet 1962 c’est
l’indépendance Algérienne.

3. Les conséquences
Les conséquences de la guerre d’indépendance de
l’Algérie sont assez majeures. On peut parler du
nombre de victimes par exemple. On peut
remarquer que les pertes humaines sont assez
larges. Du coté algérien, on peut évaluer les pertes
jusqu'à un million de morts civiles et militaires
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confondus. Selon les livres scolaires algériens, ça
va jusqu'à 1.7 millions de morts. Du coté des
français, trente milles soldats sont morts et environ
sept milles civiles y ont laissés leur peau. C’est une
guerre assez sanglante au niveau des pertes
humaines. Il y a eu aussi les pertes économiques.
Tout d’abord, les attentats et les attaques armées
vont ralentir l’économie algérienne dans plusieurs
secteurs importants. Le niveau de vie va diminuer
surtout chez les Algériens musulmans parce qu’ils
ont moins de droits et sont moins bien nantis que
les algériens français. Cela entraîne un certain recul
de la société dans tous les plans. Plusieurs
manifestations seront organisées pour protester.
C’est suite à ces événements que la métropole va
investir dans les secteurs comme l’économie, la
santé et l’éducation suite à l’annonce du plan de
Constantine de Charles de Gaule. La guerre va
aussi faire fuir les Algériens français de l’Algérie.
Vers 1960, on va assister un exode massif de la
population européenne d’Algérie vers la France.
Pour des raisons de sécurité des milliers de Français
vont traverser la Méditerranée à la recherche d’une
nouvelle vie en quelque sorte parce qu’ils se voit
carrément chassés de ce pays qui n’est pas le leur.
La France ne va pas juste perdre des soldats dans
cette guerre, elle va aussi perdre beaucoup d’argent.
Les opérations militaires ont coûté des fortunes à
l’état. L’état va perdre des millions pour aboutir à
l’échec. L’état a beaucoup investit dans la structure
du pays ou encore les piliers du pays comme la
santé et l’éducation. Tout cet argent pour rien parce
que la France abandonne ou encore perd sa colonie
en 1962 ça dépend de quel angle on le voit.
Politiquement, la France sera très mal perçu parce
qu’elle a mal traité tout un peuple sur la scène
internationale et s’est fais aussi dénoncé sur la
scène internationale.
Maintenant, les conséquence à long terme. On va
assister à la prise du pouvoir par le FLN en 1962.
L’Algérie est maintenant un pays indépendant avec
une religion d’état qui est l’Islam et avec l’arabe
comme langue officielle et est reconnu sur la scène
internationale. Ce pays va tout de suite adhérer à la
ligue arabe et par la suite a l’ONU. L’Algérie
pourra bénéficier de toutes les libertés d’un État
souverain comme par exemple les libertés
économiques « Seulement l’état algérien aura sa
souveraineté de l’extérieur comme de l’intérieur et
a n’importe quelle prix ». (Source 7, page 236-237)
L’Algérie pourra exploiter son pétrole et ne pas être
obliger de partager ses revenus avec une métropole.
Le peuple algérien va garder des séquelles de la
colonisation française. Beaucoup d’anciens
combattant sont laisser a eux-mêmes et c’est pour
cette raison qu’un ministère sera créer pour régler
ce problème et c’est le ministère des Moudjahidine(
ministère des combattants). On va même assister à
un coup d’état. Boumediene, un ancien général au
sein de l’ALN va prendre le pouvoir avec l’aide de

l’armée. Boumediene va réussir à faire de l’Algérie
un pays assez riche jusqu'à la fin des années 70 ou
encore jusqu'à sa mort. C’est ainsi que la
démocratie va refaire surface en Algérie. Par la
suite le pays subit des embargos des tous genres.
Au niveau linguistique, même aujourd'hui, environ
80% des algériens parlent Français. Même en
parlant arabes et c’est d’après mon expérience
personnel et dans mon entourage en tant
qu’algérien, on a tendance a y mettre un peu de
français.
Les relations entre la France et l’Algérie seront
affectées pendant de nombreuses années après
l’indépendance. C’est juste depuis trois à quatre ans
que les relations politiques et économiques ont
reprit la normale. Encore la, ça reste corsé parce
qu’il y a pas longtemps, la France a passé un loi
reconnaissant le merveilleux travail fait par les
soldats français en Algérie du 1954 à 1962.À cause
différentes guerres notamment la guerre
d’indépendance et la guerre civile des années 90, le
peuple algérien est un peuple avec un caractère un
peu plus dure ou encore violent comparativement
aux autres peuples qui n’ont pas vécu ce genre de
situations. Plusieurs pays comme ont été inspiré par
la révolution algérienne et notamment le Québec
pendant les années 70. Le FLQ s’inspiré de cette
révolution pour intenté la même chose au Québec
mais ça na pas porté fruit. Après avoir vu les
causes, le déroulement et les conséquences de cette
guerre, on pourra ressortir quelques événements
pertinents. Après les émeutes du 1er novembre 1954
suite au refus de la France d’accorder
l’indépendance à l’Algérie , c’est l’essor du FLN,
Le Front de Libération Nationale, qui annonce

l’insurrection et qui fait des attentats contre les
français colonisateurs et l’armée française. En
réponse à ces actes de violence, la France répond
par la violence et envoie 50000 soldats pour tenir
l’ordre. «.L'Algérie, c'est la France, Tout appartient
à la France. Ceux qui voudront, d'une manière ou
d'une autre, de créer le désordre et qui tendront à la
sécession seront frappés par tous les moyens mis à
notre disposition par la loi.».(Source 10, page 185).
Des méthodes immondes seront utilisées pour
ramener l’ordre. Des tortures sont pratiqué sur les
présumé terroristes. La guerre va entraîner un
certain recul dans la société dans plusieurs
domaines tels que l’humanisme et la question des
droits de l’homme. À un moment donné, les
musulmans tuaient les catholiques et vice versa.
En 1957 il y a la bataille d’Alger et des combats du
FLN et l’ALN contre l’armée française qui fait rage
principalement à Alger et partout à travers le
territoire national. Il y a l’arrivé de Gaulle 1958 qui
essaye de réglé les problèmes et de calmer le jeux
mais cela ne donne rien, il ira même jusqu'à investir
des grosses masses d’argent pour améliorer les
conditions de vie mais rien. Jusqu’au début des
années 60 beaucoup de combats firent rage jusqu'à
ce qu’on puisse régler les problèmes politiquement
en négociant un traité de paix. Tout se fini avec les
accords de Evian, et le bilan est de trente-sept
milles morts du coté des français et un million du
coté Algérien. L’Algérie va se relever avec
beaucoup de mal du point de vue économique
pendant la guerre d’Algérie et même après
l’indépendance. Après 1962, les relations entre la
France et l’Algérie seront affectées pour ne pas dire
coupées

MichelKorybut-Kotulewski
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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.
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