Tom II Edukacyjnych Zeszytów Muzealnych „Laboratorium - Belgia frankofońska”
numer ISBN978-83-915559-6-5

Muzeum Miejskie, ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory, tel./fax 0 32 43 43 714, tel. 0 32 47 57 480
www.muzeum.zory.pl

Laboratorium

Belgia

FRANKOFOŃSKA

autorzy tekstów
opracowanie graficzne
fotografia
wydawca
miejsce i rok wydania
numer ISBN
drukarnia

Katarzyna Podyma, Renata Klimek-Kowalska, Axel Louvrier
Anna Flaga
Axel Louvrier, Piotr Flaga, Wikimedia Commons, repozytorium wolnych
zasobów projektów Fundacji Wikimedia
Muzeum Miejskie w Żorach
Żory 2007
978-83-915559-6-5
Poligrafia od A do Z. Andrzej Ziętek, Gliwice, tel. 602 467 386

Zeszyty edukacyjne wydano dzięki wsparciu finansowemu Delegatury Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii,
Regionu Walonii i Komisji Wspólnotowej Francuskiej Regionu Stołecznego Brukseli przy Ambasadzie Belgii
w Polsce.

(2)

rozdział 1
Kogut z Belgmenem
„na gigancie”

No, nielocie, siedzimy na jednej
europejskiej gałęzi, wreszcie
doleciałem. A ty tu już długo?

czyli geografia kraju
Patronat honorowy
Prezydent Miasta Żory – Waldemar Socha
Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii – Ambasada Belgii – Daniel Menschaert

Może i nielot, ale z takimi
osiągnięciami, że nie podskoczysz.

prawa autorskie Copyright © Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2007

BELGIA
Royaume de Belgique
Koninkrijk België

BELGIA
Bruksela

-

państwo w zachodniej Europie,
nad Morzem Północnym

-

stolica – Bruksela

-

powierzchnia – 30,5 tys. km

-

języki urzędowe – francuski,
flamandzki, niemiecki

-

flaga narodowa w kolorach czarnym,
żółtym i czerwonym

-

godło – czarny lew na złotym tle
z dewizą „W jedności siła”

A i owszem, ale my,
ptactwo niebieskie, razem
powinniśmy się trzymać.
Ale co ja orzełku słyszę
ty po francusku???
Kocham cię!

Fakt, jakoś tak lepiej wam poszło, mimo
kłopotów i zakrętów dziejowych. A my? No
cóż, czasami powinniśmy się od was uczyć,
jak z nielota zrobić naddźwiękowca. Ale
kogutku, w tej waszej menażerii, pod wodzą
lwa*, to jeszcze lew flandryjski powinien
spacerować, n'est-ce pas ?

No, no, tylko bez poufałości.
Trzeba się uczyć, aby orzeł
osłem nie został!

* Lew – w sztuce heraldycznej najważniejsze ze wszystkich stworzeń; zazwyczaj widnieje w herbach w pozycji stojącej,
czyli rampant; przedstawienia w innych pozycjach są późniejsze;

(3)

(4)
Flemish Region

Brussels
Walloon Region

Belgia

Belgia - państwo rozciągające się równomiernie poprzez
płaską równinę Flandrii, dalej przez zalesiony region
Walonii, aż do najwyższych partii kraju - Ardenów.

BOUILLON

Uważana jest za serce Europy, nie tylko z racji
swego położenia geograficznego, które sprawia, że dzieli ją
jedynie godzina lotu samolotem od wszystkich większych
stolic europejskich, ale również z politycznego punktu
widzenia, to właśnie w Brukseli – stolicy państwa,
ma swoją siedzibę większość instytucji Unii Europejskiej.

Miasto Godfryda z Bouillon, który w roku 1096 stanął
na czele pierwszej krucjaty, bogate jest w wielowiekową
przeszłość, o czym niewątpliwie świadczy tutejszy zamek.
Odwiedzający znajdzie tu ciszę, spokój i wiele możliwości
aktywnego wypoczynku, takich jak: spływ kajakiem rzeką
Semois, spacery i wycieczki rowerowe po lasach,
a wszystko to w otoczeniu przepięknych widoków.

Bouillon

ARDENY

Cechą charakterystyczną ukształtowania powierzchni
kraju jest pasowy, równoleżnikowy układ regionów geograficznych. Podobnie jak w Polsce, północ to wybrzeże
morskie, schodząc na południe przecinamy pas nizin,
wyżyn i wreszcie docieramy do gór. Podobnie jak Polska,
Belgia ma również klimat umiarkowany, nie zaskoczą nas
więc ani wysokie temperatury, ani trzaskające mrozy.

Ardeny

Kogut jest Walończykiem, nasza eskapada
obejmuje więc obszar Walonii-Brukseli,
z małym wypadem na tereny sąsiadującej flamandzkiej
wspólnoty językowej.

O ile wybrzeże belgijskie jest miejscem wyjazdów faworyzowanym przez frankofońskie Południe, o tyle Ardeny są
niezaprzeczenie miejscem wypadów „za miasto” preferowanym zarówno przez Flamandów z Północy, jak i Holendrów. Przyjeżdżają tam w poszukiwaniu ciszy i spokoju,
znajdując towarzystwo niezliczonych cudów natury, odkrywanych pieszo, na rowerze, kajakiem, ewentualnie
samochodem, ponieważ prawie połowę terytorium tej
„pięknej krainy” pokrywają lasy.

DURBUY
Najmniejsze miasto świata zachowało ślady wszystkich
epok. Dowodem tego są jego muzea i architektura.
To miasto pełne dynamizmu, każdy znajdzie tu coś dla
siebie. Wiele osób inwestujących w turystykę obrało
to miasto za swoją siedzibę.

Równina Herve
Durbuy

HUY

Koguciku, to co? Zasuwamy?
„Coolowo” będzie!
Pokaż, gdzie masz gniazdka!

RÓWNINA HERVE
Pagórkowaty region z pięknymi łąkami, sadami, ceniony
ze względu na malownicze miasteczka i gastronomię, stąd
pochodzi « ser z Herve ».

Huy

Córka rzeki Mozy, miasto Huy od dawna korzysta z walorów swojego położenia geograficznego w zlewisku trzech
rzek (jedna z nich wpada do Morza Północnego, a dwie
pozostałe to la Mehaigne hesbignonne i Hoyoux, która
zresztą dała nazwę miastu). Z wielu cechów rzemieślniczych, które się w tym mieście w ciągu wieków rozwinęły,
na uwagę zasługują « postainiers hutois » (belgicyzm
oznaczający rzemieślników pracujących „w cynie”),
rzemiosło to do dzisiaj stanowi specjalność lokalną.
Obecnie miasto doskonale prosperujące i dynamicznie się
rozwijające, jest ośrodkiem typowo turystycznym.
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Godnymi zwiedzenia są: fort, kolegiata z XIV wieku,
średniowieczne uliczki, muzea i duża liczba bulwarów
na brzegu Mozy.

No, koguciku – nocne życie
przed nami, balanga
akademicka!

NAMUR
Miasto turystyczne, historyczne i uniwersyteckie. Namur
jest przede wszystkim stolicą Walonii, francuskojęzycznej
części Belgii. To także światowa stolica akwareli. Namur
posiada ponad 20 zabytków historycznych, z których
najsławniejszym jest z pewnością Cytadela. Podziwiać
możemy tu różnorodne style architektoniczne, od
średniowiecza aż po renesans. Miasto położone u ujścia
rzeki Mozy (jednej z trzech największych rzek Belgii)
i Sambry, posiada wyjątkowy charakter.

MONS
Nazwa miasta wywodzi się z łaciny i oznacza górę, idealnie więc odmalowuje jego położenie geograficzne.
Okolica przypomina pejzaż Śląska. Trzydzieści lat temu
istniejące tam kopalnie węgla kamiennego zapewniały
miastu ekonomiczny rozwój. Dziś, miasto zmienia swe
oblicze, posiada dwa uniwersytety i wiele szkół wyższych.
Mons jest miastem żywym, oferującym wiele rozrywek
kulturalnych. To tutaj mieszkał przez pewien czas Wiktor
Hugo, który poświęcił Mons jedną ze stron swojej
powieści opisując dzwonnicę miasta, a jedna z uliczek
nosi dziś jego imię. Honorowym obywatelem miasta jest
Salvatore Adamo, znany Polakom z piosenki « Tombe la
neige ».

BRUKSELA
Barwna, tętniąca życiem, pełna kontrastów i sprzeczności,
zwariowana, wieloznaczna, chaotyczna i surrealistyczna
stolica Belgii to prawdziwa metropolia XXI wieku.
Wprawdzie przeważająca część mieszkańców porozumiewa się po francusku, ale, jak się żartobliwie mawia, tylko
między szóstą po południu a ósmą rano. Bruksela to
współistnienie przeciwieństw, to współistnienie starego
z nowym, to współistnienie historii i nowoczesności,
wreszcie to współistnienie poprawnego świata Grand'
Place z nocnym życiem, który to mariaż Belgowie
nazywają brassage.*

Namur

Mons

* brassage – określenie związane z browarnictwem; we współczesnym
języku przeplatanie się kultur - melanż;

BRUKSELA
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Brugia – Coś jest nie tak.
Ludzie dziwnie « mółią ».
Wada wymowy?
Ach nie, to Flandria!
Jesteśmy na północy.

Brugia

BRUGIA,
Niezaprzeczalnie jedno z najpiękniejszych miast Belgii
i prawdopodobnie całej Europy Północnej. Brugię się
odwiedza, Brugia żyje rytmem swoich uliczek, swoich
sławnych kanałów, swoich dorożek i wreszcie swoich
koronczarek. Atmosfera unikalności zanurza spacerującego w „serce“ innej epoki. W Brugii czas się zatrzymał,
Wenecja Północy nie jest z pewnością taka, jak inne
miasta.
OSTENDA

rozdział 2
Histeryczne wędrōwki Belgmena

Widzisz kogutku, tak naprawdę
to dzielny z ciebie wojownik,
istny „Asterix i Obelix” w jednym,
he, he... Aż strach pomyśleć co by było
gdybyśmy sąsiadami byli.

czyli historia kogucika
Mój ty drogi orzełku,
i u ciebie ducha nie brakuje,
a odwaga z odwagą
zawsze się dogada.

Miasto malarza Jamesa Ensora, miasto – uzdrowisko
nowoczesne i dynamicznie się rozwijające. Jego olśniewające muzeum sztuki współczesnej czyni Ostendę bezsprzecznie jednym z ważniejszych ośrodków kulturalnych
kraju.

Ostenda

James Ensor

A swoją drogą, strasznie pokręconą
masz ścieżkę życia, od plemienia Belgów
do zjednoczonej Belgii droga kręta i zawiła,
wyznać się w niej trudno. O, może jedynie
Waterloo mi się z czymś kojarzy!
- A tam Waterloo,
Napoleon i te rzeczy…
pomyśl o bitwie „złotych ostróg”,
- Uf, faktycznie, szkoda słów
to dopiero była zabawa!
daliście łupnia sąsiadom – nie będzie
wam obcy w kociołku mieszał, he, he.
Przyznaj jednak, że z niepodległością
to wam się udało.
Odciągnęliśmy uwagę cara
powstaniem listopadowym,
a wy myk i już na mapie Europy
wolne państwo belgijskie malujecie.
To się nazywa tempo!
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PALEOLIT

Kiedyś o mnie
jeszcze pisać
będą.

CELTOWIE

RZYMIANIE

Fajnie się
sąsiedzi
nazywają,
co?

BELGAE

Żeby uczniowie
mogli się uczyć
o wędrówce ludów.
Idź nie marudź.

Giń mamucie,
jeść się chce!

 szukamy początku - najstarsze ślady
pobytu człowieka pochodzą z paleolitu;
 paleolit - starsza epoka kamienna, obejmuje
okres, od kiedy człowiek zaczął produkować
narzędzia; doszukamy się wtedy zalążków
kultury duchowej (obrządek pogrzebowy,
przechowywanie czaszek, rytualny kanibalizm);
 neandertalczyk - jedna z form poprzedzających homo sapiens; produkował narzędzia
odłupkowe, zgrzebła, noże tylcowe, ostrza;

Wędrujemy,
wędrujemy,
i po co?

 Celtowie grupa ludów indoeuropejskich,
z pierwotnych siedzib w dorzeczu górnego
Renu, Dunaju i Menu rozprzestrzeniła się
w ciągu I tysiąclecia p.n.e. po całej Europie;
w VII w. p.n.e. zajęła tereny Galii;
 Celtowie nazywani są przez Rzymian Galami;

Fajnie,
idziemy
ich śladem?

 Belgae – jedno z plemion celtyckich, które
ruszyło na zachód znad Renu; jego nazwę
przejęła po pewnym czasie ludność zamieszkująca tereny pomiędzy Renem a Sekwaną;
 Belgowie znali uprawę roli, używali pługa,
nawozili glebę;

 gallus po łacinie to „kogut” i „mieszkaniec
Galii” zarazem; przodkowie kogucika do czupurnych należeli i nawet z Rzymianami „dawali
sobie radę”;
FRANKOWIE

KAROLINGOWIE

RENESANS KAROLIŃSKI

I daję wam rozwój handlu,
bogactwa i naukę. Od dzisiaj
pisać będziecie małymi i wielkimi
literami.

 zgodnie z legendą Karol Wielki przyszedł na świat
w okolicy Liège; jego mamą była Berta Duża Stopa
(Ależ ona stópki miała... Nie uwierzycie...); często też
przebywał z dworem na terytorium Niderlandów
(zob. rozdz. 1), a Akwizgran przejął rolę stolicy;
 renesans karoliński – rozkwit kulturalny, z nim
wiązała się reforma szkolnictwa kościelnego – rozbudowa sieci szkół w opactwach i biskupstwach, w których uczono pisania, gramatyki, muzyki i łaciny,
oraz organizacja klasztornych skryptoriów, w których
kopiowano prace autorów łacińskich i greckich. Stąd
nasze kserokopie? No nie ... może kopie...
 najstarszy tekst w dialekcie romańskim – „Cantilène ou Séquence de Sainte Eulalie” (Kantylena
św. Eulalii) powstał około 800 r.
FLANDRIA I LOTARYNGIA

Chłopaki podzielimy się
sprawiedliwie. Ja będę szefem
i przejmuję rządy
TRAKTAT Z VERDUN
w Lotaryngii.

Oj, Lotarku nie ciesz się tak!
Wkrótce Ciebie nie będzie,
a my z Karolkiem
rządzić będziemy.

 traktat z Verdun podpisany w 843 r. – zakończył
walki o spadek po Karolu Wielkim; państwo zostało
podzielone na trzy części, z których Karolowi
Łysemu przypadła w udziale Francia occidentalis
(Francja zachodnia), Ludwikowi Niemieckiemu
Francia orientalis (Francja wschodnia), a Lotharowi
Francia media (Francja środkowa);
 drugi traktat z Verdun podpisany w 925 r. –
ostatecznie podzielił Niderlandy pomiędzy Karola
i Ludwika, granica przebiegała wzdłuż rzeki Skaldy;
cała Lotaryngia dostała się Ludwikowi;

MIASTA FLANDRYJSKIE

No, chłopaki to się obłowimy!
A to nam Rzymianie
gotowca dali, he, he!

 Gajusz Juliusz Cezar pomylił co prawda Belgów z Germanami, ale co
tam – świat się nie zawalił, a korzyści niepomierne i tak spłynęły na te
tereny;
 Cezar w swej „Wojnie Galijskiej” napisał „Galia est omnis divisa in
partes tres”, czyli „Galia cała jest podzielona na trzy części”; dobrze jest
pamiętać, iż w czasach ówczesnych język łaciński był jak angielski współcześnie – można się było nim dogadać prawie w całej Europie, pod
warunkiem, że z ludźmi uczonymi się przestawało;
 Cezar powiedział: „spośród wszystkich plemion Belgowie byli najdzielniejsi”;
 PAX ROMANA – pokój rzymski; to on pozwolił na zagospodarowanie
ugorów, wprowadzenie nieznanych do tej pory upraw, wprowadzenie
nowej rasy owiec do hodowli, co dało podstawy do rozwoju sukiennictwa;
za czasów rzymskich rozpoczęto też eksploatację rudy żelaza w Walonii
(zob. rozdz. 1), z której wyrabiano narzędzia i broń;

 Chlodwig, jeden z królów
merowińskich, powiększa tereny
zajmowane przez Franków
salickich na zachodzie (Galia)
i odsuwa od władzy konkurencję
germańską; w 496 r. przyjmuje
chrzest z rąk św. Remigiusza,
co jest zręcznym posunięciem
politycznym, w ten sposób
zyskuje poparcie biskupów
galijskich i prawo przyłączenia
ziem pogańskich;

To się porobiło, żeby majordomus
rządził? Koniec świata!
I żebyśmy was już nie oglądali gnuśni
Merowingowie! Spadać!

 majordomowie – urzędnicy dworscy, którzy
za panowania ostatnich Merowingów próbowali
wzmocnić państwo i władzę centralną; stali się
założycielami nowej dynastii Arnulfingów,
zwanej później karolińską;
 Karol Młot – po wygranej bitwie pod Poitiers
w 732 r. wyrzuca Arabów za Pireneje;
 Pepin Mały sięga w roku 751 po koronę
królewską i otrzymuje ją z rąk papieża
Stefana II;

Już ja wam ziomkowie moi
takie głupoty z głowy wybiję
jakom Baldwin
Żelazna Ręka.

 Flandria i Lotaryngia poszły każda własną
drogą – Lotaryngia została rozbita na feudalne
państewka i przestała być tak naprawdę częścią
Niemiec, Flandria, ze stolicą w Brugii, pod
żelazną ręką hrabiego Baldwina stała się krajem
potężnym, spójnym politycznie i harmonijnie
się rozwijającym;

NORMANOWIE

Ratuj się kto może,
istny diabeł!!!

 „nord” i „mani”- łatwo się domyślić że z północy na drakarach przypłynęli;
 Normanowie - zwani wikingami pustoszyli
północne wybrzeża Europy od X do XI wieku;
stworzyli między Mozą a Renem własne
państewko, z którego dokonywali wypadów
w głąb lądu w kierunku Akwizgranu i Liège;
 Akwizgran - to niezła zagadka językowa;
Francuzi mówią Aix-la-Chapelle, Niemcy
Aachen, a Belgowie po prostu Akwizgran,
uczniowie zaś myślą, że to trzy różne miasta;
BITWA „ZŁOTYCH OSTRÓG”
Widzisz Filipie, niepotrzebnie
tracisz ostrogi. Z nami ciężka
sprawa, nie damy sobie
w kaszę dmuchać!

Hej, dzielimy się Lotaryngią
książęta, hrabiowie, biskupi,
wielcy panowie. Precz
z Niemcami.
Już wy mnie słuchać będziecie
i Rzymianami was zrobię.
O, i drogi wam zbuduję
i dam PAX ROMANA!
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A co my tu mamy?
Jakiś zameczek?
Już po was!
O klasztorek?
Już po was!

Mieszczanie łączmy się!
Wykończymy księcia
naszym bogactwem!

A jakże,
musi się z nami
liczyć!

 kupcy, z reguły ludzie wolni, otrzymują IUS
MERCATORUM, czyli specjalne prawo
handlowe;
 bogacące się miasta dostają prawo do własnego sądownictwa, wyboru lokalnych władz oraz
zwolnienie od tonlieux, czyli podatków od kupna, sprzedaży i tranzytu;
 kuere – dokument zawierający spis
wszystkich przywilejów dla danego miasta;
 beffroi, czyli wieża górująca nad ratuszem
miejskim staje się symbolem władzy mieszczaństwa;

Już ja wam te rebelie z głowy
wybiję. Krew i żelazo to będzie
wasz dzień powszedni!

 hrabia Flandrii, chcąc ograniczyć przywileje
bogatego patrycjatu, popiera mniej zamożne
grupy społeczne miast; taka sytuacja powoduje
bunt patrycjatu, który odwołuje się do Francji,
jako siły zwierzchniej; Filip IV Piękny ingeruje,
w 1302 r. wkracza do Flandrii i żąda od swego
wasala olbrzymiej kontrybucji – Brugia odpowiada buntem; w bitwie pod Courtrai chłopi,
farbiarze i tkacze pokonują armię Roberta
d’Artois;
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JOYEUSE ENTRÉE

BURGUNDCZYCY

HABSBURGOWIE

POKÓJ UTRECHCKI

REWOLUCJA BRABANCKA

MIĘDZY FRANCJĄ A AUSTRIĄ

Łaskawie
zgadzamy się.
Dajemy wam
wolność Francji!

I przysięgamy wam
„ Joyeuse entrée ”,
i że damy wam spokój
aż do grobowej deski.

 kłopoty Flandrii powodują wzrost znaczenia
Brabancji, rolę centrum gospodarczego przejmuje
Antwerpia;
 akt « Joyeuse entrée » – ukoronowanie sukcesów politycznych mieszczaństwa brabanckiego;
księżna Joanna i książę Wacław Luksemburski
godzą się na podział władzy między księcia
a « commun pays », czyli przedstawicieli
mieszczaństwa i szlachty;

HABSBURGOWIE HISZPAŃSCY

Tatusiu, nie czuję się tu dobrze.
Jestem obcy, nie znam
flamandzkiego, źle mówię po
francusku. Wracam do Hiszpanii.
A ty Małgosiu rządź.

 w wyniku splotu wydarzeń i powiązań dynastycznych, Niderlandy stały się częścią największej ówczesnej monarchii, obejmującej oprócz nich i samej
Hiszpanii, także Neapol, Sycylię, kolonie w Ameryce
oraz dziedziczne posiadłości Habsburgów;
 Karol V wprowadza wiele reform zmierzających
do wzmocnienia władzy centralnej i ograniczenia
swobód miast;
 w 1548 r. sejm w Augsburgu zatwierdza tzw. sankcję
pragmatyczną, na mocy której Niderlandy –
Siedemnaście prowincji, jak je wówczas nazywano,
zostały złączone z Habsburgami hiszpańskimi;
 syn Karola, Filip II, oddaje rządy w Niderlandach
swojej siostrze Małgorzacie Parmeńskiej i consulcie
(tajna rada), a sam wyjeżdża do Hiszpanii;

To dopiero dobry początek.
Jeszcze trochę wysiłku –
mariaży, przekupstwa, szantażu
i Burgundczycy „królami
rzymskimi” będą!

A może mogłam nie
brać Habsburga?
O smutny kraju!

 śmierć ostatniego hrabiego Flandrii Ludwika de Male
otwiera drogę do integracji dawnych posiadłości lotaryńskich; Filip Śmiały, władca Burgundii, mąż jedynej córki
Ludwika - Małgorzaty, uzyskuje w posagu Flandrię, hrabstwa
Artois, Franche-Comté oraz markizat antwerpski i przystępuje do szeroko zakrojonej akcji „przywrócić państwo
Lothara”; jego następcy kontynuują ten kierunek polityki;
ostatecznie dzięki źle przygotowanej wyprawie przeciwko
księciu René II, Karol Zuchwały ginie, a z nim ambitne
plany Burgundczyków;
 wielka korzyść – Filip Dobry powołuje do życia dla całego
państwa Stany Generalne (odpowiednik parlamentu);
 złoty wiek w dziejach Niderlandów;
PACYFIKACJA GANDAWSKA

 Maria Burgundzka, córka Karola
Zuchwałego, ratuje jedność księstw
niderlandzkich poprzez małżeństwo
z Maksymilianem Austriackim, zapobiega w ten sposób również ingerencji Ludwika XI, króla francuskiego;
 Niderlandy przechodzą pod panowanie Habsburgów;

Już ja wam te głupoty
reformatorskie z głowy wybiję!
I Filipa słuchać będziecie!

Gadaj zdrów,
guzik nam zrobisz! A jak się
zjednoczymy,
to możesz nam…

 znaczny wpływ consulty (katolicy) na politykę
wewnętrzną w Niderlandach powoduje sprzeciw
arystokracji pod wodzą Wilhelma Orańskiego;
 opozycja proponuje program reform, który Filip II
odrzuca;
 przedstawiciele szlachty i arystokracji podpisują
sprzysiężenie do walki z inkwizycją; walka o prawa
przenosi się na pole walk religijnych pomiędzy katolikami a protestantami (kalwinistami); rezultatem tych
walk jest niszczenie wszelkiego przejawu kultu świętych (palenie i grabienie kościołów) – IKONOKLAZM;
 Filip II powierza księciu Ferdynandowi Albie ekspedycję karną przeciwko zbuntowanym Niderlandom;
pacyfikacja nie przynosi pożądanych rezultatów –
walka trwa;

 efektem krótkotrwałej współpracy całych
Niderlandów przeciwko Habsburgom jest podpisanie
aktu pacyfikacji gandawskiej, przewidującego prowadzenie negocjacji z namiestnikiem i królem w sprawie
przywrócenia dawnych swobód i tolerancji religijnej;
 wybuch wojny domowej jest nieuchronny;
 w wyniku klęski Niezwyciężonej Armady (flota
hiszpańska) w inwazji na Anglię i konflikcie, w jaki
wplątała się Hiszpania z Francją – terytorium Niderlandów podzieliło się; po jednej stronie znalazły się
terytoria, które dały początek narodowi i państwu
holenderskiemu, a po drugiej Flamandowie i Walończycy, połączeni hiszpańskim panowaniem, a częściowo
religią katolicką;

Ok, wezmę te południowe Niderlandy,
ale wy poprzecie moją córkę w kolejce
do sukcesji austriackiej. A ty,
Eugeniuszu, jedź tam i zrób porządek.

 wiek XVII – wiek niedoli – to nieustające pasmo
wojen o terytoria południowych Niderlandów, przede
wszystkim pomiędzy Republiką Zjednoczonych
Prowincji, Hiszpanią i w końcu również Francją;
 testament Karola II, na mocy którego południowe
Niderlandy przejdą pod panowanie francuskie,
spowodował protest cesarza austriackiego Leopolda I;
taki wzrost wpływów Ludwika XIV nie jest w smak
również innym państwom europejskim – dochodzi
do kolejnego konfliktu zbrojnego – wojny o sukcesję
hiszpańską, czyli reasumując próby odpowiedzi na
pytanie: kto zajmie ziemie południowych
Niderlandów?;
 w wyniku zawartego ostatecznie pokoju władza
przechodzi w ręce Habsburgów austriackich;
POD PANOWANIEM FRANCJI

Anektuję do Francji wasze
terytorium i tym sposobem dam
wam jedność!

 Belgowie ostatecznie tracą niepodległość, ale
paradoksalnie aneksja francuska przyczynia się
do zjednoczenia ziem belgijskich;
 Belgowie korzystają z rewolucyjnych reform,
które otwierają im drogę do nowoczesności
likwidując korporacje cechowe, wprowadzając
jednolity system metryczny i nowoczesny system
fiskalny oraz reformując struktury sądownicze;

Oto radość wolności!
Bracia, rodacy, zrzućmy jarzmo
austriackie! Vive la Belgique!
Niech żyje Belgia!

 rządy austriackie, to czas spokoju i rozkwitu ekonomicznego; lojalność belgijskich poddanych ułatwia
Marii Teresie przeprowadzenie reform w duchu absolutyzmu oświeconego;
 Józef II wydając edykt tolerancyjny przyczynia się
do zahamowania emigracji rzemieślników i kupców
protestanckich;
 pod wpływem wydarzeń we Francji (wybuch rewolucji) wybucha powstanie – rewolucja brabancka;
 1790 r. - zwołane Stany Generalne proklamują
utworzenie Stanów Zjednoczonych Belgii;
 młoda republika pod wpływem wewnętrznych
nieporozumień wkrótce ponownie zostaje podporządkowana Austrii;

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW

Oto tajny układ, na mocy którego
nie mogę was mieć. Nie cieszcie
się jednak zbytnio - Anglia
połączy was z Holandią!

 Belgia i Holandia w Zjednoczonym Królestwie
nie mogą się odnaleźć; zbyt wiele je dzieli: Holandia
nie potrafi pozbyć się poczucia wyższości, Belgowie
zaś nie mogą zapomnieć o upokorzeniach, jakich
od niej doznali;
 jedyną szansą na porozumienie jest ekonomia:
Belgia daje świetnie prosperujące przemysł i rolnictwo, Holandia - flotę i kolonie;
 Wilhelm I okazuje się despotą wyjątkowo nieoświeconym, fałszuje głosowanie nad konstytucją
i porozumienie nie jest już możliwe;

Zgoda!
Przywrócimy
Joyeuse entrée!

 na wieść o postępowaniu armii rewolucyjnej
i zwycięstwach wojsk arcyksięcia Karola,
Belgowie z radością witają powrót Austriaków;
 cesarz Franciszek II decyduje się na oficjalną
intronizację, składa przysięgę na « Joyeuse
entrée » i ogłasza amnestię dla niedoszłych
rewolucjonistów;
 Francuzi docierają do Renu, koniec panowania austriackiego zostaje przypieczętowany;
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NIEPODLEGŁOŚĆ BELGII

rozdział 3

DWUKROTNE POGWAŁCENIE NIEPODLEGŁOŚCI

Przed Państwem opera Daniela
François Aubera „Niema
z Portici”

Jak Belgmen mistrzem został
czyli ze sztuką „na ty”

Precz z Holendrami!
Nasi górą!
Śpiewaj mała, śpiewaj!

 sygnałem do wybuchu rewolucji w Belgii okazuje
się przedstawienie operowe; dochodzi do rozruchów
i zamieszek – wydaje się nadciągać anarchia;
 kontrolę nad wydarzeniami przejmuje gwardia
mieszczańska, a jej przywódcy postanawiają wymóc
na Wilhelmie I ustępstwa;
 „rewolucja legalna” zostaje odrzucona – Wilhelm
I nie chce odłączenia Belgii, a Belgowie nie chcą już
dynastii orańskiej na swoim tronie;
 Belgowie pokonują armię holenderską i w ten
sposób przyczyniają się do upadku misternej
konstrukcji dyplomatycznej Świętego Przymierza –
Belgia jest wolna;
 1831 r. – Belgowie opracowują konstytucję, jedną
z najbardziej postępowych w Europie, zgodnie z jej
wykładnią Belgia staje się monarchią parlamentarną, a pierwszym królem zostaje wybrany Leopold I
z dynastii sasko-koburskiej;

Nie zmogą nas ni gaz, ni
niemieckie czołgi!
Cezar byłby z nas dumny,
udowodniliśmy, że miał rację.

 utrata niepodległości w 1914 r. pogłębiła
wewnętrzny konflikt językowy pomiędzy Flamandami a Walonami; prowadzona przez Niemców
polityka faworyzowania Flamandów znalazła swój
finał w powołaniu Rady Flandryjskiej – swoistego
parlamentu, jako namiastki realizacji separatystycznych dążeń;

Odpowiedzią na problemy wewnętrzne Królestwa
Belgii, jednoczącego tak zróżnicowane kulturowo
terytorium, stało się hasło federacji. Nowelizacja
konstytucji otwarła drogę nowym reformom
państwowym, w efekcie których Belgia została
podzielona na trzy regiony, wydzielono również trzy
wspólnoty językowe, a wszystko to w imię
zachowania tożsamości kulturowej oraz
poszanowania praw wszystkich obywateli.

Koguciku już nie wiem
na czym oko zawiesić? Gdziekolwiek
spojrzę, tam zabytki, zabytki, światowej
klasy zabytki!

Ma się rozumieć.
Tego ci u nas beaucoup,
beaucoup...

 w okresie międzywojennym Belgia dąży
do uzyskania statusu państwa neutralnego, wiążąc
duże nadzieje z Ligą Narodów i głoszonymi przez
tę organizację ideami bezpieczeństwa zbiorowego;
 druga okupacja niemiecka zweryfikowała
nastawienie Niemców do podbitego terytorium;
Niemcy organizują system zaopatrzenia, ułatwiają
powrót do domów uchodźcom - część społeczeństwa
dzięki temu jest skłonna do kolaboracji, niejednoznaczna jest sama postawa króla, Leopolda III;
 w połowie września 1944 r. prawie całe terytorium
Belgii jest już wyzwolone i to bez większych trudności, kraj omijają wielkie bitwy i zniszczenia wojenne;
jedynie w Ardenach dojdzie jeszcze do krwawych
walk w trakcie niemieckiej nieudanej kontrofensywy;

Historia Belgii powojennej, to z jednej strony kwestia
rozwiązania problemu flamandzko-frankofońskiego,
z drugiej zaś to droga do struktur zjednoczonej
Europy, zjednoczonej w różnorodności, podobnie
jak różnorodność flamandzko-frankofońska połączona została przez „lwa belgijskiego”.

A może by tak parę
do nas przenieść?
Mała zamiana?

A Memling ci nie
wystarczy, w końcu
w Gdańsku wisi!
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Myśląc o sztuce Belgii,
nie można nie myśleć
o olbrzymiej spuściźnie
kulturowej związanej
z burzliwą historią
tego zakątka Europy.

PALEOLIT

RZYMIANIE

Ratusz brukselski

Jaskinia Chaleux

Piękny mi ten wilk wyszedł.
Subtelna linia, zaznaczone to,
co najważniejsze, bez
zbędnych detali. A teraz go
upoluję. Będzie łatwiej.

MEROWINGOWIE

Uwaga, odciskam
pieczęć. Proszę
nie czepiać się,
szczegóły nie są
ważne, chodzi o
pewien skrót myślowy
– schemat. A tak w
ogóle, to przecież
Rzymian już nie ma, a
my musimy dopiero
sobie pewne reguły
sygnet Childeryka
wypracować.

ARCHITEKTURA ROMAŃSKA

L'HÔTEL

Roger de la PASTURE

RENESANS KAROLIŃSKI

Roger de la Pasture
i Roger van der Weyden (moje flamandzkie
„alter ego”) to ja w jednej osobie bez rozdwojenia
jaźni. Ale zobaczcie jak niesamowicie mi to „Zdjęcie
z krzyża” wyszło, wszystko zastygło w dramatycznym
geście opłakiwania, a ileż w tym rzeźbiarskiej maniery.
A swoją drogą, to muszę wam wyznać, że fantastyczną
wręcz przysługę oddał nam pan van Eyck stosując
w swoich obrazach farby olejne, jaki połysk otrzymał
i kolor, i głębię. Złośliwy będę i powiem, że rewolucji
to on tym nie uczynił, wszak farby olejne znane były,
ale spryciula dodał kapkę terpentyny i malować
można nimi było już z łatwością.

No wiecie, żeby pokazać nas na
Łuku Konstantyna jako jeńców!
I to po przeszło trzystu latach?!
Taka próżność zostanie szybko
ukarana i wasze imperium w gruzy
pójdzie! Ale swoją drogą zwrócić
uwagę trzeba, że zgrabnie wam
nasze nadobne sylwetki wyszły.
Realizm, poprawność proporcji
i dbałość o detale przedstawienia –
oto wasze niewątpliwe zalety –
artyści Rzymu.

KAROL WIELKI

RENESANS – Hieronimus BOSCH

I od tej pory
małymi
i WIELKIMI
literami pisać
będziemy.
Minuskuła
to małe literki,
majuskuła –
WIELKIE LITERKI,
a tekst miniaturami
urozmaicę
fantastycznie.

rk
ARCHITEKTURA GOTYCKA

Tournai

RZEŹBA GOTYCKA

Pieter BRUEGHEL (starszy)

Najważniejsze dla mnie
jest życie prostego ludu.
Nie zamierzam malować
wielkich tego świata – są tacy
mało interesujący. Co innego
zwykli ludzie. Z wielką
radością pokażę jak żyją,
jak się bawią, jak
odpoczywają po ciężkiej
pracy. A wszystko to
w moim własnym stylu,
niepowtarzalnym
i wyjątkowym.

Jestem wyjątkowy i niepowtarzalny,
nikt nie maluje tak jak ja. Tworzę
wizję świata, która wstrząsa
sumieniami grzeszników.
A jak pięknie mi to piekiełko wyszło!
Mam już cały tryptyk „Ogrodu
rozkoszy ziemskich”.

Karol co prawda nie
przypomina posągu cesarza
Marka Aureliusza, ale i tak
jest wyjątkowy. Znajdziecie
taki drugi?

To nie hotel ignorancie,
a ratusz!
I znowu na listę UNESCO
się wpisze. A na szczycie
święty Michał, patron
Brukseli ze smokiem
walczy...
I oczywiście za każdym
razem zwycięża. Zwróćcie
uwagę na ażurowość
architektury, istne cacuszko
i majstersztyk bajkowy!

BAROK - Peter Paul RUBENS

ART NOUVEAU - Wiktor HORTA (czyli secesja)

JAMES ENSOR

katedra w Tournai

Aż człowieka boli wszystko,
kiedy patrzy.
I tak, dzięki władcy Francji
Filipowi Augustowi, dzięki
„prawu dzwona”* mogę
wybudować wieżę, jako symbol
wolności mieszczańskich.
A potem, wieża ta zostanie
wpisana na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO;

Ależ solidna budowla powstała.
Kamienne klocki ułożone jak należy.
Grube mury, małe okna, masywne wieże – jednym
słowem architektura romańska!
ADDYTYWNOŚĆ architektury romańskiej –
poszczególne elementy architektoniczne - walce,
stożki, prostopadłościany, zestawiane są ze sobą
jak klocki;

*do tego czasu dzwon jako
symbol był zarezerwowany
tylko dla kleru i szlachty;
Beffroi w Tournai

Oj, przepraszam, aż
z Flandrii zawędrowałem.
Flamandem będąc radość
życia, jego barwność
i rozkosze domowych pieleszy
opiewać będę!

Architekt ci ze mnie wyjątkowy. Któż tak buduje? Tylko
ja! A wiecie dlaczego to takie nowatorskie?
Bo to w stylu makaroniarskim* – kto takie głupie
określenie wymyślił? – cretin, czyli kretyn. Koniec
końców w stylu art nouveau, czyli stylu nowej sztuki,
będzie najprościej, stylu i Młodej Belgii, i Młodej Polski.
*le style nouille – zabawa słowem nouille,
które oznacza makaron typu spaghetti;

Drżyj zła ludzkości – na imię
ci obłuda, nieszczerość, istne wariactwo,
i w tym wszystkim ja z moim
nienagannym poczuciem humoru
i złośliwością. Zszokowałem was, co?
Uwaga, zapowiadam
ekspresjonizm.
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FOLON

SURREALIZM - RENÉ MAGRITTE i PAUL DELVAUX

rozdział 4
Jak kogut na saksofonie grał
czyli Belgmen wynalazca
No nie! Normalne, zwyczajne, realne to to nie
jest. Ale zameczek w Pirenejach – rewelacja,
n'est-ce pas? Wyobraźnia nie zna granic, a moja
wolność daje jej upust. Niech żyje nowa,
nieograniczona sztuka! O, kolega myśli
podobnie...

I tak, nieskrępowana niczym
wyobraźnia naszego
frankofońskiego Belgmena
zatoczyła koło. Wracając
do początków sztuki,
do piktogramów, czyli pisma
obrazkowego, Belgmen kreuje*
czyli wymyśla komiks.

A wiecie, że najbardziej znanym
rysownikiem walońskim
jest Jean-Michel Folon?
I powiedzcie, czy nie jest to syndrom
wyobraźni belgijskiej? Po prostu
superbe, czyli super!

Spoko, dam wam chmurki dla
wyjaśnienia pewnych sytuacji,
bo coś mi się zdaje, że nie
skumacie. Przedstawię wam...

Marsupilami,
bardzo sympatyczne żółte
zwierzątko (jeden z symboli Belgii,
szczególnie miasta Charleroi),
które jak się zdenerwuje rzuca
w przeciwnika kulką zwiniętą
na końcu ogona

Les Schtroumpfs,
czyli Smerfy

I wyobraź sobie, mój drogi orzełku,
że ten zadziwiający instrument
wymyślił Adolf Sax
w roku 1840.

Fantastyczne dźwięki.
Graj kogutku, graj.
Więcej czadu!

oraz
najbardziej znany
cow-boy rodem
z Dzikiego Zachodu,
Lucky Luck

I co?
Dobrze na tym
wyszedł?

Tintin
ze swoim psem Milou

Ja myślę,
sześć lat później wynalazek
opatentował i chyba biznes
na tym niezły zrobił.

Gaston Lagaffe,
istna chodząca katastrofa ;)

Zwariowałeś? Z saksofonem
do filharmonii idziesz? Bracie,
nie te rejony.
Klub jazzowy to rozumiem,
ale sala koncertowa?
To wszystko, ach nie!
Jeszcze sygnatura: pinxit*
Belgmen. Teraz jest ok!
* kreacja  wyraz pochodzący z języka francuskiego – créer;
* pinxit  z łaciny znaczy namalował; wyraz dodawany przed nazwiskiem malarza na obrazie;

Spoko, Hektor Berlioz
mógł go wykorzystać w swym dziele chóralnym?
Mógł. A mógł się znaleźć w składzie
orkiestry symfonicznej w operze „Ostatni król
Judei” Georgesa Kastnera? Mógł.
Więc tniemy i nie marudź.
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Hej, wio koniku *, wio!

No nie!
To już lekka przesada!

Ohyda! Zielone paskudztwo!
A nie można by tak
czekoladki?

Manneken * Pis, czyli Siusiający chłopiec – to symbol
Brukseli.
Jak mówi jedna z wersji legendy, chłopiec ów był synem
jednego z mieszczan brukselskich i zgubił się w lesie.
Troskliwy ojciec zorganizował oczywiście poszukiwania
w pobliskich lasach, jednak nikt nie mógł odnaleźć
dziecka. Po kilku dniach, gdy wszyscy stracili już nadzieję
na odszukanie malca, pewien leśniczy, bardzo spragniony, usłyszał szemrzący strumyczek. Odsunął gałęzie zasłaniające źródło wody i zobaczył ..., sami już wiecie co ;)
Inna wersja legendy mówi o oblężeniu Brukseli, w trakcie
którego najeźdźcy chcąc zdobyć miasto, podłożyli pod
jego mury materiały wybuchowe. Jednak chłopiec
imieniem Juliaanske, jak mały szpieg, odkrył miejsce,
gdzie zaraz miał nastąpić wybuch. Widząc co się dzieje...,
czynem to którym uratował miasto. A dziś, znamy manekiny (w całkiem innych pozach).

A czekoladki
i inne rozkosze
podniebienia?

brukselka - kapusta brukselska to odmiana kapusty
warzywnej; powstała prawdopodobnie ze skrzyżowania
jarmużu i kapusty głowiastej na terenach dzisiejszej
Belgii;

Belgia nie byłaby Belgią bez czekolady.
A pan Neuhaus, znawca czekolady i wyrobów z niej – po
prostu mistrz-czekoladnik (maître – chocolatier), dał nam
nie tylko jedną z najbardziej znanych marek, ale również
sposób bardzo eleganckiego sprzedawania wyrobów
czekoladowych, czyli czekoladek, pakowanych
w « ballotins »* i ułożonych w pudełeczku.
Na deser zjada się słodkie couques, pierniczki speculoos
lub orzechowe pain d'amandes. Jeżeli mówimy o specjałach kuchni belgijskiej, to nie wolno zapomnieć o gofrach
i frytkach ziemniaczanych. Te ostatnie to powód nieustającego sporu pomiędzy kuchniami Belgii i Francji o palmę inwencji.

* brabansony (lub belgi) - rasa ciężkich, zimnokrwistych koni pociągowych,
wyhodowana w Belgii w 2 poł. XIX wieku;
* ballotins
- specjalne, karbowane bibułki w pudełku;
* manneken
- z języka flamandzkiego to oczywiście chłopak;

Co daje połączenie klocków z nitką?
Koronkę - istne cudo, mgiełkę
brabancką, wprost niedościgniony
cud zręczności.

Zimnem powiało, a przecież nasza
Belgia ma klimat umiarkowany,
ale atlantycki! Więc cieplej ma być!
A, nie da rady, na parowcu jesteśmy?
A co wy ze mnie kretyna robicie?

To już lekka przesada! Jak nie
zimno to ... Nie, na to jestem zbyt
wrażliwy, nie mogę wam powiedzieć
o co chodzi...

Proszę Państwa! Panie! Panowie!
Przed wami bohater – Dyl
Sowizdrzał!

Belgia to również znakomite sery i piwa, które są specjałem każdego regionu, każdej miejscowości, każdego skrawka belgijskiej ziemi. Piwa białe, brązowe, czerwone, sezonowe, trapistów - Stella, Kriek, Chimay, Leffe, Maredsous, Jupiler, Orval, la Gueuze..., butelkowane w najprzeróżniejszy sposób i podawane w odpowiedniej szklance,
kieliszku, kufelku – są znakiem wysokiej jakości i różnorodności przemysłu browarniczego.
Koronki belgijskie są bardzo znane i cenione w świecie.
Powstają poprzez zwijanie i skręcanie ze sobą bawełnianych nici nawiniętych na klocki. Jeden ze wzorów nosi jakże czarodziejską nazwę „splot czarownic”, sugerującą istną
magię, którą trzeba się posłużyć przy jego wykonaniu.
kretyn – słowo pochodzenia francuskiego, tłumaczenia nie
wymaga;
Belgica – belgijski statek parowy, na którym pod dowództwem Adriena de Gerlache’a odbyła się międzynarodowa
wyprawa antarktyczna. Uczestniczyli w niej między innymi
Roald Amundsen, Henryk Arctowski oraz Antoni
Bolesław Dobrowolski.
Iperyt (gaz musztardowy) – to bojowy środek trujący,
którego nazwa pochodzi od miejscowości Ypres w Belgii,
w okolicach której Niemcy użyli go po raz pierwszy
w 1915 r. w czasie działań bojowych I wojny światowej.
Dyl Sowizdrzał jest legendarnym bohaterem belgijskim,
zrodzonym w wyobraźni frankofońskiego pisarza Charlesa
de Costera, syna Flamanda i Walonki, czerpiącego dzięki
temu mariażowi natchnienie z literatur i tradycji obu
kręgów kulturowych. Akcja powieści „Legenda, jako też
bohaterskie, wesołe i sławne przygody Dyla Sowizdrzała
i Jagnuszka Poczciwca w krajach flamandzkich i gdzie
indziej” (« Légende et les aventures héroiques, joyeuses
et glorieuses de Thyl Ulenspiegel et de Lamme Goedzak
au pays de Flandre et ailleurs ») rozgrywa się w Niderlandach w XVI wieku, za panowania Karola V i Filipa II,
a nicią przewodnią są opowieści z życiorysu Dyla.
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GEORGES SIMENON jest jednym z najbardziej
znanych za granicą pisarzy belgijskich, największą
popularność przyniósł mu znany na całym świecie cykl
powieściowy o komisarzu Maigrecie, który wprowadza
czytelnika w arkana pracy organów ścigania, czyli krótko
mówiąc - policji. Simenon był pisarzem bardzo płodnym.
Potrafił napisać od 60 do 80 stron dziennie, a w czasie
całego swojego życia ponad 450 powieści i opowiadań.
Georges Simenon
Coś mi tu zbrodnią pachnie.
Komisarzu Maigret ruszamy
na łowy. Trzeba rozwiązać
zagadkę kryminalną!

Jacques Brel

Ratuj się kto może! Mandaryna
śpiewa po francusku! O,
przepraszam – to nie ona. To
Kate Ryan.

Warto zapamiętać, iż MAURICE MAETERLINCK,
twórca dramatu symbolicznego, Flamand co prawda,
ale piszący po francusku, otrzymał w roku 1911 nagrodę
Nobla.

• Region Stołeczny Bruksela
• Region Flamandzki
• Region Waloński

Trzy wspólnoty
• Francuska
• Flamandzka
• Niemieckojęzyczna

Prowincje Belgii
Flandria:
• Antwerpia
• Brabancja Flamandzka
• Flandria Wschodnia
• Flandria Zachodnia
• Limburgia
Walonia:
• Brabancja Walońska
• Hainaut
• Liège
• Luksemburg
• Namur

Najbardziej znanym belgijskim bardem, kompozytorem,
piosenkarzem jest z całą pewnością JACQUES BREL,
którego życie było równie wyjątkowe, jak jego piosenki,
pełne wewnętrznych napięć i emocji życia. « Ne me quitte
pas » („Nie opuszczaj mnie”) zaśpiewać każdy może,
ale kto zaśpiewa to tak, jak on?...
LARA FABIAN, MAURANE, VAYA CON DIOS
to belgijska scena muzyczna znana również w Polsce.
Kto jednak pamięta, że śpiewający po hiszpańsku zespół
to grupa z Belgii? W świecie znane są również nazwiska
artystów afrykańskiej sceny muzycznej rodem z Belgii,
takie jak Kadja Nin, która pochodzi z Burundi,
czy Dieudonné Kabongo - Kongijczyk.
Nic nie sprawia większego kłopotu podróżującemu
po Belgii, jak wielojęzyczność nazw miejscowości.
Tu trzeba być omnibusem - Brugia, po francusku nazywa
się Bruges, a po flamandzku Brugge, Gandawa to Gand
i Gent, Antwerpia zaś to Anvers i Antverpen. Lowanium
to francuskie Louvain i flamandzkie Leuven. Tournai
po francusku (polska wersja jest taka sama), zaś po
flamandzku Doornik, Brabancja to po prostu Brabant...,
a Liège, czyli Luik, ma polską rzadko używaną nazwę
Leodium.

Jak tu się nie zgubić?! Proszę o jakąś
uniwersalną mapę, na mojej nic się nie zgadza!

A dla przypomnienia, kilka
faktów i mamy finał.

Trzy regiony
autonomiczne Belgii

rozdział 5
Wystawy i imprezy
czyli co się w tym czasie wydarzyło
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Tom II Edukacyjnych Zeszytów Muzealnych „Laboratorium – Belgia frankofońska” jest częścią projektu
kulturoznawczo-edukacyjnego o tym samym tytule, realizowanego przez Dział Kultur Pozaeuropejskich Muzeum
Miejskiego w Żorach od 5 lutego do 31 marca 2007 roku.
W ramach projektu Muzeum przygotowało dwie wystawy:
• „Bruxelles. 1000 ans de rayonnement de la culture
française”; wypożyczona dzięki uprzejmości Delegatury
Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii, Regionu Walonii;
• „Walonia-Bruksela – piękno i harmonia” – fotografia
Axela Louvrier, lektora języka francuskiego CGRI
w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki
Uniwersytetu Śląskiego;
oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży:
• zajęcia teoretyczne w blokach tematycznych:
1. Historia z brabanckiej koronki;
2. Belgijska wędrówka. O etniczności słów kilka;
3. Belgia - największe muzeum świata;
• warsztaty:
1. W pracowni Magritte’a – warsztaty plastyczne;
2. Komiks – na drodze do sztuki – warsztaty
językowo-plastyczne;
3. W kręgu kodu kulturowego – warsztaty językowe;
• koncerty:
Monsieur Brel, vous permettez?
Muzyczna zagadka belgijska.
A czy wiecie
skąd wziął się nasz kiermasz?
To słowo podróżnik - przybyło z Bretanii,
gdzie oznaczało po prostu święto miasteczka. « Ker »
po bretońsku to miasto, miasteczko. Słowo to zaadoptowane
we Flandrii i w Luksemburgu zaczęło oznaczać święto
parafialne. Słowa « kermesse » i «kerkmisse » (msza
w kościele) zostały później poddane francuskiej „obróbce”,
która dała w rezultacie nasz kiermasz. Koło się zamknęło.
Niektóre słówka belgijskie, takie na przykład jak drève czyli droga, tak spodobały Francuzom, że przyjęli je
eksperci z Académie française.

Krótka lekcja francuskiego

Użyteczne słowa i wyrażenia

Nauczenie się podstawowych zwrotów i słów francuskich
nie powinno sprawić żadnego kłopotu, a korzyści z ich
znajomości będą odczuwalne w czasie trwania podróży
belgijskiej. Musimy się jednak pogodzić z faktem, że
Walończycy mówić do nas będą bardzo szybko, stąd
można mieć poważne problemy ze zrozumieniem poszczególnych słów, ale wystarczy się wsłuchać, przyzwyczaić i świat od razu wydaje się prostszy...
Belgicyzmy – to takie słówka, które wzbogacają język
francuski dodając mu smaczku – po prostu « spécialités
de la maison ».

tak mówią Polacy tak mówią Belgowie

Michał Biernacki
„Nieskończona pustynia”

Marek Gruszka
„Outlands”

przepraszam
Czy mówisz po angielsku?
tak
nie
Rozumiem
Nie rozumiem
OK/zgoda
proszę
dziękuję
dzień dobry
do widzenia
dobry wieczór
dobranoc
Jak się masz?
przepraszam
Proszę mi pomóc

pardon
Vous parlez anglais?
oui
non
Je comprends
Je ne comprends pas
d'accord
s'il vous plait
merci
bonjour
au revoir
bonsoir
bonne nuit
Comment allez-vous? / Ça va?
Pardon / je m'excuse
Aidez-moi, s'il vous plait

tak mówią Francuzi
pytanie o drogę

głęboki talerz
aula
gazeta
cykoria

assiette profonde
auditoire
gazette
chicons

assiette creuse
grande salle de cours
journal
endives

W pracowni Magritte'a

Historia
z brabanckiej koronki

Jak mogę się dostać do...?
Gdzie jest?
Jak daleko stąd do...?
blisko
daleko
na lewo
na prawo
prosto
za

Comment est-ce je peux
arriver á...?
Oú est...?
Combien y a-t-il jusqu'á...?
près / pas loin
loin
à gauche
à droite
tout droit
derrière

słowa podstawowe
wystawa
„Bruxelles. 1000
ans de rayonnement
de la culture française”

W sumie, jeśli znasz polski,
trochę francuskiego i trochę niemieckiego - jesteś
europejskim poliglotą. I o to właśnie chodzi, by wszystkiego
nie sprowadzać do mianownika angielskiego, bo nie samym
angielskim Europejczyk żyje.

Belgia - największe
muzeum świata

„Walonia-Bruksela –
piękno i harmonia”
fotografia
Axela Louvrier

teraz
później
mężczyzna
kobieta
tu
tam
otwarte
zamknięte
duży
mały
dużo
dobry
zły
ciepły
zimny

maintenant
plus tard
un homme
une femme
ici
là
ouvert
fermè
grand
petit
beaucoup
bon
mauvais
chaud
froid

przepis kulinarny
Mousse au chocolat

Ingrédients par personne :
25 g de chocolat fondant
1 jajko
1 łyżka de sucre fin
Ustensiles :
2 garnki
1 pojemnik do ubijania białka
1 mikser lub trzepaczka do ubijania białek
1 cuillère en bois (to na ilustracji obok)
Préparation :
1. Roztopić le chocolat au bain–marie
2. Ubić białka na pianę (en neige)
3. Gdy le chocolat jest roztopiona, dodać le sucre
i żółtko d’oeuf. Dobrze mélanger bo źółtko ne peut
pas cuire !
4. Terminer dodając délicatement białka ubite
na pianę
5. Nałożyć do miseczek

Walonia – Bruksela
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4 500 000 Belgów
francuskojęzycznych
w samym sercu Europy
Ludność francuskojęzyczna zamieszkała
w Regionie Walonii oraz w Regionie
Brukseli-Stolicy stanowi Wspólnotę Francuską
Belgii, zwaną również Wspólnotą Francuską
Walonia-Bruksela. Region Walonii i Wspólnota
Francuska Belgii mają swój rząd i parlament.
Obszar
Belgia - 30 528 km²
Region Walonii – 16 844 km²
Region Brukseli-Stolicy – 162 km²
Region Walonii zamieszkuje 3 413 000 osób.
Region Brukseli-Stolicy zamieszkuje 1 018 000 osób,
w tym 90% to ludność francuskojęzyczna.
Tak więc Wspólnota Francuska Belgii
liczy około 4 500 000 osób.
Wspólnota Francuska Walonia-Bruksela
oraz region Walonii mają wspólne godło.
Jest to czerwony kogut na żółtym tle.

Delegatura Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii, Regionu
Walonii i Komisji Wspólnotowej Francuskiej Regionu
Stołecznego Brukseli
Ambasada Belgii
Delegat: Daniel Menschaert
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-546 Warszawa
tel. 48(0)22.583 70 01
fax: 48(0)22.583 70 03
e-mail: walbru@varsovie.pl
www.wbri.be

