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Bretaň také trochu literární           
Dáša Honsnejmanová           

 
     "Knihami mrtvých poučují živé." - Chateaubriand 
 
      Svaz knihovníků a informačních pracovníků - východní Čechy uspořádal v červnu 2008 zájezd hlavně 
pro knihovníky se zajímavým podtextem "Bretaň také trochu literární", kterého jsem měla možnost se 
zúčastnit. Byla jsem tímto krajem natolik okouzlena, že mi nedalo nenapsat pár slov, zachovat si 
vzpomínky a přiblížit alespoň na papíře tento drsný, ale přesto nádherný kout naší planety i Vám... 
 
      Francie je zemí, která je pro svoji bohatou literární a básnickou historii vyhledávaná především 
milovníky historie, literatury, umění, velkolepé architektury, ale také milovníky vynikajícího jídla, vína, 
elegantní módy a parfémů. Snad každý touží navštívit Paříž a další velká města, ale snad i víc okouzlí 
právě bretonský venkov, svojí živočišností, drsným životem, čistotou, vzduchem protkaným slanou 
příchutí oceánu a vůní hortensií nepočítaných barev. 
 
      Bretaň je nejzápadnější část Francie, ale také nejmystičtější a nejsamostatnější region s nezávislým 
lidem a tradicemi, které se utvářely po tisíciletí. Tento kus země se skalnatými břehy a drsnou krajinou 
připomíná druidskou přítomnost původních keltských kmenů. Bretonci udržují svoji kulturu a svůj jazyk 
stále živý, používají ho v běžném životě a informativní nápisy jsou tak všude dvakrát (francouzsky i 
bretonsky). Je to kraj plný legend a starých příběhů. Málokdo ví, že právě v tomto kraji vznikla legenda o 
Excalibru a že je v tomto kraji pochován kouzelník Merlin. Najdeme zde množství tajemných 
prehistorických menhirů a skály z růžové žuly. Pobřeží je velmi rozmanité, jsou to často vysoké strmé 
útesy, na kterých fouká silný vítr od Atlantského oceánu. Jsou tu i nádherné pláže s jemným zlatým 
pískem. 
 
      V malých středověkých městečkách se jakoby zastavil čas. Typické jsou dlážděné ulice a hrázděné 
domy, které působí velmi nádherně v záplavě květů všech barev, především hortensií. Snad v každém 
okně je květina, na každém kousku půdy roste keř nebo strom. 
 
      Pohostinnost zdejších lidí je vyhlášená, a tak se můžete usadit v malebných hospůdkách a ochutnat 
třeba černé slávky po námořnicku, mořské plody, slané palačinky (galetty) se sýrem nebo sladké (crepes), 
jen tak ocukrované a pokapané máslem, tradiční jehněčí na tymiánu s fazolemi a mnoho dalších dobrot, 
které můžete zapít tradičním jablečným nápojem zvaným cidre. 
 
      Přijměte tedy pozvánku ke krátkému zastavení, a to nejen literárnímu… a snad i tip na příjemně 
strávenou dovolenou ... 
 
      Městečko Chartres osloví návštěvníky především svojí nádhernou "modrou" katedrálou a půvabnými 
hrázděnými domy. 
 
      Městečko Le Mans zaujme nejstarším opevněním ve Francii z doby Julia Ceasara a nádhernou 
katedrálou, u které stojí 6000 let starý menhir (stojící kámen). 
 
      Městečko Vitré okouzlí středověkými hrázděnými domy a opevněním. 
 
      Tajemný, až děsivý zámek Combourg se nachází uprostřed nádherné anglické zahrady; v roce 
1761 ho koupil otec spisovatele Augusta-Reného de Chateaubrianda (4.9.1768 St. Malo - 4.7.1848 Paříž), 
francouzského diplomata a spisovatele šlechtického původu, který je považován za jednoho z 
nejvýznačnějších představitelů romantismu ve francouzské literatuře. Jeho vliv na celou dobu byl tak 



veliký, že jej lze považovat za otce francouzského romantismu. Veršem psal málo. Zato v próze rozvinul 
neobyčejnou mohutnost, sílu, něhu i kouzlo. Ve své tvorbě se zabývá hlavně historickými tématy, 
exotickými kraji, nešťastnou láskou... a právě 4. září letošního roku jsme mohli vzpomenout již 240 let od 
narození tohoto úchvatného a tajemného spisovatele… 
 
      Středověké městečko Dinan s typickým dlážděním a hrázděnými domy, které jsou obklopeny 
nejstaršími a nejdelšími hradbami v Bretani, proslulo tradičními řemeslníky a palačinkárnami. 
 
      Ostrov Ile de Bréhat - "Ostrov květin a růžových skal" - na jedné z nich je pomníček manželů Pierra 
Curie (profesor fyziky) a Marie Curie-Sklodowské (francouzská fyzička a chemička polského původu). 
 
      Typické rybářské městečko Paimpol se svým Islandským rybářem od Pierra Lotiho. 
 
      Městečko Tréguier s nádhernou katedrálou sv. Tugduala, ve které má svůj hrob i sv. Yves, který 
ochraňoval vdovy a sirotky. V roce 1347 byl kanonizován a stal se patronem právníků. V současné době 
zde byly obnoveny slavné poutě právníků, kteří mu skládají na mramorových tabulkách svůj hold i s 
malým přáním. 
 
      Lázeňské městečko Dinard, které je proslaveno svojí "Měsíční promenádou", při které se 
návštěvníci můžou zaposlouchat do tónů vážné hudby a slavných oper, mezi jejichž autory se zařadili i 
náš Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a Leoš Janáček. Další zdejší zajímavostí je, že zde natáčel svůj 
horor Ptáci Alfred Hitchcock.  
 
      Město korzárů a mořeplavců St-Malo, které působí stále divoce a bojovně. Korzárské řemeslo bylo 
velice riskantní a mělo svá přísná pravidla. Provozovalo se s pověřením francouzského krále. V historii se 
obyvatelé tohoto městečka mnohokrát bránili Angličanům a za II. světové války bylo zcela srovnáno se 
zemí. Trvalo mnoho let, než město opět povstalo z trosek a bylo obnoveno podle starých dochovaných 
map, kámen po kameni. A je pravdou, že korzár ze 17. století, který by dnes připlul se svojí lodí do 
přístavu, bez jediného zaváhání najde svůj dům, tak věrná je kopie tohoto slavného města. Za velkolepým 
opevněním se nacházejí pláže, o kterých se říká, že patří k nejkrásnějším hned po Azurovém pobřeží. 
Zajímavostí jsou dva skalnaté ostrovy nedaleko pobřeží, na které se dá dojít suchou nohou za odlivu. Ten 
trvá 6 hodin a dosahuje výšky 12 metrů. Na jednom je pohřben básník Chateaubriand a na druhém je 
válečná pevnost. 
 
      Městečko ústřic Cancale je známé svým chovem snad těch nejlepších ústřic, které se odtud 
dodávaly i na francouzský dvůr.  
 
      Jeden z divů západního světa Mont-St-Michel (hora svatého Michala) se nachází na ostrově mezi 
Bretaní a Normandií. Jediný pohled na impozantní opatství, postavené na skále, které jako by vystupovalo 
přímo z moře, dokáže okouzlit a vryje se navždy do paměti. Opatství zcela právem dostalo jméno La 
Merveille - Zázrak. Zde je vidět, jak je příliv a odliv silný, jak je příroda mocná. 
 
      Nádherné městečko Fougeres se může pochlubit mohutným hradem, který sloužil jako velká 
pevnost. Zajímavostí tohoto impozantního hradu je 13 věží. Odehrával se zde slavný příběh románu 
neméně slavného spisovatele Honoré de Balzaca Rebelové.  
 
      Balzac patří dodnes k oblíbeným spisovatelům, pocházel z měšťanské rodiny, ve škole však příliš 
nevynikal - stěží dokončil gymnázium. Přesto se pokusil o studium práv. Ale již tehdy toužil po 
spisovatelské dráze, a tak si na rodičích vymohl, že ho budou 2 roky podporovat s podmínkou, že prokáže 
svůj talent. Neuspěl, a dostal se tak před zásadní životní volbu. Nakonec odmítl praktické zaměstnání a 
začal se živit psaním podřadných děl. Krátce před svou třicítkou se však rozhodl skoncovat s tímto typem 
literatury a poprvé se podepsal pod historický román Šuani (1829). Na něj navazovaly další kratší práce, 
jako je Gobseck (1830), kde poprvé použil postavu chamtivce, a Šagrénová kůže (1831), jejímž ústředním 
motivem je kůže, která sice splní všechna přání, ale stále se zmenšuje, a až zmizí, způsobí svému majiteli 
smrt. Tyto romány se staly základními kameny k Balzacovu životnímu dílu - Lidské komedii. Příznačné je, 
že motivy a postavy přecházejí z jednoho díla do jiných, nebývá dodržena dějová posloupnost a vedlejší 
postavy se nám ukazují i z jiných úhlů pohledu. Balzac tak chtěl vytvořit systematický obraz společnosti, 
zachytit ji "v pohybu". Používal při tom důkladné popisy, jejichž detaily měly svůj základ v autorově 
pozorovací schopnosti - v souvislosti s tím se u něj mluví o tzv. druhém zraku. Svým postupem položil 
základy kritického realismu. 



 
      Město Remeš je jedno z nejvýznačnějších měst umění a historie, vděčí za svou proslulost 
šampaňskému vínu a místní katedrále, v níž bylo korunováno mnoho francouzských králů. Katedrála se 
nazývá také "Katedrála smějících se andělů" podle věhlasné sochy Usmívajícího se anděla. 
 
      Zde naše cesta po západní Bretani končí. Nemohli jsme navštívit všechna ta nádherná místa, o 
kterých se píše v průvodcích, to ani není za tak krátkou dobu možné, ale nakonec… vždyť stačí si jen 
cestu naplánovat, zabalit si kufr a znovu vyrazit… 
 
      "Láska a nenávist jsou dvě sestry, kde je jedna, přijde i druhá, potom spolu odejdou." - Chateaubriand
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