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Losy kobiet w lamentach bretońskich

Éva Guillorel

Historyczne lamenty w języku bre-
tońskim (z francuskiego comp lainte 
– lament, skarga) wywodzące się 
z tradycji ustnej, znane pod bretoń-
ską nazwą gwerz (l.mn. gwerzioù), są 
zbiorem setek opowieści o różnych 
lokalnych wydarzeniach. Pieśni te były 
zbierane począwszy od XIX wieku 
i przez cały wiek XX, jednak odnoszą 
się do czasów dawniejszych, datują-
cych się od XVI do XVIII wieku. Opisują 
życie społeczne, kulturalne i religijne 
zachodniej Bretanii i stanowią bardzo 
interesującą dokumentację, która po-
zwala nam lepiej poznać tamte czasy. 
Ponadto mają tę zaletę, że ich główny-
mi bohaterkami są kobiety, które rzad-
ko występują w większości dawnych 
archiwów pisanych. Kobiety są często 
zarówno wykonawczyniami pieśni, jak 
i protagonistkami historii, o których 
one opowiadają.

Kobiety – uprzywilejowane 
wykonawczynie lamentów 

bretońskich

Już na początku pracy polegającej 
na spisywaniu śpiewanych gwerzioù 
stało się jasne, że kobiety są ich naj-
lepszymi wykonawczyniami i mają naj-
większy wkład w ich przekazywanie. 
To przekonanie wyrażali zbieracze 
pieśni, którymi byli prawie wyłącznie 
mężczyźni. Należałoby powiedzieć, że 
były także kobiety, które je spisywa-
ły, ale to przede wszystkim mężczyź-
ni je publikowali i za ich sprawą stali 
się sławni. Najbardziej znaczącym 
przykładem jest Théodore Hersart 
de La Villemarqué, który opublikował 
w 1839 roku „Barzaz Breiz”, pierwszy 
zbiór pieśni w języku bretońskim, któ-
ry odniósł wielki sukces we Francji 

i w Europie. La Villemarqué miał za-
ledwie 24 lata w momencie publikacji 
zbioru, a w jego pracy bardzo mu po-
mogły jego matka, Ursule Feydeau de 
Vaugien, oraz inne kobiety jak Barbe-
-Emilie de Saint-Prix, które przekazały 
mu pieśni, które same spisały. Innemu 
ważnemu zbieraczowi lamentów bre-
tońskich w XX wieku, François-Marie 
Luzelowi, pomagała jego siostra Per-
rine, która pozostała w jego cieniu 
i nigdy nie była doceniona za swoją 
pracę.

Niektóre z wykonawczyń, którymi 
interesowali się zbieracze pieśni, sta-
ły się prawdziwymi legendami za swe-
go życia. Tak było z Marc’harit Fulup, 
którą folklorysta i powieściopisarz 
Anatole Le Braz nazywa „matką pie-
śni” i która znała setki bajek i pieśni. 
W XX wieku siostry Goadec odniosły 
duży sukces medialny, między innymi 
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dlatego, że śpiewały z Alanem Stivel-
lem. Repertuar i styl Marie-Joseph 
Bertrand ze swej strony wywarły duży 
wpływ na młodych śpiewaków.

Status kobiet w gwerzioù

Tak więc, to dzięki kobietom znamy 
dzisiaj większość gwerzioù. W do-
datku pieśni te opowiadają historie, 
w których kobiety zajmują ważne 
miejsce. Odnotowujemy w pieśniach 
dwa główne wzorce: kobiety przed-

stawiane są w nich jako ofiary lub 
jako winowajczynie.

Obecność kobiet jest związana 
z trzema głównymi rodzajami tragicz-
nych opowieści charakterystycznych 
dla tematów rozwijanych w lamen-
tach bretońskich: gwałty (połączone 
z morderstwem), samobójstwa i dzie-
ciobójstwa. Te kryminalne akty były 
w teorii bardzo ciężko karane w XVI, 
XVII czy XVIII wieku. W rzeczywisto-
ści jednak nie znajdujemy wielu do-
wodów na to w archiwach sądowych, 
te przypadki rzadko interesowały 

wymiar sprawiedliwości. Tak więc 
gwerzioù stanowią bardzo cenny ma-
teriał do badań dla historyków, by le-
piej zrozumieć status kobiet oraz jak 
je traktowano w tamtym czasie.

Kobiety ofiary

Lamenty z definicji mają opowiadać 
historie tragiczne. Nie zaskakuje więc, 
że spotykamy w nich kobiety będące 
ofiarami wszelkich możliwych tragedii: 
umierają w czasie porodu, zabija się je 
na drodze lub też toną w morzu. Naj-
częstszym motywem jest kobieta bę-
dąca ofiarą gwałtu. Gwałt w dawnym 
społeczeństwie był w pewien sposób 
tolerowany i rzadko jego sprawców 
ścigało prawo, tymczasem przemoc 
wynikająca z nierówności, np. ze sto-
sunku podległości (pomiędzy panem 
i jego służącą) była bardzo częsta. 
Inaczej było w pieśniach, w nich gwałt 
był zawsze przedstawiany jako ohyd-
ne i szokujące przestępstwo. Modelem 
typowej ofiary w gwerzioù mogłaby 
być młodziutka Perinaig Ar Mignon, 
służąca w gospodzie, zgwałcona i za-
bita przez klientów, którym usługi-
wała nocą. Ten lament jest oparty na 
udokumentowanym wydarzeniu, które 
miało miejsce w Lannion w 1695 roku. 

Często zgwałcona młoda dziewczy-
na woli się zabić niż żyć zhańbiona 
– to jeden z poetyckich schematów 
lamentów. Dziewczyna rzuca się do 
morza albo bierze nóż i wbija go sobie 
w serce. Samobójstwo, w dawnym spo-
łeczeństwie uważane za „zabójstwo 
samego siebie”, było bardzo surowo 
karane – wytaczano nieboszczykowi 
proces i, o ile samobójstwo zostało 
udowodnione, jego ciało ćwiartowano 
i wystawiano na widok publiczny, co 
było hańbą dla rodziny. Jednak lamenty 
nigdy nie przedstawiają samobójstwa 
jako czynu godnego potępienia, raczej 
jest ono traktowane jako mniejsze zło 
wobec utraty dziewictwa. Należy pod-
kreślić, że gwerzioù przeniknięte są sil-
nie moralnością.

Kobiety winowajczynie 

Kobiety, które popełniają zbrodnię, 
są innym ważnym tematem lamentów 
bretońskich, zwłaszcza kobiety dziecio-
bójczynie. Z wielką dezaprobatą mówi 
się o tych dziewczynach znajdujących 
się przecież w rozpaczliwej sytuacji, 
które pozbywają się swych dzieci uro-
dzonych poza małżeństwem, by unik-
nąć odrzucenia przez społeczność, 
w której żyją. Często pieśni opisują 
zabójstwo noworodków bardzo reali-

Portret Théodora Hersarta de la Villemarqué z broszury autorstwa Cavaliera Auguste’a, 1900.
Ze zbiorów Musée de Bretagne. Nr inw. 900.0032.1. Domena publiczna.
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stycznie.  Lamenty o zabójstwach dzieci 
są lamentami kobiecymi w pełnym tego 
słowa znaczeniu: prawie wszystkie zna-
ne ich przykłady pochodzą od kobiet 
i śpiewa je bardzo mało mężczyzn.

Kobiety winne zbrodni pojawiają się 
też w pieśniach jako niezwykłe zbrod-
niarki, które wzbudzają jednocześnie 
szacunek i grozę. Dobrym przykładem 
jest tu Marc’harit Charlez – kobieta bę-
dąca przywódczynią szajki bandytów, 
która sieje postrach w Trégor i nie ma 
skrupułów, by zabić własnego ojca, 
a jednocześnie daje dowód swego czło-
wieczeństwa, zgadzając się zostać matką 
chrzestną nowo narodzonego dziecka.

Często więc w gwerzioù widać pew-
ną niejednoznaczność wśród przykła-
dów kobiet będących ofiarami i kobiet 
winowajczyń. Kobiety, które popeł-
niły dzieciobójstwo są bez wątpienia 
zbrodniarkami. Jednak z jednej strony 
były najpierw ofiarami (uwiedzione 
przez swoich pracodawców, wyrzucone 
z domu przez rodziców lub też zmu-
szone do samotnego porodu w lesie), 
z drugiej strony zbrodnie zostały od-
kupione przez ich pokutę. Mari Kelenn, 
siedmiokrotnie ciężarna za sprawą 
własnego ojca, zabija dzieci narodzone 
z tego związku, ale odbywa długą po-
kutę, by uzyskać przebaczenie u Boga 
i w rezultacie pieśń kończy się jej wstą-
pieniem do raju.

W jakim celu śpiewało się 
gwerzioù opowiadające 

o kobietach ofiarach 
i winowajczyniach?

Postaci kobiet w lamentach bretoń-
skich są więc złożone, sprawia to, że 
zastanawiamy się nad znaczeniem, 
 jakie nadawali im wykonawcy oraz słu-
chająca ich publiczność. Pewne jest, że 
wiele pieśni o kobietach mogło doty-
czyć własnych przeżyć lub też wyra-
żać przeżycia wielu pokoleń kobiet od 
czasów powstania pieśni. Dlatego też 
lamenty przetrwały śpiewane i prze-
kazywane ustnie, czasem przez wiele 

setek lat. Pieśni, o których mowa, nie 
istniały w wersji pisanej, zanim nie spi-
sano ich w XIX stuleciu. 

Jaki morał wyciągali z gwerzioù wy-
konawcy i publiczność? Mogły one 
działać jak ostrzeżenie przed złama-
niem norm społecznych i porządku 
moralnego obowiązującego w daw-
nym społeczeństwie, którego zasa-
dy były bardzo nieprzychylne wobec 
kobiet. Jednocześnie, poetycki cha-
rakter pieśni pozwalał na pokazanie 
wyjątkowych postaci kobiet wykra-
czających poza przeciętną kondycję, 
jak to ma miejsce w przypadku Anny 
Ar Gardien, która walczyła przeciwko 
możnowładcom, by uratować honor 
swój oraz swoich sióstr. Wyszła z walki 
zwycięsko i została nagrodzona oso-
biście przez króla i królową. Mamy tu 
do czynienia z opowieścią fikcyjną, ale 
pozwalającą słuchaczkom zidentyfiko-
wać się z pozytywną postacią kobiecą.

Kobiety, pieśni i emocje

By zrozumieć wymowę gwerzioù 
w kontekście, w którym były wykony-
wane, podejmowanie tematu kobiet 
w pieśniach powinno być wieloper-
spektywiczne i brać pod uwagę histo-
rię, literaturę, ale także psychologię 
i studium emocji. Ponadto śpiewanie 
lamentów nie ma dzisiaj takiego same-
go znaczenia jak w XIX wieku. Niektóre 
z gwerzioù są nadal śpiewane w XXI 
wieku, ale społeczeństwo bardzo się 
zmieniło i wiele z tych historii brzmi 
dla naszych uszu dziwnie. A jednak 
zdarzenia lokalne lokalne wciąż fa-
scynują nas tak jak kiedyś, choć nie są 
one już rozpowszechniane pod posta-
cią pieśni, tabloidy i wiadomości w te-
lewizji nagłaśniają straszne zbrodnie 
lub zabójstwa dzieci, których historie 
czasami bardzo przypominają te z la-
mentów bretońskich powstałych wiele 
wieków temu.

Tłumaczenie: Elżbieta Sokołowska

Dr Éva Guillorel – historyczka z Uniwersytetu Rennes 2, ceniona badaczka kultury oralnej języka 
francuskiego i bretońskiego, w tym pieśni, specjalizuje się m.in. w opisywaniu, poprzez ich treść, 
losów kobiet na przestrzeni wieków w Bretanii. Jest autorką licznych publikacji oraz 2 książek, 
w tym współautorką cenionego opracowania pt. „Miracles & Murders. An Introductory Anthology 
of Breton Ballads”.

Strona tytułowa „Barzaz Breiz”, T. 1, wydanie 
czwarte, Paris. Leipzig. A. Franck, 1846.

Okładka polskiego wydania „Pieśni bretońskich” 
(„Barzaz Breiz”) Théodore’a Hersarta de la 
Villemarqué, przeł. Lucjan Siemieński, Dom Bretanii, 
Poznań, 2006.
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Dwa sposoby widzenia rzeczywistości

Rozmowa Marka Bochniarza z Évą Guilllorel

Do drugiej połowy XX wieku pieśni i źródła ustne nie były uznawane za zbyt po-
ważne dokumenty w badaniach historycznych – mówi doktor Éva Guillorel z Uni-
wersytetu Rennes 2. W listopadzie Guillorel wygłosiła wykład online pt. Losy 
kobiet w lamentach Bretanii w XVI – XVIII wieku na przykładzie pieśni bretoń-
skich. Było to jedno z wydarzeń organizowanych przez Dom Bretanii w ramach 
XXVII Dni Bretanii. 

Pieśni bretońskie zaczęły być zbierane 
we Francji w XIX wieku przez etnolo-
gów i folklorystów. Za najważniejszy 
ich zbiór uchodzi „Barzaz Breiz”, który 
w 1839 roku wydał w Paryżu arysto-
krata Théodore Hersart de La Ville-
marqué. Był to efekt jego podróży po 
Bretanii. Pozycja obejmowała kilka-
dziesiąt utworów wraz z przekładem 
na język francuski. „W pieśniach tych 
objawiło się światu ogromne, niezna-
ne dotąd bogactwo historii, wierzeń, 
obyczajów i języka mieszkańców Pół-
wyspu Bretońskiego, odżywała barw-
na celtycka przeszłość, niezliczona 
ilość legend, opowieści, tajemniczych 
przygód rycerskich. Porównywano je 
do run opublikowanego cztery lata 
wcześniej fińskiego eposu narodowe-
go Kalewala. W wielu krajach budziło 
się wówczas zainteresowanie poezją 
i muzyką ludową, zaczątek świadome-
go kształtowania się tożsamości regio-
nalnej” – tak we wstępie do polskiego 
wyboru pieśni bretońskich pisał prof. 
Wiesław Mateusz Malinowski1.

Pod koniec XIX wieku historia stała 
się poważną, modernistyczną dyscy-
pliną naukową. Na przełomie wieków 
reprezentujący ją naukowcy nie byli 
przekonani co do wartości źródeł oral-
nych i tego, że można na nich polegać 
pisząc studia historyczne. Dopiero 
w drugiej połowie XX wieku zaczęli oni 
zajmować się pieśniami bretońskimi – 
i to wyłącznie ci z nurtu historii kultu-
ry, a nie historii politycznej, społecznej 
czy ekonomicznej. To właśnie w tym 
prądzie badań padła myśl, że moż-
na uzyskać dostęp do innych głosów 
o przeszłości, jeśli poddamy analizie 
nowe rodzaje archiwalnych materiałów 
aniżeli te, którymi naukowcy zajmowali 
się dotychczas. Zwrot kulturalny w ba-
daniach historycznych, który miał miej-
sce w ostatnich dekadach sprawił, że 
dziś na pieśni bretońskie patrzy się nie 

1  T.H. de La Villemarqué, Pieśni Bretońskie, przeł. 
L. Siemieński, Dom Bretanii, Poznań, 2006.

tylko jak na fascynujące zabytki litera-
tury czy muzyki.

Marek S. Bochniarz: Proszę opowie-
dzieć, czym się Pani obecnie zajmuje, 
a co znajdowało się w polu Pani zain-
teresowań w przeszłości.

Éva Guillorel: Zajmuję się pieśniami 
bretońskimi. W zasadzie, nim skupi-
łam się na tym temacie, interesowa-
ło mnie kilka różnych kwestii, w tym 
historia i języki celtyckie, ponieważ 
posługuję się należącym do nich 
językiem bretońskim, stosowanym 
w komunikacji ustnej w Bretanii. In-
teresowała mnie również muzyka 
– z tego względu, że umiem wykony-
wać muzykę tradycyjną. Jeszcze jed-
nym z moich pól badawczych była 
etnologia.

Szukając sposobu na połączenie tych 
różnych dyscyplin uznałam, że zajmo-
wanie się historycznymi pieśniami bę-
dzie dla mnie dobrym tematem. Poza 
tym w Bretanii mamy tak bardzo boga-
tą tradycję pieśniarską, że zajmowanie 

się nią wydawało się najsensowniej-
szym z moich różnych zainteresowań.

M.S.B.: W wypowiedzi dla Pod Unicaen 
(platformy podcastowej Uniwersytetu 
w Caen), w której omawia Pani proble-
matykę książki „Miracles & Murders”, 
przygotowanej we współpracy z Ma-
ry-Ann Constantine, wspomina Pani 
o niewspółmiernej obecności różnych 
zjawisk w studiach celtyckich – o nie-
zwykle dużym nacisku, który kładzio-
ny jest w krajach anglojęzycznych na 
lokalne źródła historyczne, przy jed-
noczesnym, prawie zupełnym, igno-
rowaniu Bretanii. Anglojęzyczna praca 
„Miracles & Murders” miała ten stan 
choć trochę odmienić...

É.G.: W świecie anglojęzycznym pro-
wadzi się bardzo wiele badań nad 
światem celtyckim, ponieważ Walia, 
Szkocja i Irlandia są krajami celtyc-
kimi, będącymi zarazem krajami an-
glojęzycznymi. Tyle jest kwestii, nad 
którymi badacze z Anglii czy Stanów 
Zjednoczonych mogą się pochylić, że 
raczej skupiają się właśnie na nich [za-
gadnieniach z krajów anglosaskich], 
niż na pieśniach bretońskich.
To właśnie głównie francuscy badacze 
zajmują się tymi pieśniami, a swoje 
prace publikują w większości w języ-
ku francuskim. Stąd wydanie książki 
w języku angielskim wydawało mi się 
interesujące, zwłaszcza, że ten temat 
jest tak mało znany w Wielkiej Bryta-
nii. Moją współautorką była walijska 
badaczka Mary-Ann Constantine, któ-
ra swój doktorat poświęciła pieśniom 
bretońskim. To fantastyczna praca, na-
pisana z innej perspektywy niż moja, 
bo w przeciwieństwie do mnie nie jest 
ona historyczką, a literaturoznawczy-
nią. Dlatego zdecydowałyśmy się tę 
książkę „Miracles & Murders” napisać 
razem. 

Myślę, że jest jeszcze inny powód, 
dlaczego w tak niewielkim stopniu 
bada się pieśni bretońskie i literatu-
rę bretońską w krajach anglosaskich. 
W Bretanii funkcjonuje bardzo boga-
ta tradycja oralna, lecz nie ma zbyt 
wielu starych manuskryptów z cza-
sów średniowiecza. Wiele osób zwią-
zanych ze studiami celtyckimi jest 
zainteresowanych właśnie literaturą 
i historią średniowieczną. Tacy bada-

Okładka książki Mary-Ann Constantine i Évy 
Guillorel pt. „Miracles & Murders. An Introductory 
Anthology of Breton Ballads”, Oxford University 
Press, 2017.
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cze wolą zajmować się starożytnymi 
i średniowiecznymi manuskryptami 
walijskimi niż Bretanią, w której za-
chowało się zaledwie kilka takich 
średniowiecznych zabytków, co do-
tyczy również i początków nowożyt-
ności.

M.S.B.: Zwraca Pani uwagę na para-
doks polegający na tym, że to głów-
nie mężczyźni byli zbieraczami pieśni 
bretońskich, podczas gdy to głównie 
kobiety były wykonawczyniami, pod-
trzymującymi tradycje oralne. Jakie 
stanowisko zajmuje Pani względem 
tego układu – czy chciała go Pani tro-
chę podważyć swoją pracą?

É.G.: Zaintrygowało mnie to, że wiele 
osób twierdziło (i nadal twierdzi), że 
wiele z tych pieśni było śpiewanych 
przez kobiety. Na początku nie byłam 
jednak tego wcale taka pewna, więc 

chciałam zrobić badania statystyczne, 
aby się przekonać, czy tak jest napraw-
dę, czy to tylko powtarzana przez ludzi 
opinia.

Policzyłam liczbę pieśni wykony-
wanych przez kobiety wśród tysięcy 
pieśni, które zostały zebrane w Breta-
nii w XIX i XX wieku. Muszę przyznać, 
że to stwierdzenie okazało się praw-
dziwe. Te statystyki różnią się jednak 
w zależności od zbieraczy – jedni zbie-
rali pieśni głównie od mężczyzn, a inni 
od kobiet – stąd musimy być ostrożni 
w tej kwestii.

Prawdą jest jednak, że wiele kobiet 
ma bardzo bogaty i duży repertuar 
pieśni. Poza tym to one opiekują się 
w domu dziećmi. Podtrzymywanie 
tradycji oralnych jest blisko związane 
z rodziną, z rodzicami przekazującymi 
pieśni dzieciom. W XIX wieku te śpie-
waczki przekazały setki pieśni kolek-
cjonującym je folklorystom.

M.S.B.: Czy nabyta przez Panią eduka-
cja muzyczna jest pomocna przy bada-
niu pieśni bretońskich?

É.G.: Początkowo uczyłam się muzyki 
renesansowej i ludowej. Była to bar-
dzo dobra edukacja. Jeśli naprawdę 
chce się zrozumieć pieśni bretońskie, 
w jaki sposób funkcjonują i dlaczego 
mają tak silne oddziaływanie na słu-
chających je ludzi, to łatwiej jest, gdy 
samemu się je śpiewa. A gdy ma się 
wykształcenie muzyczne, to można 
poddać analizie nie tylko tekst, ale 
i muzykę. W pieśniach słowa i melodia 
są przecież ze sobą blisko związane. 
Nie można zajmować się samym tek-
stem bez uwzględnienia muzyki, czy 
odwrotnie. Myślę, że gdybym nie była 
amatorską muzyczką, to nie wybrała-
bym tego zagadnienia do badań.

Srebrne zwierzczadełko

Słuchajcie, wszyscy słuchajcie mo-
jej nowej piosenki.
Ona opiewa Marharitę Kergluj, 
najładniejszą dziewczynę pod 
słońcem.
Matka mówiła do niej:
– Serce moje, Marharito, jakżeś ty 
piękna!
– I cóż mi po tej piękności, kiedy 
mię, matko, nie wydajesz?
Gdy jabłko dojrzewa trzeba go ze-
rwać i to co prędzej.
Jabłko spada z jabłonki, i gnije, je-
śli je niepodniesiesz.
– Nie smuć się, dziecię moje, za rok 
dostaniesz męża.
– A jeśli umrę przed rokiem?…. Bę-
dziesz się potem smuciła.
Jeżeli umrę przed rokiem, grób mi 
wykopcie świeży,
Trzy krzaczki posadźcie na grobie, 
jeden różany dwa wawrzynowe.
Oblubieńcy ilekroć przyjdą na 
cmentarz, wezmą sobie po gałąz-
ce,
I rzekną jedni drugim: – Oto gro-
bowiec młodej dziewczyny,
Która umarła z rospaczy iż niemo-
gła się doczekać na ślubnym czep-
cu śrebrzystych źwierciadełek.
Lepiej grób mi wykopcie przy bi-
tym gościńcu; w dzwony mi nie za-
dzwonią;
W dzwony nie zadzwonią za moją 
duszę; księża grzebać mię nie 
przyjdą.2

M.S.B.: W jaki sposób za pomocą bre-
tońskich pieśni i obecnego w nich 
kobiecego punktu widzenia możemy 
poznawać przeszłość?

2  Srebrne zwierzczadełko, w: tamże, s. 160.

Okładka książki Évy Guillorel pt. „Lament a skarga. Pieśni, wymiar sprawiedliwości, kultura w Bretanii 
(XVI-XVIII w.)”, PUR, Dastum, CRBC, Rennes, 2010.



6

É.G.: Gdy zajmujemy się historią, to 
zwykle jest ona tworzona i pisana 
przez mężczyzn. W ostatnich pokole-
niach większość historyków również 
była mężczyznami. Ostatnio pojawi-
ły się jednak prace kobiet i mężczyzn 
dotyczące historii kobiet. Na ten po-
stęp miały wpływ gender studies. Jest 
to jednak relatywnie nowe zjawisko 
w dziejach takiej dyscypliny jak histo-
ria. Obecnie – jeśli badacze nie zajmują 
się [przy danym zjawisku] zbytnio ko-
bietami – jest to spowodowane tym, że 
posiadane przez nas archiwa i pisemne 
dokumenty o historii Bretanii czy innym 
kraju wspominają głównie mężczyzn.

Gdy pracuje się nad pieśniami, to ma 
się możliwość wglądu w archiwa, do-
kumenty wzmiankujące zarówno męż-
czyzn, jak i kobiety. Dzięki temu można 
się zająć tematami związanymi z kobie-
tami, bo [w tekstach pieśni] widzi się je 
w działaniu. W tych materiałach odnaj-
duje się ich reprezentację i jest to bar-
dzo cenne.

M.S.B.: Czy badając pieśni bretońskie 
można dojść do wniosku, że pewne 
twierdzenia dotyczące przeszłości są 
być może fałszywe? Czy trafia się na 
istnienie sprzeczności względem do-
tychczas funkcjonujących „prawd histo-
rycznych”?

É.G.: Gdy zajmujemy się archiwalnymi 
dokumentami, to otrzymujemy w nich 
tylko jeden punkt widzenia. Badanie 
pieśni sprawia, że dostaje się kolejną, 
nową perspektywę na tą samą rzeczy-
wistość. Nie oznacza to jednak, że jedna 
z nich jest zła, a druga dobra i popraw-
na. Zwykle mamy raczej do czynienia 
z dwoma różnymi sposobami postrze-
gania tych samych spraw. Prawdą jest 
przy tym, że jeśli skupimy się jednak 
wyłącznie na archiwalnych dokumen-
tach, to będziemy mieć do czynienia 
z materiałami ze swej natury stronni-
czymi i swoiście przedstawiającymi róż-
ne kwestie.

Jeśli mówimy o kobietach, to zauwa-
żymy na przykład, że w bardzo niewielu 
dokumentach z procesów wspomniane 
są gwałty, samobójstwa czy dziecio-
bójstwa. Z kolei w pieśniach te sprawy 
są o wiele częściej podejmowane. Gdy 
próbujemy zrozumieć dlaczego tak 
się działo – dlaczego istnieje tak duży 
rozdźwięk w reprezentacji tych zjawisk 
w pisanych i oralnych dokumentach, to 
musimy być świadomi, że w przeszło-
ści, a nawet tak naprawdę do niedawna, 
jeśli dziewczyna była ofiarą gwałtu, to 
piętnowało to zarówno ją, jak i jej ro-
dzinę. Bardzo skomplikowane stawało 
się po czymś takim znalezienie dla niej 
męża, wydanie jej za mąż. Z tego po-
wodu rodziny starały się ten fakt ukryć 

i nie rozpowiadać tego, że dziewczy-
na jest ofiarą gwałtu. Właśnie dlatego 
nie zwracano się z takimi sprawami do 
sądu, nie kontaktowano się z sędziami 
domagając się od nich sprawiedliwo-
ści. Po prostu przemilczano takie zda-
rzenia. Z kolei w pieśniach te tematy 
jak najbardziej były podejmowane. Ich 
bohaterkami były kobiety będące ofia-
rami i to właśnie ich stronę przyjmowa-
no w utworach. Jest to dobry przykład 
na to, jak bardzo pisane źródła mogą 
się różnić od źródeł ustnych – a w tym 
przypadku szczególnie od takich mate-
riałów, jakie stanowią pieśni.

Baron Zojoz

I
Piorąc bieliznę u rzeki słyszałam 
kwilącą ptaszynę śmierci:
– Tino!… biedna Tino! Baron Zojoz 
cię kupił.
– O Matko moja, prawdaż co mi po-
wiedziano? prawdaż że Baron Zojoz 
mię kupił?
– Nie wiem nic o tem, lepiej ojca za-
pytaj.
– Mój ojcze powiedz, czy prawda, że 
mię kupił Loiz de Zojoz?
– Nie wiem nic o tem, lepiej brata 
zapytaj.
– Lanniku, bracie mój, powiedz, czy 
prawda, że mię temu panu sprzeda-
no?
– Tak siostro moja, baron cię kupił, 
zaraz pojedziesz do niego;
Zaraz pojedziesz; targ już przybity, 
pieniądze wzięte:
Pięćdziesiąt śrebrnych talarów, tyleż 
błyszczącego złota.
– Matko moja, jakąż włożyć sukienkę 
mi każesz?
Czy czerwoną, czy białą wełnianę, 
którą mi uszyła siostrzyczka Helena;
Czy czarną, czy białą, czy też mój 
czarny jedwabny staniczek?
– Ubierz się w sukienkę w jaką sama 
zechcesz, o to mię głowa nie boli;
Patrz, tam u bramy stoi kary koń, 
i czeka aż się noc zrobi,
Czeka aż się noc zrobi ciemna, koń 
kary i osiodłany czeka na ciebie. (…)

III

– Siadajże, siadaj proszę, za nim da-
dzą do stołu. –
Pan siedział przy kominku, czarny, 
gdyby kruk morski,
Broda i włosy bielutkie, oczy jaskro-
we, jak głownie.
– Oto mi dziewczyna za jaką przepa-
dam, od dawna.
Choć ze mną, mała, moje skarby ci 
pokażę.

Choć ze mną od izby, do izby, bę-
dziesz liczyła złoto i śrebro.
– Wolałabym stokroć być u matki 
w domu, i liczyć trzaski na ogień.
– Zejdźmy razem do piwnicy koszto-
wać najsłodszego wina.
– Wolałabym pić wodę z kałuży, 
gdzie poją konie mojego ojca.
– Pójdź ze mną od sklepu do sklepu 
kupię ci płaszcz świąteczny.
– Wolałabym spódniczkę zgrzebną, 
gdyby mi ją matka uszyła.
– Chodźmy teraz do szatnej izby, wy-
bierzesz sobie bogate ozdoby.
– Wolałabym biały kołnierzyk obrę-
biony ręką Helenki.
– Wnosząc z tego co mówisz, boję 
się byś mię nie kochała.
Bodaj mi język był owrzodział 
w chwili, gdym szalony
Stargował cię i zapłacił, gdy teraz ni-
czem przywiązać cię nie mogę. – (…)

V
We dwa lub trzy miesiące potem, 
wszyscy spali w domu jej rodziców;
Spała matka i ojciec, słodko, koło 
północy.
chacie ani na dworze nic się nie-
ruszało; tylko pod drzwiami słodki 
głosek się ozwał:
– Mój ojcze, matko moja, na Boga 
was zaklinam, mówcie za mną pa-
cierz.
Mówcie pacierze, weźcie żałobę, wa-
sza córka w trumience!3

M.S.B.: Do kiedy pieśni bretońskie 
jako utwory przekazywane dzieciom 
przez matki były częścią codzienności? 
W jakim czasie stały się zabytkami mu-
zycznymi – czymś odczuwanym przez 
Bretończyków jako należące już bez-
powrotnie do przeszłości, a przy tym 
niezrozumiałe z powodu językowej 
obcości?

É.G.: To prawda, że warunki zupełnie 
się zmieniły w ciągu ostatnich dekad 
i mamy nowe media, takie jak telewi-
zja czy Internet, więc młodzi ludzie nie 
uczą się pieśni w taki sam sposób, jak 
miało to miejsce wśród ludzi w minio-
nych wiekach. W XVIII czy XIX wieku to 
środowiska takie jak rodzina, sąsiedzi, 
społeczności wiosek były najlepszymi 
miejscami, gdzie można było dostać 
nowe wieści, poznać nowe pieśni, pod-
czas, gdy w XXI wieku takich możliwo-
ści oferowanych przez różne media 
jest już znacznie więcej.

Nie oznacza to jednak, że teraz ta 
tradycja się już zakończyła. W Bretanii 
nadal są miejsca, gdzie w niektórych 
rodzinach podtrzymuje się zwyczaj 

3 Baron Zojoz (Jauioz), tamże, s. 67-70.
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śpiewania. Jest wiele niewielkich wy-
darzeń, na których ludzie zbierają się, 
by dzielić się poznanymi przez siebie 
pieśniami. Nie robią tego pod turystów, 
nie jest to ustawiane, nie dzieje się przy 
użyciu sprzętu nagłaśniającego. Nie 
prezentują oni jednak na takich spo-
tkaniach pieśni zasłyszanych od ich ro-
dziców, a raczej od starszych pieśniarzy 
czy z płyt zawierających nagrania, na 
których pieśniarze wykonują muzykę 
ludową. Zaszły więc rzecz jasna pewne 
znaczne zmiany, lecz wciąż jest to jak 
najbardziej żywa tradycja.

W Bretanii funkcjonuje też zwyczaj 
spotkań na tradycyjne tańce w kole po-
łączone z pieśniami, co jest nazywane 
fest-noz. Pojawiają się [na takich spo-
tkaniach] muzyczne instrumenty akom-
paniujące do tańców. Zazwyczaj co 
tydzień – aczkolwiek obecnie z powodu 
pandemii koronawirusa rzecz jasna nie 
– w wielu miejscach Bretanii ludzie spo-
tykają się i razem tańczą. Część pieśni 
bretońskich była i nadal jest przekazy-
wana dzięki takiemu ich powiązaniu ze 
spotkaniami na tańce.

Oczywiście – również coraz mniej 
osób posługuje się językiem bretoń-
skim. Sądzi się, że po II wojnie świa-
towej jeszcze ponad milion osób go 
używało. Potem ta liczba drastycznie 
spadła, a przekazywanie języka na po-
ziomie rodzin zostało przerwane. Dziś 
szacuje się, że tych użytkowników jest 
raptem około 170-150 tysięcy. Są to 
głównie osoby starsze, ale pojawiają 
się też młodzi ze względu na działal-
ność szkół dwujęzycznych. Sytuacja 
więc uległa zmianie. Dziś wiele osób 
w Bretanii słyszy te pieśni, docenia ich 
wartość, ale nie rozumie już ich słów.

M.S.B.: Czy istnieje dużo wspomnianych 
przez Panią nagrań z pieśniami bretoń-
skimi?

É.G.: Jest bardzo, bardzo wiele nagrań 
pieśni ludowych. Nie mam tu na myśli 
zespołów z instrumentami muzycznymi, 
choć takie zjawisko jak odnowienie mu-
zyki ludowej też jest obecne w Bretanii, 
lecz pieśniarzy i pieśniarki śpiewających 

solowo, nagranych w ich kuchni, domu 
i bez wykorzystania nagłośnienia.

We Francji Bretania jest zresztą re-
gionem pionierskim, w którym w XIX 
wieku prowadzono pierwsze badania 
o charakterze etnograficznym, a na po-
czątku XX wieku dokonano też pierw-
szych rejestracji dźwiękowych. Bardzo 
ważne stowarzyszenie o nazwie Da-
stum – co oznacza po bretońsku „zbie-
ranie” – zostało założone w 1972 roku, 
aby zbierać, katalogować i promować 
bretońskie pieśni ludowe i muzykę. 
Działało w nim wielu wolontariuszy, 
którym udało się zebrać olbrzymią licz-
bę nagrań. Obecnie są one bezpłatnie 
dostępne na ich stronie internetowej 
www.dastum.bzh. Znajduje się na niej 
bodajże ze 100 tysięcy utworów. To 
największa baza z pieśniami ludowymi 
we Francji.

Rozmawiał i przetłumaczył
z angielskiego Marek Bochniarz

Marek Bochniarz – badacz, popularyzator kina i niezależny dziennikarz kulturalny. Wiceprezes 
Stowarzyszenia Miasteczko Poznań. Kurator corocznego Przeglądu Filmów o Tematyce Żydow-
skiej w Poznaniu. Animator kultury. Stale współpracuje z Wydawnictwem Miejskim Posnania. 
Publikował w takich mediach, jak „KINO”, „Gazeta Wyborcza”, „Miasteczko Poznań”, „Midrasz”, 
Filmweb.pl, „Opcje”, „Art Luk”, „Nowa Orgia Myśli”, „artPAPIER”, „Maska”, „Torii”.

Kobiety w samorządach, polityce 
i życiu publicznym we Francji

Marta Tobiasz-Jouhier

W marcu 2014 roku Nathalie Appéré 
została wybrana merem4 Rennes i tym 
samym jako pierwsza kobieta stanęła na 
czele rady miasta stolicy Bretanii. W 2020 
roku miały miejsce wybory samorządo-
we, w których mieszkańcy Rennes przy-
znali jej kredyt zaufania na kolejne sześć 

4 Mer: przewodniczący (-a) rady miejskiej o ka-
dencji trwającej 6 lat. We Francji określenie „mer” 
jest stosowane bez względu na wielkość gminy, 
nie ma rozróżnienia na wójta, burmistrza i pre-
zydenta miasta. W tekście będę posługiwać się 
tym terminem. Od czasu reformy samorządowej 
w 2015 roku we Francji jest 34 970 gmin (dane 
INSEE – Institut national de la statistique et des 
études économiques).

lat. Ta dynamiczna kobieta urodzona 
w 1975 roku w Bretanii jest absolwentką 
Instytutu Nauk Politycznych w Rennes. Jej 
obowiązki są rozszerzone ze względu na 
równoległe pełnienie funkcji przewod-
niczącej Aglomeracji Rennes (Rennes 
Métropole), zrzeszającej 43 gminy i li-
czącej prawie 450 tysięcy mieszkańców. 
W 2018 roku Nathalie Appéré znalazła 
się w gronie najlepszych prezydentek 
miast na świecie w rankingu organizo-
wanym przez fundację World Mayors5. 
W uzasadnieniu wymieniono jej wkład 
5  http://www.worldmayor.com/contest_2018/

world-mayor-winners-2018.html

w demograficzny i gospodarczy rozwój 
stolicy Bretanii. Wyróżniono też prowa-
dzoną przez nią politykę mieszkaniową, 
za sprawą której 25% nowych budyn-
ków w mieście przeznacza się na miesz-
kania socjalne, a 35% kolejnych jest 
zarezerwowanych na sprzedaż poniżej 
ceny rynkowej dla osób spełniających 
określone kryteria oraz za ustanowio-
ny budżet obywatelski. Nathalie Appéré 
bardzo ceni współpracę z Poznaniem. To 
jej mistrz, Edmond Hervé, mer Rennes od 
1977 do 2008 roku, podpisał w kwietniu 
1998 roku umowę partnerską ze stolicą 
Wielkopolski. 
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W Nantes, dawnej stolicy historycznej 
Bretanii, które jest szóstym pod wzglę-
dem wielkości miastem Francji, w fotelu 
mera zasiada, również na drugą kaden-
cję, 41-letnia Johanna Rolland. Podobnie 
jak Nathalie Appéré w Rennes, pani Rol-
land jest pierwszą kobietą zarządzającą 
Nantes. Jej poprzednikiem był Jean-Marc 
Ayrault, mer Nantes (1989-2012), premier 
Francji (2012-2014) i Minister Spraw Za-
granicznych (2016-2017). W wyborach 
w 2014 roku Johanna Rolland wybrana 
została, aby kierować aglomeracją Nantes 
Métropole zrzeszającą 24 gminy i liczącą 
prawie 650 tysięcy mieszkańców. Była 
wówczas jedyną kobietą we Francji zarzą-
dzającą metropolią6. Od 2020 roku pani 
Rolland przewodniczy także organizacji 
France Urbaine skupiającej duże miasta 
i największe stowarzyszenia współpra-
cy międzygminnej liczące w sumie po-
nad 100 podmiotów, na terenie których 
mieszka ponad 30 milionów osób. 

W Bretanii kobiety są też merami takich 
miast jak Quimper, Auray, Pontivy czy Vi-
tré. Po tegorocznych wyborach merami 
ponad połowy 10 największych miastach 
Francji są kobiety, jak np. Anne Hidal-
go w Paryżu (druga kadencja), Michèle 
Rubirola w Marsylii, Jeanne Barseghian 
w Strasburgu, Martine Aubry w Lille 
i wspomniana Johanna Rolland w Nan-
tes. Rennes jest 11 miastem we Francji pod 
względem ilości mieszkańców.

Dobre wyniki w wyborach osiągane 
przez kobiety w największych miastach 
nie są niestety reprezentatywne dla ca-
łego kraju. Płeć piękna stanowi zaledwie 
20% ogólnej liczby merów. Od poprzed-
nich wyborów wynik poprawił się zaled-
wie o 2,8 %. 

Kilka dat z historii 
(nie) równouprawnienia 

kobiet i mężczyzn we Francji

Rewolucja francuska, która obaliła sys-
tem feudalny i wprowadziła szereg poli-
tyczno-społecznych przemian, wykluczyła 
z równouprawnienia obywatelskiego ko-
biety. Aż trudno uwierzyć, że powstała 
w tym czasie i że obowiązująca do dzisiaj, 
dewiza Republiki: „wolność, równość, bra-
terstwo” nie uwzględniała połowy społe-
czeństwa francuskiego!

W odpowiedzi na uchwaloną 26 
sierpnia 1789 roku przez Konstytuantę 
Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, 
Olympe de Gouges, pisarka i działacz-
ka uważana za pionierkę feminizmu, 
opublikowała w 1791 roku Deklarację 

6  Metropolia jest najbardziej zintegrowaną formą 
współpracy gmin. Posiada specyficzny status 
określony w ustawie z 2010 roku. Dotyczy sku-
pisk powyżej 400 000 mieszkańców. We Francji 
jest aktualnie 19 metropolii.

Praw Kobiety i Obywatelki. Tak jak w 
jej „męskim” odpowiedniku, artykuł 
pierwszy Deklaracji głosi: „Kobieta 
rodzi się wolna i pozostaje równa w 
prawach mężczyźnie” („La Femme naît 
libre et demeure égale à l’homme en 
droits”). Niestety jej postulaty nie zo-
stały wprowadzone w życie, a Olympe 
de Gouges została ścięta na gilotynie 
w 1793 roku. Co gorsza, Kodeks Napo-
leona z 1804 roku zinstytucjonalizował 
zależność kobiet od mężczyzn: kobie-
ta pozostawała przez całe życie pod 
opieką najbliższego męskiego krew-
nego lub męża, nie mogła rozporzą-
dzać majątkiem małżeńskim ani nawet 
swoim własnym, również mężowi, jako 
głowie rodziny, była powierzona rola 
opiekuna dzieci. Według artykułu 213 
tegoż Kodeksu kobieta „winna jest po-
słuszeństwo mężowi” („la femme doit 
obéissance à son mari”).

Francja jako jedna z pierwszych przy-
znała w 1848 roku powszechne prawo 
wyborcze dla mężczyzn, podczas gdy 
kobiety musiały o nie walczyć jeszcze 
przez kolejne sto lat. Otrzymały je do-
piero tuż po wyzwoleniu, na mocy roz-
porządzenia z 21 kwietnia 1944 roku 
podpisanego przez generała de Gaulle’a. 
Kobiety mogły wziąć udział w głosowa-
niu najwcześniej w Nowej Zelandii i w Au-
stralii – z końcem XIX wieku, w krajach 
skandynawskich na początku XX wieku, 
a w Polsce w 1918 roku. Francuzki po 
raz pierwszy wzięły udział w głosowa-
niu podczas wyborów samorządowych 
29 kwietnia 1945 roku. 

Nawet w sprawie tak oczywistej jak 
opieka nad dziećmi, pełne prawa rodzi-
cielskie przyznane zostały francuskim 
matkom dopiero w 1970 roku, definityw-
nie obalając obowiązujący dotychczas 
Kodeks Napoleona.

Ustawy parytetowe

Francja przez długi czas stanowiła 
niechlubny wyjątek wśród zachodnich 
demokracji, jeśli chodzi o udział kobiet 
w życiu politycznym. Liczby mówią same 
za siebie: w ławach pierwszego powojen-
nego Zgromadzenia Narodowego wśród 
586 posłów zasiadły jedynie 33 kobiety. 
W kolejnych kadencjach rozpoczynają-
cych się w 1958 i w 1962 roku ich udział 
spadł nawet do zaledwie 8 posłanek. 
Po wyborach parlamentarnych w 1993 
roku we Francji było zaledwie 35 kobiet 
na 577 posłów, czyli po prawie pięćdzie-
sięciu latach sytuacja praktycznie się nie 
zmieniła. 

Organizacje feministyczne dość późno 
zajęły się sprawą politycznej reprezentacji 
kobiet. Priorytetem były dla nich roszcze-
nia w kwestiach dotyczących sfery życia 
prywatnego i pracowniczego. W sekto-
rze prywatnym we Francji kobiety zara-
biają na równorzędnych stanowiskach 
przeciętnie o 15,6 % mniej niż mężczyźni. 
Jak wyliczyły aktywistki z kolektywu Les 
Glorieuses to tak, jakby od 5 listopada od 
g. 16.47 do końca roku kobiety pracowa-
ły za darmo. Ich inspiracją są islandzkie 
koleżanki i ich słynny strajk z 24 paździer-
nika 1975, kiedy to kraj został sparaliżo-
wany, kiedy większość kobiet wstrzymała 
się od pracy zawodowej i wykonywania 
obowiązków domowych na jedną dobę. 

Temat parytetu w reprezentacji po-
litycznej pojawił się dopiero w trakcie 
kampanii prezydenckiej w 1995 roku, 
podczas której Jacques Chirac obiecał za-
łożyć Obserwatorium Równości Płci. I tak 
się też stało. Rosèlyne Bachelot i Gisèle 
Halimi w opublikowanym wówczas rapor-
cie na temat sytuacji kobiet zapropono-
wały „środki legislacyjne i konstytucyjne” 
ustanawiające zasady parytetu. 

Nathalie Appéré (w środku) z reprezentacją stowarzyszenia Polonia z Rennes i Górnej Bretanii 
w czasie drzwi otwartych domu dzielnicy Beauregard we wrześniu 2019 roku przed wyborami.
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Nathalie Appéré – mer Rennes od 2014 roku jest 
pierwszą kobietą zarządzającą stolicą Bretanii.

W 1999 roku dokonano zmian w kon-
stytucji i odtąd jej artykuł 3 stanowił, że 
„ustawa rekomenduje równy dostęp 
kobiet i mężczyzn do mandatów wybor-
czych i do funkcji w procesie wyborczym” 
(„la loi favorise l’égal accès des femmes 
et des hommes aux mandats électo-
raux et fonctions électives”). Partie mają 
przedstawiać na listach wyborczych taką 
samą ilość kobiet i mężczyzn. 

System ten uzupełniają ustawy paryte-
towe między innymi z 2000, 2003, 2007, 
2013 i 2014 roku. Ta ostatnia nosi nawet 
znaczącą nazwę: „ustawa na rzecz rzeczy-
wistej równości kobiet i mężczyzn” (Loi 
no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes) 
i dotyczy wszystkich dziedzin życia.

Dlaczego uchwalono tyle ustaw w tej 
sprawie? Otóż dlatego, że za każdym ra-
zem partie polityczne znajdowały sposób, 
aby obejść ograniczenia prawne. Niektó-
re wolały nawet zapłacić karę pieniężną 
niż przestrzegać narzuconego obowiązku 
równej reprezentacji płci. 

Ustawy parytetowe umożliwiły lepszą 
reprezentację kobiet w polityce. Od 2015 
roku, mamy na przykład w pełni paryte-
towe rady departamentów, gdyż kandy-
daci z każdego kantonu (okręg wyborczy) 
obligatoryjnie musieli przedstawiać się w 
parach. W departamencie Ille-et-Vilaine, 
w którym leży miasto Rennes, jest to 27 
kobiet i 27 mężczyzn. 

Niestety dostęp do stanowisk o dużej 
odpowiedzialności jest dla kobiet nadal 
ograniczony.

Aktualnie w radach tylko trzech z trzy-
nastu regionów Francji metropolitalnej 
przewodniczącymi są kobiety (Bourgo-
gne-Franche-Comté, Occitanie i Ile-de-
-France), jak również w dziewięciu na 
101 departamentów, w tym w bretońskim 
Finistère kierowanym przez Nathalie Sar-

rabezolles. Warto jednak wspomnieć, że 
Bretania wraz z Akwitanią są regionami, 
gdzie kobiety są nieco częściej reprezen-
towane we władzach niż w innych czę-
ściach Francji.

Prognozy przedstawione przez eksper-
tów przewidują, że przy obecnym rytmie 
efektywny parytet zostanie osiągnięty 
w 2050 roku lub w wersji mniej optymi-
stycznej... w 2092 roku(!).

Droga do pełnego równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn w polityce jest więc 
jeszcze daleka. 

Polityka na rzecz 
równouprawnienia

Wraz z lepszą reprezentacją kobiet 
w polityce wzrosła również świadomość 
potrzeby przestrzegania praw kobiet, 
w tym niebagatelizowania przemocy 
i molestowania seksualnego.

Ruch obywatelski #MeToo odbił się 
szerokim echem również we Francji 
i przyjął nawet bardziej wymowne hasło 
#BalanceTonPorc („wydaj swoją świnię”). 
Tysiące Francuzek nagłośniły historie 
o agresji, której były ofiarami, w tym rów-
nież w przestrzeni publicznej. Co więcej, 
w ankiecie przeprowadzonej wcześniej 
przez Wysoką Radę ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn (Haut conseil à l’égalité entre 
les femmes et les hommes) wszystkie 
respondentki stwierdziły, że co najmniej 
raz w życiu były napastowane seksualnie 
w środkach transportu publicznego. 

Prezydent Macron ogłosił równość 
kobiet i mężczyzn „wielką sprawą swojej 
pięcioletniej kadencji” („Grande cause 
du quinquennat”) i wyznaczył trzy prio-
rytety: edukację i działania kulturalne na 
rzecz równości, lepsze wsparcie dla ofiar 
i surowsze kary dla sprawców. I tak na 
przykład słowne molestowanie kobiet 
na ulicy jest karalne mandatem od 2018 
roku, niestety nadal trudno jest jeszcze 
to prawo egzekwować. W zeszłym roku 
taką karę pieniężną nałożono zaledwie 
700 razy. 

Inną formą edukacji zmierzającej do 
równości i zwalczającej dyskryminację 
ma być tzw. „pisownia inkluzywna” (écri-
ture inclusive). Jednym z celów jest uni-
kanie zasady gramatycznej, wedle której 
„rodzaj męski przeważa nad rodzajem 
żeńskim” („le masculin l’emporte sur le 
féminin”). Ta metoda polega na femini-

zacji słów oraz na umieszczaniu kropki 
pośredniej i dorzuceniu żeńskiej końców-
ki do słów rodzaju męskiego. Tak na 
przykład: obywatele – obywatelki będzie 
się pisać : „les citoyen·ne·s”, a wyborcy 
– wyborczynie „les électeur·rice·s”. Wyso-
ka Rada ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
opublikowała nawet w 2015 roku prze-
wodnik pt. „Komunikacja publiczna bez 
stereotypów płciowych”, a wydawnictwo 
Hatier opracowało podręczniki do szkół 
podstawowych z tą pisownią. Wywołało 
to fale debat i protestów, m.in. dotyczą-
cych trudności związanych z czytaniem 
i rozumieniem tego typu tekstu czy też 
stających się dodatkową przeszkodą dla 
osób niedowidzących. Ostatecznie pisow-
nię inkluzywną wycofano ze szkół i z pism 
urzędowych.

Do działania zmobilizowały się także 
samorządy. Wiele z nich jest sygnata-
riuszami „Europejskiej Karty równości 
kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym”. Wła-
dze chcą w ten sposób wcielić w życie 
swoje zaangażowanie na rzecz praw ko-
biet. Przez pryzmat równouprawnienia 
postrzegane są różne lokalne przedsię-
wzięcia. Aktualnie modnym tematem są 
place przyszkolne (cour de récréation). 
Dotychczas królowały boiska, mono-
polizowane przez chłopców grających 
w piłkę nożną, a dziewczęta czy młodsze 
dzieci, zepchnięte na obrzeża musiały 
zadowolić się ograniczoną przestrzenią. 
Zastępuje się je wielofunkcyjną i neutral-
ną organizacją przestrzeni o bezpiecznej 
nawierzchni, tak aby mogła służyć do 
różnorodnych gier i sportów. Te same 
zagadnienia dotyczą zagospodarowania 
przestrzeni gminnej. Na przykład publicz-
ne skateparki, które jeszcze niedawno 
były dumą miast, nie są już mile widziane, 
bo skupiają głównie młodych mężczyzn 
a wykluczają kobiety. Bada się również 
budżet pod kątem korzystania z powstałej 
infrastruktury przez kobiety i mężczyzn 
(„budget sensible au genre”). Okazuje 
się, że z finansów przeznaczonych przez 
samorządy na kulturę czy też na sport ko-
rzystają znów głównie mężczyźni. Innym 
ważnym elementem jest obecność posta-
ci kobiecych w nazwach ulic i placów. 

Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia 
aby przestrzeń publiczna stała się przy-
jazna dla kobiet i żeby czuły się w niej 
bezpiecznie. 

Tekst i zdjęcia: Marta Tobiasz-Jouhier

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

a własną wrażliwością

 Tristan Le Govic 

Kristen Noguès (1952-2007) była wybitną bretońską harfistką i oryginalną kom-
pozytorką, która umiejętnie łączyła estetykę tradycyjnej muzyki bretońskiej 
z wpływami jazzu i muzyki współczesnej. Jako instrumentalistka wsławiła się 
m.in. poszukiwaniami brzmieniowymi, eksperymentując z grą na prototypie harfy 
elektrycznej Camac nowej generacji.

W 1972 roku, podczas gdy Alan Sti-
vell triumfował w paryskiej Olympii, 
czterdziestu bretońskich muzyków, śpie-
waków i poetów, zebrało się w wiosce 
Plessala na bretońskich bezdrożach. 

Łączyła ich chęć walki o tożsamość, nie-
przeciętna kreatywność i chęć działania 
razem. Napisali tzw. „Manifest z Plessa-
la”, który miał na celu rozpowszechniać 
wartości związane z walką i solidarno-

ścią pomiędzy bretońskimi artystami. 
Wśród osób, które podpisały dokument, 
można znaleźć kilka wielkich nazwisk 
współczesnej Bretanii7: Glenmor, Xavier 
Grall, Youenn Gwernig, Gilles Servat, Tri 
Yann…, a wśród nich jedna tylko kobieta, 
która nazywała się Kristen Noguès.

Tuż po ukończeniu 20 lat, Christine 
Noguès przyjęła bretońską wersję swo-
jego imienia. Opuściła region paryski, 
w którym się urodziła, aby zamieszkać 
w małej wiosce w górach Arrée w środ-
ku departamentu Finistère, daleko, bar-
dzo daleko, od świateł show-biznesu 
stolicy Francji. Na wsi, gdzie potrzeb-
na jest wzajemna pomoc, solidarność 
i dzielenie się ze sobą, Kristen odnala-
zła swoje miejsce. Te wartości będą jej 
towarzyszyć przez całe życie. W wiosce 
Kernelec8, gdzie miejscowi rozmawiają 
po bretońsku, młoda artystka śpiewa 
w tradycyjny dla Bretanii sposób kan ha 
diskan9 – gra muzykę bretońską i irlandz-
ką na harfie Aoyama w towarzystwie 
przyjaciół i sąsiadów. Szybko tworzy się 
grupka osób, które łączy kreatywność.

Trzech sygnatariuszy Manifestu 
z Plessala, Gérard Delahaye, Patrick 
Ewen i Melaine Favennec, postanowi-
ło w 1973 roku stworzyć spółdzielnię 
artystyczną Névénoé. Zgodnie z Mani-
festem, członkowie Névénoé powinni 
sobie wzajemnie pomagać: niewielkie 
zyski spółdzielni były przeznaczane na 
finansowanie koncertu czy płyty kolej-
nych członków. Tak oto Kristen zaczę-
ła występować na scenie z bretońską 
wokalistką Annkrist czy poetą Yvonem 
Le Menem10 i powstał jej pierwszy album 
(1974), wydany przez Névénoé. Nagrane 
utwory to głównie melodie tradycyj-
ne z Bretanii, ale również kompozycje 
członków spółdzielni oraz tak wówczas 
modne melodie celtyckie z Irlandii.

Kristen już wtedy szukała nowych 
horyzontów, przyglądała się innym sty-
lom muzycznym. W jej twórczości cen-
7 Oczywiście poza Alanem Stivellem.
8  Kernelec to tytuł albumu i utworu wydanego 

w 1990 przez wytwórnię Klangwelten.
9  Tradycyjna forma śpiewu naprzemiennego prak-

tykowana jako muzyka do tańca bretońskiego.
10 Nagroda Gongourtów Poezji 2019.

Kristen Noguès w latach 70-tych. Fot. Autor nieznany. Archiwum rodzinne. 
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tralne znaczenie miał język bretoński. 
Pisała teksty do swoich piosenek wy-
łącznie po bretońsku, co czyniło ją wy-
jątkową wśród autorek tamtych czasów 
i co pozostaje rzadkością aż do dziś. Jej 
twórczość opierała się na własnej kre-
atywności otwartej na wpływy tamtych 
czasów, ale pozostawała zakorzeniona 
w bretońskiej muzyce tradycyjnej. Dru-
gi album zatytułowany Marc’h gouez 
(1976) odznacza się zadziwiającą jak dla 
zaledwie 24-letniej osoby dojrzałością 
muzyczną.

Okazji do grania z przyjaciółmi z Névé-
noé nie brakowało, ale chęć zachowania 
niezależności w stosunku do firm produ-
cenckich i do paryskich mediów drogo 
ich kosztowała. Więzi między członka-
mi spółdzielni będą się stopniowo roz-
luźniać i ostatecznie historia Névénoé 
zakończy się na początku lat 80-tych. 
Kristen przeprowadza się z Kernelec do 
Brestu i zaczyna nową przygodę muzycz-
ną. Już wcześniej poznała kilku aktyw-
nych tam muzyków, przede wszystkim 
Jacques’a Pellena (zmarłego w tym roku 
w wieku 63 lat), ale także węgierskiego 
gajdzisty Ivána Lantosa (z zespołu Ko-
lindas). Z tym ostatnim stworzy w 1980 
roku trio razem z perkusistą Peterem 
Gritzem – również Węgrem. W jej muzy-
ce wyraźnie widać przełom stylistyczny: 
choć tradycyjna muzyka bretońska wciąż 
pozostaje dla niej ważnym i solidnym 
punktem zaczepienia w kompozycji, to 
jazz i przede wszystkim muzyka współ-
czesna zaczną dominować w jej estetyce. 
W domu Kristen słucha kompozytorów 
z wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej, 
Schönberga i Berga, czy wreszcie Bélę 
Bartóka, którego kompozycje oparte na 
asymetrycznych rytmach i węgierskich 
melodiach tradycyjnych przypominają 
jej własną drogę przyswajania sobie ro-
dzimej bretońskiej materii muzycznej.

Z nową harfą wyprodukowaną przez 
bretońską firmę Camac z siedzibą nieda-
leko Nantes, Kristen Noguès kontynuuje 
swoją muzyczną karierę w triach o czę-
sto zmieniających się składach, z takimi 
muzykami jak Jean-François Jenny-Clark 
(kontrabas) lub François Daniel (gitara 
basowa). Daje coraz więcej koncertów 

zarówno we Francji, jak i za granicą. 
Każdy występ jest niepowtarzalny, bo 
rodzi się w danym momencie, na żywo 
powstają spontaniczne, błyskotliwe 
aranżacje, które następnym razem będą 
zastępowane kolejnymi, zawsze nowy-
mi. Kristen komponuje w trasie, pomię-
dzy koncertami, a wersje jej utworów 
nieustannie zmieniają się z koncertu 
na koncert czy wręcz podczas jednego 
koncertu!

To, że była kobietą – i do tego Bre-
tonką – grającą na niezbyt popularnym 
instrumencie, nie pomagało jej w robie-
niu kariery. Jednak mimo tego i mimo 
chorobliwej tremy, która pożera ją na 
każdym koncercie, Kristen Noguès idzie 
wyłącznie za głosem swojego talentu. 
Wyznacza sobie drogę pełną zawiłości, 
gwałtownych zwrotów i dysonansów. 
W połowie lat 80-tych artystka staje się 
pionierką harfy elektrycznej, grając na 
instrumencie, który dopiero co opuścił 
pracownię Camac i który potem Kristen 
zaprezentuje na Światowym Kongresie 
Harfy w Jerozolimie w 1985 roku. Elek-
tryczny dźwięk instrumentu połączony 
z użyciem efektów, staje się wówczas jej 
znakiem rozpoznawczym, jej marką zwa-
ną „dźwiękiem Noguès”. To brzmienie 
upodobali sobie najwięksi muzycy świa-
ta, którzy zapraszają Kristen do współ-
tworzenia ich albumów. Noguès jest 
wówczas u szczytu kariery. Lista muzy-
ków, z którymi regularnie współpracuje, 
jest imponująca: John Surman, Mauro 
Negri, Paolo Fresu, Jon Christensen, De-
nez Prigent, Didier Squiban, Henri Texier, 
Patrick et Jacky Molard, Jean-Michel 
 Veillon, Rabih Abou-Khalil, Riccardo Del 
Fra, Yann-Fañch Kemener…

Artystka otrzymywała tyle propozycji, 
że jej życie mogłoby tak się toczyć przez 
długie lata. Kristen Noguès pozostała 
jednak tą samą osobą: towarzyską, bez-
pośrednią, ceniącą w muzyce prostotę 
i perfekcję, która nigdy nie ulegała pre-
sji medialnej czy show-biznesu. Odmó-
wiła współpracy prestiżowej wytwórni 
ECM, ale podpisała kontrakt z Rüdigerem 
Oppermannem, który nagrał jej album 
Kernelec wyprodukowany przez jego 
wytwórnię Klangwelten w 1990 roku.

Choroba bardzo wpłynęła na rozwój 
kariery scenicznej Kristen. Będzie mu-
siała odwołać wiele tras koncertowych, 
ale uda jej się nagrać w studio solowy 
album An Evor (Coop-Breizh, 1999) oraz, 
rok później, ostatni album z koncertu, 
L’Attente des femmes (Time In Jazz, wy-
dany w 2003 roku w duecie z klarneci-
stą Mauro Negrim). 

Kristen Noguès zmarła w Breście 
5 lipca 2007 roku w wieku 55 lat. Po-
nad dziesięć lat po jej śmierci jej wpływ 
na historię muzyki bretońskiej oraz hi-
storię harfy celtyckiej pozostaje bardzo 
zauważalny u wielu muzyków, których 
artystka spotkała na swojej drodze. Kri-
sten nagrała 8 swoich albumów i uczest-
niczyła w nagraniu ponad 30 płyt innych 
artystów. W 2008 roku Jacques Pellen, 
towarzysz jej życia, we współpracy z wy-
twórnią Innacor wydał podwójny album 
oddający hołd artystce pt. Logodennig 
[przyp. tłum. z br. „myszka”, jak ją na-
zywali bliscy], będący retrospektywą jej 
zbyt krótkiej, blisko 30-letniej kariery. 
Zadziwiające, jak bardzo muzyka Kristen 
Noguès pozostaje żywa po dziś dzień. 
Współcześni muzycy wciąż wykonu-
ją jej kompozycje, zarówno młodzi jak 
Laura Perrudin, jak i przedstawiciele 
starszego pokolenia jak Bruno Ruder 
(Fender Rhodes), Philippe Bussonnet 
(bas),  James MacGaw (gitara), Daniel Je-
and’heur (perkusja), tj. muzycy z legen-
darnego zespołu Magma (w spektaklu 
„Ar Rannoù”). Wraz z kwintetem har-
fowym Collectif ARP mieliśmy przywilej 
pracować nad repertuarem Kristen No-
guès w ramach projektu „Diriaou”, któ-
ry powstał w 2017 roku pod kierunkiem 
artystycznym Jacques’a Pellena, z okazji 
10-tej rocznicy śmierci artystki11. 

Tłumaczenie: Elwira Wróbel

11  Fragment nagrania spektaklu „Diriaou” pre-
zentowanego podczas festiwalu Penn ar 
Jazz w Breście w 2018 roku dostępny online: 
https://www.youtube.com/watch?v=kvDBVRRxrGg

Tristan Le Govic – muzyk i muzykolog. Przygotowuje doktorat o twórczości Noguès na uniwersy-
tecie Rennes 2. Jest wszechstronnie wykształconym harfistą, ukończył konserwatoria muzyczne 
w Rennes oraz w Nantes, przez rok studiował w Irlandii w klasie harfy celtyckiej. Komponuje 
muzykę do teatru i filmu. Wydał dwie płyty solowe (2006, 2009), ponadto jeden album ze swo-
im trio (2018) oraz w 2014 płytę „Elva” wspólnie ze szwedzką śpiewaczką Lise Enochsson oraz 
ze szkockim perkusistą Royem Mohanem Shearerem i irlandzkim kontrabasistą Stuartem Mac-
phersonem. Płyta odniosła sukces artystyczny i komercyjny. Tristan Le Govic gra m.in. w kwin-
tecie harfowym o nazwie Collectif ARP, który pod dyrekcją Jacques’a Pellena opracował w 2017 
roku program koncertowy wokół Kristen Noguès.
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USS „Leviathan” stoi przy specjalnym molo 
załadunkowym w Hoboken (Nowy Jork) w dniu 
8 lipca 1918 roku.

1918 – Brest ogniskiem pandemii 
grypy „hiszpanki”

Norbert Kulpa 

Brest stał się w roku 1918 jednym 
z głównych w Europie ognisk grypy 
„hiszpanki”, a właściwie jej jesiennej 
fali. Pandemia „hiszpanki” najczęściej 
była dzielona na dwie fazy: wiosenną 
i jesienną. Jednak obecnie wyróżnia się 
trzy, a nawet cztery fale „hiszpanki”:
• I fala – wiosną 1918 roku, zakaźna, 

ale o łagodnym przebiegu, powstała 
w styczniu 1918 roku w amerykańskim 
stanie Kansas przez kontakt z ptac-
twem wodnym na farmie hodowlanej 
kaczek i gęsi.

• II fala – jesienią 1918 roku, zapoczątko-
wana w sierpniu tegoż roku, szybsza 
i z wysoką śmiertelnością, z trzema 
wielkimi ogniskami w portach obsłu-
gujących wojenny transport morski: 
Boston w Ameryce Północnej, Brest 
w Europie i Freetown w Afryce.

• III fala – od końca 1918 do marca 1919 
roku o mniejszej śmiertelności.

• IV fala – ostatnie zakażenia z roku 
1920.
Ogółem ilość ofiar śmiertelnych 

pandemii ocenia się na 21-25 milionów 
lub nawet 50-100 milionów na świe-
cie – różnice wynikają z problemów ze 
zdiagnozowaniem grypy jako przyczy-
ny zgonu. Śmiertelność mogła dotyczyć 
około 3% zarażonych. W całej armii 
amerykańskiej zachorowało podczas 
I wojny i tuż po niej 20% persone-
lu, a na grypę i jej powikłania zmarło 
24 tysięcy osób, podczas gdy straty bo-
jowe wyniosły 34 tysiące.

Kluczową rolę w przemieszczeniu 
grypy z Ameryki do Europy miały wa-
hadłowe rejsy transportowców wojska 

zawijających do portów francuskich. 
W samym październiku 1918 roku, tuż 
przed końcem wojny, przewieziono 
z Ameryki do portów francuskich 100 
tysięcy żołnierzy i personelu. Drugą 
falę wirusa grypy „hiszpanki” przywieź-
li do Europy żołnierze amerykańscy, 
a pierwszym okrętem, na którym za-
notowano masowe zachorowania był 
amerykański transportowiec wojska 
„Leviathan”, wówczas największy i naj-
szybszy statek na świecie, który stanął 
na redzie Brestu w dniu 7 października 
1918 roku po swoim dziewiątym rejsie 
przez Atlantyk. Kursował najczęściej 
bez eskorty, gdyż prędkość 22 węzłów 
chroniła go przed atakami niemieckich 
u-bootów. Wyszedł on z Nowego Jor-
ku w dniu 29 września 1918 roku, ma-
jąc 2000 osób załogi i transportując 
ponad 9000 amerykańskich żołnierzy 
i personelu wojskowego, a gdy w dniu 
8 października stał w bretońskim por-
cie, na jego pokładzie było już 2000 
chorych i 80 zmarłych. 

USS „Leviathan”, zwodowany w 1913 
roku w Hamburgu jako „Vaterland” 
dla linii HAPAG, był ogromnym liniow-
cem, jednym z największych na świecie, 
mając tonaż ponad 54000 ton brutto. 
W latach 1913-1914 odbył kilka rejsów 
z Niemiec do portów amerykańskich 
pod niemiecką banderą. Podczas pierw-
szej wojny światowej utknął w Stanach 
Zjednoczonych, aby ostatecznie zostać 
w dniu 6 czerwca 1917 roku skonfi-
skowany i wcielony do amerykańskiej 
floty jako transportowiec wojska. Na-
zwany osobiście przez prezydenta 
Woodrowa Wilsona „Lewiathanem”, 
od biblijnego potwora morskiego, na-
zwanego w Księdze Hioba „królem 
wszystkich stworzeń”, ucieleśnienia 
szatana i demona zazdrości; przewoził 
amerykańskich żołnierzy pomiędzy No-
wym Jorkiem a portami europejskimi. 
W okresie od dnia 14 grudnia 1917 roku 
do dnia rozejmu zawartego 11 listopada 
1918 roku odbył 10 wahadłowych rej-
sów, przewożąc łącznie 119 tysięcy żoł-
nierzy do Brestu i Liverpoolu, zazwyczaj 
zabierając jednorazowo do 14 tysięcy 
pasażerów. Po zakończeniu wojny do 
września 1919 roku odbył kolejnych 
dziewięć rejsów z żołnierzami amery-

kańskimi wracającymi z Brestu do No-
wego Jorku. 

Już rejs z Brestu do Ameryki we 
wrześniu 1918 roku poprzedzający fe-
ralny rejs, podczas którego doszło 
do rozprzestrzenienia się „hiszpanki”, 
zdawał się zapowiadać tragedię – wie-
le osób spośród pasażerów i załogi 
zmarło po zachorowaniu na grypę i zo-
stało pochowanych na morzu. Wśród 
ciężko chorych znalazł się 36-letni za-
stępca sekretarza Marynarki Wojennej 
USA, Franklin Delano Roosevelt, który 
ledwo wyszedł z zapalenia płuc spo-
wodowanego powikłaniami po gry-
pie. Roosevelt, prawnik i polityk Partii 
Demokratycznej, zafascynowany ma-
rynarką wojenną, został doceniony 
przez zwycięzcę wyborów prezydenc-
kich, Wilsona, i w marcu 1913 roku zo-
stał mianowany zastępcą sekretarza 
Marynarki Wojennej, który wtedy był 
niezależnym urzędem w randze mini-
sterstwa. Roo sevelt chciał służyć jako 
oficer marynarki, ale prezydent Wilson 
wolał wykorzystać jego talenty w swo-
jej administracji, w której otrzymał za-
danie przygotowania amerykańskiej 
floty do wojny, w tym jej rozbudowy. 
Latem 1918 roku Roosevelt udał się do 
Europy w celu zbadania stanu instala-

Marynarze na USS „Leviathan” bunkrujący węgiel 
z barek w wiklinowych koszach. Zdjęcie wykonane 
na redzie Brestu latem roku 1918.
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Amerykańscy żołnierze na USS „Leviathan” – 
wszyscy zaopatrzeni w kamizelki ratunkowe.

USS „Leviathan” w kamuflażu typu „dazzle” we wrześniu 1918 opuszcza port pchany przez holowniki.

cji morskich i warunków działania flo-
ty USA oraz omówienia współdziałania 
z francuskimi i brytyjskimi urzędnikami 
marynarki. Zachorował, wracając na 
„Leviathanie” we wrześniu 1918 roku 
przez Brest, ale zdołał wyzdrowieć 
przed przybyciem transportowca do 
Nowego Jorku. 

Wspomniany apokaliptyczny dzie-
wiąty rejs „Leviathana” opisał w pra-
sie amerykańskiej kapitan Ernest 
Willard Gibson, oficer jednej z trans-
portowanych do Europy jednostek 
amerykańskich – 57. Pułku Inżynieryj-
no-Saperskiego, sformowanego w sta-
nie Vermont na północnym skraju 
zachodniego wybrzeża Stanów Zjedno-
czonych. Jak podał E. W. Gibson, oprócz 
50 oficerów i 450 podoficerów z Ver-
mont, do pułku wcielono ponad 2500 
poborowych ze stanu Tennessee poło-
żonego na środkowym wschodzie USA 
– w pobliżu pierwszego ogniska pan-
demii w Kansas, co mogło mieć wpływ 
na rozprzestrzenienie się grypy wśród 
żołnierzy jednostki. Świadectwo Gibso-

na stało się znane z powodu rzeczo-
wości relacji oraz tego, że stał się on 
po pierwszej wojnie światowej znanym 
politykiem Partii Republikańskiej, kon-
gresmenem oraz senatorem ze stanu 
Vermont. 

Załadunek na pokład „Leviathana” 
rozpoczął się 27 września nocnym mar-
szem 57. Pułku Inżynieryjno-Saperskie-
go z obozu Camp Merrit w New Jersey 
do przystani na rzece Hudson, skąd 
promy przewoziły żołnierzy na trans-
portowiec stojący w Zatoce Hoboken 
w Nowym Jorku. Deszczowa noc oraz 
wyczerpujące przemarsze dodatko-
wo osłabiły żołnierzy, wśród których 
zaraza czyniła już prawdziwe spusto-
szenie. Wielu żołnierzy grypa powaliła 
dosłownie na trasie przemarszu, na pro-
mach i molo w Hoboken – zabierano ich 
do karetek i przewożono do szpitali, ale 
nic nie mogło zatrzymać rozpoczętego 
załadunku, gdyż wojenne grafiki trans-
portu były napięte. Badaczka pandemii 
z 1918 roku – Catharine Arnold – oceniła 
te warunki jako wyjątkowo sprzyjające 
osłabieniu układów odpornościowych 
żołnierzy w warunkach rozprzestrzenio-
nego w obozach wojskowych bakcyla 
grypy i zapalenia płuc. W wydanej po 
raz pierwszy w roku 2018 książce „Pan-
demic 1918” nie podaje, ilu żołnierzy pułk 
stracił w trakcie zaokrętowania. Według 
Gibsona już przy załadunku w Nowym 
Jorku w dniach 27-28 września 1918 roku 
zawrócono 100 chorych, a na statku zna-
lazło się ostatecznie 9033 żołnierzy oraz 
200 pielęgniarek wojskowych w dro-
dze do szpitali we Francji. Jeszcze przed 
opuszczeniem portu w Nowym Jorku 
w dzienniku pokładowym zanotowano 

obecność 120 chorych – wielu z nich oraz 
kilka pielęgniarek zostało zmuszonych 
do opuszczenia pokładu transportowca.

Ogółem na „Leviathana” załadowano 
9366 ludzi, z czego około 3000 przypa-
dało na 57. Pułk Inżynieryjno-Saperski, 
który był największą zwartą jednostką 
wojskową na pokładzie. Resztę stanowili 
żołnierze z czterech obozów wojskowych 
dostarczających uzupełnień, liczne jed-
nostki pomocnicze i personel medyczny 
armii amerykańskiej. Ponadto transpor-
towano oddział przedni 31. Dywizji Pie-
choty wraz z dowódcą dywizji generałem 
LeRoy’em Springsem Lyonem, który był 
najwyższym stopniem oficerem amery-
kańskim na pokładzie. Według Gibsona 
komendantem rejsu został jednak do-
wódca 57. Pułku Inżynieryjno-Saperskie-
go, pułkownik Fred C. Thomas. 

Jeden z sierżantów 57. Pułku napisał 
wiele lat później w swojej relacji wojen-
nej: „Byłem sierżantem [w służbie] za-
opatrzenia. Tak, byłem na wojnie, ale nie 
wszedłem do akcji [boju]. Przepłynąłem 
z Nowego Jorku do Brestu na „Leviatha-
nie” i myślę, że to był jedyny transpor-
towiec wojska, który przeszedł [przez 
Atlantyk] bez konwoju. Był to pierwotnie 
niemiecki statek, wiesz, statek zdobyczny 
[pryz]. Myślę, że na pokładzie było 10 000 
żołnierzy i około 200 lub 250 zmarło na 
grypę w czasie rejsu. Przez całą trasę szli-
śmy pod żółtą flagą, flagą zarazy. Ludzie 
padali jak muchy na prawo i lewo. 57. Pułk 
Sapersko-Inżynieryjny, w całości z Ver-
mont, był na statku i stracił wielu ludzi. 
Poszliśmy [potem] do obozu wypoczyn-
kowego w Breście, a następnie do obozu 
przeformowania w Le Mans. Po zawiesze-
niu broni stacjonowałem w Centralnym 
Biurze Rejestracyjnym w  Bourges.”

Z kolei sam Gibson w napisanej przez 
siebie historii pułku powołuje się na 
oficjalny raport rządowy z archiwum 
Departamentu Marynarki, w którym, opi-
sując warunki na pokładzie „Leviathana”, 
stwierdzono: „Warunki w nocy nie były 
do wyobrażenia dla osób, które w rze-
czywistości tego nie widziały. Kałuże krwi 
powstałe z ciężkich krwotoków z nosa 
wielu pacjentów rozlane były po prze-
działach, a załoga nie mogła ich ominąć 
z powodu wąskich przejść pomiędzy ko-

Port w Breście we wrześniu 1918 roku (w rzeczy-
wistości październik), widok z bocianiego gniazda 
USS „Mt. Vernon”. USS „Leviathan” widoczny na 
redzie.
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jami. Pokłady stały się mokre i śliskie, 
[rozlegały się] jęki i płacze przerażonych 
oraz dopraszających się leczenia…”

W czasie dziewięciodniowego rejsu za-
raziło się około 2000 ludzi, zmarło 100, 
z tego 91 żołnierzy. Kolejni umierali już 
po zejściu na ląd, co odbywało się po 
siatkach zwisających u burt i po ciężkim 
marszu do koszar odległych od Brestu o 
5 mil. Wielu żołnierzy było tak wyczerpa-
nych chorobą, że nie byli w stanie iść i od 
razu byli zabierani do szpitali. Jak zanoto-
wał Gibson, 123 żołnierzy 57. Pułku Inży-
nieryjno-Saperskiego zmarło w Kehruon 
Hospital (100 km na wschód od Brestu), 
czterdziestu w Base Hospital No. 33, kilku 
w Naval Base Hospital w Breście i kilku 
w Landerneau pod Brestem. Ostatecznie 
200 zmarłych żołnierzy 57. Pułku po-
chowano na amerykańskim cmentarzu 
w Lambezellec – dzisiaj jednej z dzielnic 
Brestu. Potem ciała ekshumowano i ro-
dziny zabrały je do Stanów Zjednoczo-
nych lub przeniesiono je na cmentarz 
wojenny Oise-Aisne American Cemetery 
w północno-wschodniej Francji. Nawet 
po przeniesieniu na front, żołnierze puł-
ku nadal umierali na wirusowe krwotocz-
ne zapalenie płuc, odnotowane w Base 
Hos pital No. 15 w Chaumont oraz w szpi-
talu w Humes nad górną Marną. 

Postać kapitana Ernesta W. Gibsona 
(1872-1940) graną przez rekonstruktora 
obejrzeć można w brytyjskim filmie do-
kumentalnym pod tytułem „Pandemia 
zabójczej grypy” wyświetlanym w latach 
2019-2020 w polskiej telewizji na kana-
łach TVP-1 i TVP Historia. Niestety ów-
czesny kapitan Gibson występuje w nim 
błędnie jako pułkownik – dowódca 57. Puł-
ku Saperów. Swoje relacje E. W. Gibson 
opublikował tuż po wojnie w roku 1920, 
był wtedy w stopniu majora. W amery-
kańskiej Gwardii Narodowej stopnie 
przyznawano na czas określonej służby, 
prawdopodobnie więc Gibsona zwano 
potocznie w Vermont pułkownikiem, co 
było częste wobec zasłużonych oficerów 
Gwardii Narodowej. 

Generał LeRoy S. Lyon po przybyciu do 
Brestu został wysłany na front, ale bez 
swojej dywizji, wziął udział w walkach 
podczas ofensywy nad Mozą i w Argon-
nach. W maju 1919 roku wrócił do USA, 
gdzie zmarł w wieku 54 lat w dniu 23 lu-
tego 1920 w Kentucky, być może jako 
jedna z ostatnich ofiar IV fali „hiszpan-
ki”. Większość pododdziałów 31. Dywizji 

Piechoty, liczącej pierwotnie 24 tysiące 
ludzi, trafiła do Bretanii, Anglii i Szkocji 
w okresie od września do listopada 1918 
roku, aby ostatecznie zostać skoncentro-
wana w okolicach Brestu. W dniu 17 paź-
dziernika 1918 roku, wobec wielkich strat 
w oddziałach amerykańskich walczących 
na froncie podczas jesiennej ofensywy 
nad Mozą i w Argonnach, podjęto decy-
zję wykorzystania kadr dywizji w rozpro-
szeniu, większość jej żołnierzy została 
wysłana na front, dla uzupełnienia wy-
krwawionych amerykańskich jednostek 
bojowych. Pozostałe pododdziały dywi-
zji skoncentrowano w okolicach Brestu. 
Dywizja otrzymała rozkaz redukcji w dniu 
29 października 1918 roku, chociaż w ca-
łości zachowano jej 56. Brygadę Artylerii 
Polowej, która przesunięta została do 
obozu w Coëtquidan nieopodal Rennes 
dla dalszego szkolenia, trwającego do 
stycznia 1919 roku. Był to ten sam bre-
toński obóz wojskowy, w którym 20 lat 
później formowano Wojsko Polskie we 
Francji.

Dzisiaj znaczenie Bretanii jako ośrodka 
logistycznego i portu w Breście jako wę-
zła transportowego z czasów pierwszej 
wojny światowej zostały już nieco zapo-
mniane. Być może groza współczesnej 
epidemii Covid-19 wywołującej również 
płucne powikłania, skłoni historyków do 
przeprowadzania porównań i dalszych 
badań, a rola Brestu jako ogniska zarazy 
grypy sprzed z górą stu lat przyczyni się 
do pogłębionej refleksji na temat spo-
sobu rozprzestrzeniania się wirusowych 
pandemii. 

Tekst i tłumaczenie Norbert Kulpa 

Ilustracje – fotografie i opisy dzięki 
uprzejmości U.S. Naval History and He-
ritage Command1: [1] www.blackbird.vcu.
edu/v19n1/galery/Gibson-e/leviathan-page.
shtml [dostęp z dnia 27.07.2020].

Norbert Kulpa – regionalista amatorsko zajmujący się historią, na co dzień współpracujący z Wydawnictwem PO-
MOST. Członek Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, a także członek Towarzystwa Genealogiczno-
-Heraldycznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy Oddział w Poznaniu.

USS „Leviathan” najprawdopodobniej na redzie 
Brestu w 1918 roku.

Załadunek żołnierzy amerykańskich na pokład 
USS „Leviathan” w roku 1917 – ukazane możliwości 
szybkiego załadunku na przystani Hoboken.

Żołnierze amerykańscy wysiadający na nabrzeże 
portowe w Breście w roku 1918.

Szefowe pielęgniarek działu medycznego na 
„Leviathanie”.

Piętrowe koje dla transportu żołnierzy na 
pokładzie USS „Leviathan” w latach 1917-1919.
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Najważniejsze wątki legend bretońskich

Ewa Waliszewska 

Według słownika terminów literac-
kich legenda to „opowieść o treści 
fantastycznej nasyconej pierwiast-
kami cudowności i niezwykłości, 
szczególnie z życia świętych, apo-
stołów i męczenników zasłużonych 
w krzewieniu wiary chrześcijańskiej”. 
Tradycja gatunku sięga czasów śre-
dniowiecza i była akceptowaną przez 
Kościół formą popularyzowania kato-
licyzmu. 

Podania to z kolei opowieści, począt-
kowo przekazywane ustnie, związane 
z jakimiś rzeczywistymi zdarzeniami, 
postaciami i miejscami, mówiące o po-
czątkach jakiejś zbiorowości ludzkiej, 
władcach i bohaterach narodowych. 
Na podobieństwo baśni i mitów, po-
dania również zawierają elementy fan-
tastyczne i oparte są na wierzeniach 
(w czarownice, duchy itp.). 

Powszechnie uważa się, że Bretania 
to kraina legend i podań. Do dziś za-
dziwia nas wyobraźnia prostego ludu 
bretońskiego, który potrafił przełożyć 
swoje marzenia i emocje na poetycki 
język opowieści o świętych, cudow-
nych miejscach i magicznych przed-
miotach. 

Legendy związane 
z konkretnymi miejscami
W Bretanii każda miejscowość, każ-

da fontanna, każdy zabytek megali-
tyczny mają swoją historię, często na 
poły legendarną. Z legend właśnie 
dowiadujemy się np. skąd wzięło się 
około 5 tysięcy menhirów ustawio-
nych w rzędy w Carnac – to nic inne-
go jak zamienieni w kamienie przez 
papieża Korneliusza żołnierze rzym-
skich legionów. Święty Korneliusz jest 
postacią historyczną. Żył w III wieku. 
Skazano go na wygnanie z Rzymu. 
Ciekawy jest moment, w którym praw-
da historyczna przechodzi w legendę: 
Korneliusz ucieka z Rzymu i... dociera 
aż do dalekiej Bretanii.

Inna legenda o menhirach to „Ka-
mienie z Plouhinec”. Trudno ją usytu-
ować w czasie. Dowiadujemy się tylko, 
że menhiry z okolic Plouhinec raz do 
roku opuszczają swoje stanowiska 
i biegną do pobliskiej rzeki Etel, by za-
spokoić pragnienie. Do głosu docho-
dzi tu element wierzeniowy, magiczny 

– werbena opleciona pięciolistną ko-
niczyną chroni przed stratowaniem 
przez biegnące menhiry, a zwierzę-
ta w bożonarodzeniową noc, tak jak 
w Polsce, mówią ludzkim głosem.

W konkretnym miejscu – w zatoce 
Douarnenez lub na cyplu Raz – roz-
grywa się akcja legendy o zatopionym 
mieście Is, której bohaterami są po-
staci pseudohistoryczne: król Gradlon, 
św. Corentin i św. Guénolé czy całkiem 
legendarne jak księżniczka Dahud.

Lokalni święci, 
przedmioty magiczne

W legendach bretońskich większość 
wydarzeń przypisywana jest jakie-
muś bóstwu przedchrześcijańskiemu, 
olbrzymowi, wróżce, bądź któremuś 
z lokalnych świętych. Ci ostatni często 
zwyciężają w walce ze smokami, co 
ma symbolizować zwycięstwo chrze-
ścijaństwa nad dawnymi wierzenia-
mi. Często towarzyszą im zwierzęta: 
woły, wilki i konie. Lokalnych świętych 
trudno policzyć. Na pewno jednak 
należy wymienić siedmiu z nich – bi-
skupów, do dziś nazywanych założy-
cielami Bretanii (Pol, Patern, Malo, 
Samson,  Brieuc, Tugdual i Corentin). 
Przypłynęli z wyspy Brytanii lub Irlan-
dii i osiedlili się w Armoryce. Święty 
Ronan był Irlandczykiem. Posłuszny 
głosowi Bożemu opuścił swą ojczyznę 
i przeprawił się do Armoryki – jak gło-
si legenda przypłynął na kamieniu. 

Bretończycy z powodu swego ubó-
stwa często zwabiali przepływające 
w pobliżu wybrzeża statki za pomo-
cą rozpalanych nocą ognisk. Zwodzi-
ły one marynarzy, statki rozbijały się 
o skały, a rabusie kradli co się dało. 
Opowiada o tym między innymi le-
genda – „Kto widzi Ouessant, widzi 
własną krew”. Ten niecny proceder 
sięga jednak czasów dużo wcześniej-
szych. Miał z nim do czynienia św. 
Ronan. Za pomocą otrzymanego od 
Boga dzwoneczka ostrzegał maryna-
rzy przed rabusiami. 

Święci, jak wiadomo, mają z Bogiem 
kontakt bezpośredni, rozmawiają 
z Nim, otrzymują od Niego to, o co 
proszą. Nie dziwi zatem fakt, że św. 
Corentin dostał od Boga rybkę, któ-
rej kawałek spożywał każdego dnia, 

a która w cudowny sposób następne-
go dnia była znowu cała. Kiedy wyjął 
ją ze swego źródełka, by nakarmić 
zgłodniałego króla Gradlona i jego 
straż, żołnierze wybuchnęli śmie-
chem. Jednak, ku zdziwieniu wszyst-
kich, odkrojone kawałki natychmiast 
odrastały. Dzwonek, ryba urastają do 
roli przedmiotów magicznych, których 
pełno w legendach i baśniach (m.in. 
pierścień św. Trifiny czy wspomniana 
już werbena opleciona pięciolistną 
koniczyną).

Święci Kościoła 
powszechnego

Nie można nie wspomnieć o wy-
stępujących w legendach świętych 
Kościoła powszechnego. Święci Piotr 
i Paweł wiodą spór o Bretończyków 
i schodzą na ziemię, by sprawdzić, czy 
ten lud chrześcijański jest rzeczywi-
ście tak dobry i pełen miłosierdzia, 
jak się uważa (legendy pt. „Dienez 
i Ankou”). To samo w innej legendzie, 
„Kamienie z Coadri”, sprawdza sam 
Jezus. Widząc zawziętość i skąpstwo 
mieszkańców Coadri, zsyła na nich 
głód przemieniając zasiane ziarno 
w kamienie z krzyżykami.

W legendach są też obecni święty 
Michał Archanioł oraz święta Anna, 
którą Bretończycy uważali za swo-
ją babkę. Opowiadano, że Anna po-
płynęła do Nazaretu, by tam urodzić 
Maryję, a kiedy zadanie wykonała, po-
wróciła do swojej ukochanej Bretanii, 
do  Sainte-Anne-La-Palud.

Legendy wspólne 
dla całej Bretanii

Istnieją też legendy wspólne dla 
całej Bretanii, zarówno Dolnej, czy-
li tej położonej w części zachodniej, 
gdzie niektóre osoby nadal posłu-
gują się językiem bretońskim, jak 
i Górnej, gdzie zaznacza się więcej 
wpływów francuskich. Wywodzą się 
one z mitów sięgających aż do cza-
sów celtyckich i wierzeń druidów. Ich 
bohaterami są dawne bóstwa, wróż-
ki (w „Czarodzieju Merlinie” – Mor-
gana i Viviana), bretońskie krasnale 
– korygany (to one właśnie ustawiły 
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kamienie w Plouhinec) i oczy-
wiście Śmierć – Ankou. W Breta-
nii Śmierć ma postać szkieletu 
mężczyzny, którego głowa może 
swobodnie obracać się wokół 
kręgów szyjnych – musi przecież 
przeszukiwać teren aż po hory-
zont w celu wypatrzenia kolejnej 
ofiary. Jej kosa osadzona jest na 
trzonku odwrotnie niż zwykle, 
to znaczy ostrzem na zewnątrz – 
Ankou kosi bowiem nie ku sobie, 
jak to czynią kosiarze, lecz pcha 
kosę przed sobą. Z jednej strony 
dzięki budowanym przy kościo-
łach kostnicom, gdzie składano 
ekshumowane z cmentarza ko-
ści, Bretończycy byli do śmierci 
niejako przyzwyczajeni, z drugiej 
jednak strony panicznie zawsze 
jej się bali. I nie bez racji – źle 
wróżyło spotkanie taczki Ankou 
czy nawet usłyszenie jej skrzy-
pienia, zwłaszcza nocną porą. 
Zawsze oznaczało to, że w parafii 
ktoś umrze.

Najwięcej wiadomości o An-
kou, najróżniejszych wierzeniach 
i przesądach z nim związanych mo-
żemy znaleźć w „Legendzie o śmier-
ci” Anatola Le Braza. Z tego właśnie 
źródła pochodzi historia o nocnej 
praczce, czyli potępionej duszy, która 
zmuszona jest prać swój całun, by za-
dośćuczynić za popełnione grzechy, 
być może za grzech prania za życia 
w niedziele i święta.

Bretońskie powieści 
XIII-wieczne

Do grupy legend zalicza się też bre-
tońskie powieści XIII-wieczne i ich bo-

hatera króla Artura. Akcja opowieści 
Okrągłego Stołu rozgrywa się zarówno 
na terenie Brytanii (wyspy) jak i Bretanii 
armorykańskiej. W przypadku legendy 
o czarodzieju Merlinie widzimy, że Mer-
lin od czasu do czasu udaje się do lasu 
Brocéliande, do swej ukochanej Viviany. 
W tymże lesie, w Dolinie bez Powrotu, 
mieszka przyrodnia siostra króla Artu-
ra, Morgana. Również w Armoryce, na 
wyspie Aval (co może dziwić wszystkich 
znających wersje brytyjskie), dochodzi 
do ostatniej i decydującej bitwy króla 
Artura z wrogami Brytów. Tutaj też król 
spoczywa i czeka na chwilę, kiedy Bry-
tania go wezwie. 

Podania związane 
z rzeczywistymi 
wydarzeniami

Na koniec należy wspomnieć 
o podaniach związanych z rze-
czywistymi wydarzeniami i po-
staciami, które przybliżają nam 
historię Bretanii. Legenda „Gdzie 
ziemia zamienia się w złoto”, 
jak i wspomniana już legenda 
„Fracan, Righall i Brioc”, mówią 
o pierwszych przybyszach do 
Armoryki z wyspy Brytanii, o za-
łożycielach pierwszych parafii, 
tak zwanych plou (słowo plou 
zachowało się w wielu nazwach, 
między innymi Ploufragan, czyli 
parafia Fracana). W konkretnym 
kontekście historycznym usytu-
owana jest też legenda o Kono-
morze, okrutnym władcy Poheru. 
W VI wieku dążył on do podpo-
rządkowania sobie wszystkich 
małych hrabstw, będąc w tym 
niejako poprzednikiem Nomino-
ego. Nieco później te niewielkie 

hrabstwa lub królestwa (Domnonée, 
Léon, Poher, Kornwalia i Bro-Ereg) 
utworzą konfederację i będą aż po 
IX wiek jednoczyć się w chwili zagro-
żenia pod wodzą jednego przywódcy 
– króla. W 799 roku Bretania została 
co prawda włączona do państwa Ka-
rola Wielkiego, jednak nie przerwało 
to pasma buntów i walk o niepodle-
głość. Na początku IX wieku (818 r.) 
do walki z Frankami wzywa pozosta-
łych władców książę Morvan, hrabia 
Léonu i Kornwalii.
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