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Publikacja niniejsza stanowi pokłosie konferencji naukowej Wśród czy 
obok nas? Mniejszości w literaturze, kulturze i historii krajów słowiańskich, zorgani-
zowanej przez studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ w Krakowie. 
Złożyły się na nią artykuły czternastu osób, młodych badaczy z różnych 
ośrodków naukowych w Polsce i – w jednym przypadku – zza granicy, 
reprezentujących odmienne dziedziny nauki: kulturoznawców, filologów, 
politologów, etnologów oraz geografów. 

Od wieków tereny Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej sta-
nowiły miejsce wędrówek ludów i etnosów, przenikania się idei, religii, 
kultur oraz kształtowania oryginalnych wzorców cywilizacyjnych, wpły-
wających w znacznym stopniu na rozwój mieszkających tu społeczności 
i modelujących ich wzajemne relacje. Ciągłe migracje, przybywanie na te-
rytoria już zajęte przez inne wspólnoty, wymagały od nowych osadników 
przystosowania się do warunków i praw istniejących na danym terenie 
albo podjęcia dalszej wędrówki, w celu znalezienia przestrzeni do swo-
bodnego rozwoju własnej wspólnoty i jej wartości. Co wpływało na tak 
diametralnie odmienne nieraz stosunki panujące między grupą dominują-
cą etnicznie i politycznie, a innymi wspólnotami na danym obszarze? Dla-
czego w jednym przypadku stosunki te układały się w sposób pokojowy 
i bezproblemowy, w innym natomiast dochodziło do konfliktów i sporów, 
sprzyjających kształtowaniu się nie zawsze pozytywnego wizerunku zan-
tagonizowanych grup? 
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Wśród czy obok nas?

Mniejszości w literaturze, kulturze i historii 
krajów słowiańskich

Tematyka mniejszości jest nieodłącznie związana z dziejami i kulturą 
Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Od wieków tereny te sta-
nowiły miejsce wędrówek ludów i etnosów, przenikania się idei, religii, 
kultur oraz kształtowania oryginalnych wzorców cywilizacyjnych, wpły-
wających w znacznym stopniu na rozwój mieszkających tu społeczności 
i modelujących ich wzajemne relacje. Zależności te charakteryzowały się 
ogromnym zróżnicowaniem – od stanów pokojowego współistnienia, po-
przez różnego rodzaju napięcia społeczne i polityczne, aż po stosowanie 
przemocy i otwarte wojny. Ciągłe migracje, przybywanie na terytoria już 
zajęte przez inne wspólnoty, wymagały od nowych osadników przystoso-
wania się do warunków i praw istniejących na danym terenie albo podjęcia 
dalszej wędrówki, w celu znalezienia przestrzeni do swobodnego rozwoju 
własnej wspólnoty i jej wartości. Co wpływało na tak diametralnie od-
mienne nieraz stosunki panujące między grupą dominującą etnicznie i po-
litycznie, a innymi wspólnotami na danym obszarze? Dlaczego w jednym 
przypadku stosunki te układały się w sposób pokojowy i bezproblemo-
wy, w innym natomiast dochodziło do konfliktów i sporów, sprzyjających 
kształtowaniu się nie zawsze pozytywnego wizerunku zantagonizowanych 
grup? Z pewnością publikacja niniejsza nie odpowie w pełni na te i kolejne 
nasuwające się pytania, stanowi ona jedynie głos w dyskusji nad problema-
tyką mniejszości w świecie słowiańskim. Jest to jednak głos o tyle ważny, 

Słowo wstępne
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że podejmuje niejednokrotnie wątki nieznane w nauce polskiej, przez co 
może stanowić jej ważne uzupełnienie, a także podstawę do głębszych 
studiów nad problematyką dotyczącą mniejszości.

Publikacja niniejsza stanowi pokłosie konferencji naukowej Wśród czy 
obok nas? Mniejszości w literaturze, kulturze i historii krajów słowiańskich, zorgani-
zowanej przez studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ w Krakowie, 
w dniach 24–25 maja 2012 roku. Na tom pokonferencyjny złożyły się ar-
tykuły czternastu osób, młodych badaczy z różnych ośrodków naukowych 
w Polsce i – w jednym przypadku – zza granicy, reprezentujących odmien-
ne dziedziny nauki: kulturoznawców, filologów, politologów, etnologów 
oraz geografów. Mamy nadzieję, że dzięki takiemu interdyscyplinarnemu 
ujęciu udało się, przynajmniej w jakimś stopniu, włączyć we współczesny 
dialog nad Słowiańszczyzną, w całym jej ogromnym zróżnicowaniu i ta-
jemniczości, ale tajemniczości niepozbawionej swojego piękna.

Bartłomiej Rusin

Słowo wstępne



Wśród czy obok nas?

Mniejszości w literaturze, kulturze i historii 
krajów słowiańskich

Powieść Vladimíra Körnera Adelheid powstała w roku 1967 i opowia-
da o Viktorze Chotovickim, Czechu, który na początku wojny wyjeżdża 
na Zachód, gdzie staje się członkiem (sam wzbrania się przed określe-
niem „walczy”) służby pomocniczej RAF-u. Po wojnie wraca do ojczyzny. 
Dzięki znajomemu nieżyjących już rodziców dostaje zadanie zabezpiecze-
nia majątku Alfréda Heidenmanna, popierającego nazistów sudeckiego 
Niemca ze wsi Schwarzbach. Viktor wraca do kraju, w którym już toczy 
się walka o władzę między rządem londyńskim a rosnącymi w siłę komu-
nistami, ale nie rozumie nowych zasad, jakie tam rządzą. Oprócz Viktora 
niezmiernie ważną dla utworu postacią jest tytułowa Niemka Adelheid, 
służąca w majątku, który był własnością jej ojca. Między nią i Viktorem 
rodzi się przedziwna relacja, oparta w dużej mierze na milczeniu i nie-
domówieniach. Celem mojego artykułu będzie jednak nie analiza związ-
ków między bohaterami, ale przede wszystkim tego, jak funkcjonują oni 
w przestrzeni Schwarzbachu, gdzie spotykają się zarówno Niemcy, czeka-
jący na wysiedlenie, jak i Czesi, nowi osadnicy.

Mój wybór dzieła do analizy padł na Adelheid, ponieważ mimo okre-
su, w jakim rozgrywa się akcja powieści, czyli od wiosny do zimy 1945 
roku, relacje czesko-niemieckie są tu jeszcze stosunkowo „czyste”, brakuje 
tu wyraźnego piętna „dwojakiej kolonizacji”, jak pisała Gertraude Zand1, 
1 Por. G. Zand, Václav Řezáč Nástups – ein tschechischer Kolonialroman, [w:] Transfer-Vyhnání-Odsun v kon-

textu české literatury, red. G. Zand, J. Holý, Brno 2004, s. 88–97.

Karolina Ćwiek-Rogalska  (Uniwersytet Warszawski)

„Předně žádný Schwarzbach, ale Černá Voda”
Funkcjonowanie bohaterów w przestrzeni niemieckiej/
czeskiej wsi w Adelheid  Vladímira Körnera Li

te
ra

tu
ra
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Karolina Ćwiek-Rogalska

Literatura

mając na myśli nie tylko czeskie osadnictwo na Pograniczu2 – jak po woj-
nie nazwano tereny, gdzie mieszkała przeważnie ludność niemieckojęzycz-
na – ale także cień sowieckiej władzy nad tym obszarem. Na początek 
chciałabym dookreślić, o jakim terenie mówimy. Pogranicze, dawniej-
szy Sudetenland, czyli Kraj Sudetów, gdzie osiedlali się niemieccy osadni-
cy, wbrew nazwie nie obejmował tylko terenów faktycznie górskich, ale 
rozciągał się wzdłuż granic Czech i Moraw, klinami wbijając się w głąb 
I Republiki Czechosłowackiej. Ludność niemiecka zamieszkiwała również 
w dużych miastach, takich jak Brno czy Jihlava, wokół których tworzyły 
się wyspy osadnictwa niemieckojęzycznego. Bliskie sąsiedztwo nie zawsze 
jednak sprzyjało budowaniu przyjacielskich relacji, zwłaszcza jeśli w grę 
wchodziła polityka i dyskusje ideologiczne. Czeski sposób patrzenia na 
stosunki między dwoma narodowościami w dużej mierze ustalili działa-
cze odrodzenia narodowego, które na ziemiach Korony świętego Wacława 
przebiegało od końca XVIII wieku. O sytuacji, w jakiej działali budziciele, 
w ten sposób pisze Vladimír Macura:

Je zřejmé, že tu relačnost daleko přesahuje oblast čistě jazykové sémantiky. Roz-
bor textů z toho hlediska jen napomohl vyjevit hlubší a podstatnější mechanismus 
celokulturní povahy, vždyť charakterologie českého a „slovanského” národa byla 
jednou z nejdůležitějších složek obrozenské ideologie. Relačnost jednotlivých atri-
butů nutně vyprazdňovala faktický obsah jejich sepětí s přiřazeným pojmem, a tím 
současně prozrazovala celkovou vázanost daného ideologického komplexu nikoliv 
na obor fakt, ale na potřeby vlastní formální výstavby české národní ideologie jako 
celku, především pak vzhledem k nutnosti emancipovat se vůči kultuře německé. 
Odpoutáváaní rodící se české kultury od silné kultury německé probíhá totiž para-
doxně právě skrze vztah k ní. Tím, že se česká kultura od německé „osvobozuje”, 
nestává se ještě svobodnou, je tu do té míry podřízena okázalému gestu vlastní 
svébytnosti, že se nejen obrací jiným směrem, ale přímo směrem protiklasným. Če-
ská kultura je tehdy budována nikoliv prostě jinak, a tedy nezávisle na německé, 
ale doslova zrcadlově, a proto vlastně závisle na ní 3.

To budowanie własnej kultury w opozycji do kultury niemieckiej po-
skutkowało także tym, że František Palacký, budziciel i historyk czeski, 
w swoim monumentalnym dziele Dějiny národa českého v Čechách a v Mo-
ravě uczynił walkę pierwiastów czeskich, „słowiańskich”, z niemieckimi, 
2 Więcej na temat sporu terminologicznego odnośnie ziem czeskich zamieszkiwanych głównie przez ludność 

niemieckojęzyczną zob. np. M. Spurný, Pohraničí nebo Sudety?, [w:] Idem, Nejsou jako my. Česká společnost 

a menšiny v pohraničí (1945–1960), Praha 2011, s. 25–27.
3 V. Macura, Znamení zrodu, Jinočany 1995, s. 36.
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„Předně žádný Schwarzbach, ale Černá Voda”…
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„germańskimi” motorem napędowym całej czeskiej historii. Odrodzenie 
narodowe zatem, choć zgodnie z podręcznikową wiedzą zakończyło się 
w 1848 roku, można uznać za epokę zamkniętą dopiero po wysiedleniu 
ludności niemieckiej po II wojnie światowej, kiedy ten napędzający je do-
tąd koncept nie może już funkcjonować z racji utraty przeciwnika. Należy 
o tym pamiętać także przy uważnej lekturze Adelheid.

W celu uwypuklenia kwestii zagospodarowania przestrzeni i zwrócenia 
uwagi na sposób, w jaki o tym problemie się mówi i myśli, zestawiam Adel-
heid z najbardziej znaną powieścią czeską, dotyczącą osadnictwa na Pogra-
niczu, socrealistycznym dziełem Václava Řezáča Nástup4. O ile bohatero-
wie Řezáča patrzą z nadzieją na nowy, pełen możliwości świat, o tyle po-
staci z Adelheid są od tego dalekie. Proza tworzona przez Řezáča powstaje 
niedługo po wojnie, gdy mamy do czynienia z „poválečnou euforií z konce 
války a osvobození”, jak również z „programovým pokusem o naplňová-
ní tezí socialistického realismu”5. Körner, tworząc Adelheid w 1967 roku, 
miał już dostatecznie duży dystans tak do samej wojny, jak i do „wyzwo-
lenia”. Wykorzystanie powieści Nástup, a nie jakiejś innej książki z epoki, 
jako kontrapunktu dla Adelheid, można uzasadnić również w inny sposób. 
W opinii badaczy, dzieło Řezáča jest kwintesencją socrealistycznego spo-
sobu pisania o Pograniczu: 

Nástup je tímto vrcholem jednak proto, že většina děl napsaných po Nástupu přeci 
jen usiluje o problematizacji tématu [...], ale také proto, že Nástup představuje 
tematickou i motivickou syntézu děl předešlých 6.

4 Istnieje polskie tłumaczenie powieści – jako „Powrót” w tłumaczeniu Marii Erhardtowej wydał ją Czytelnik 

w  1953 roku. Tłumaczenie tytułu nie oddaje jednak historiozoficznej treści ukrywającej się za oryginal-

ną nazwą. „Nástup” to bowiem powrót Czechów na Pogranicze, ale następujący po zjawisku nazywanym 

„odsun”, które odpowiadałoby polskiemu „wypędzeniu” i niemieckiemu „Vertreibung”, toteż – gdyby chcieć 

zachować wymowę oryginału, należałoby oddać tytuł jako „Nadejście”, czego tłumaczka z  oczywistych 

względów nie mogła wtedy uczynić. Podobnie jest z samym terminem „odsun”, który po czesku używany 

jest bez większych konotacji pejoratywnych, podczas gdy po polsku mówi się raczej o „wysiedleniu” niż 

o „wypędzeniu”, to ostatnie bowiem kojarzone jest z niemiecką organizacją Bund der Vertriebener i jej li-

derką Ericą Steinbach, gdzie mówienie o „wypędzeniu” zamiast o „wysiedleniu” niesie ze sobą przyznanie 

historycznej racji tym, którzy – jak BdV – wskazują na krzywdę niemieckich ofiar, domagając się zadość-

uczynienia. Więcej na temat rozważań semantycznych zob. M. Frantzioch, Socjologiczne aspekty problemu 

wypędzenia Niemców, [w:] Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i  przesiedlenia jako 

wspólne doświadczenie, red. H. Orłowski, A. Sakson, Poznań 1996, s. 173–174.
5 F. Tomáš, Všechno tam na vás čeká! K dějinám české osidlovací literatury let 1947–1951, [w:] Transfer / Vyhná-

ní…, s. 77.
6 Ibidem, s. 78.
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Zaczynając od kwestii poruszonej już w tytule tekstu: sierżanta Hejnę, 
tymczasowego administratora wsi, oburza, że nowe władze wciąż posłu-
gują się niemiecką nazwą. Taka widnieje na zaświadczeniu, jakie okazuje 
mu legitymujący się Viktor:

Je pověřen správou národního majetku sbírek Alfréda Heidenmanna, bývalého 
majitele fy Heidenmann – Schwarzbach. Jmenovaný provede evidenci a zabezpečení 
cenností 7.

Zapał administratora do czechizowania nazwy dziwi tym bardziej, że 
jest dopiero lipiec 1945 roku (trwają żniwa). Dziwi również, kiedy skon-
trastujemy to ponownie z powieścią Řezáča, gdzie o czeską nazwę wsi 
upomina się dopiero przybywający na miejsce – dość późno  względem 
pierwszej czwórki bohaterów z komisji administracyjnej – naczelnik pocz-
ty Brendl. Hejna mówi: „Předně žádný Schwarzbach, ale Černá Voda [...]. 
To si můžou páni v Olomouci odvyknout”8. Czy ta dość obcesowa uwaga 
sierżanta nie świadczy przypadkiem o strachu? Nowa nazwa nie posiada 
żadnego znaczenia dla dotychczasowych mieszkańców, a ci przecież są 
wciąż w tej przestrzeni obecni. Oczekują na wysiedlenie ze Schwarzbachu, 
a nie z miejscowości Černá Voda. Czeska nazwa – jak powiedziano wyżej 
– nie posiada jeszcze żadnego znaczenia administracyjnego. Černá Voda 
nie znaczy nic dla nowych mieszkańców, których jest tu jeszcze zbyt mało. 
Nowych osadników kusi raczej możliwość zajęcia bogatego gospodarstwa 
niż czeska nazwa. Być może tymczasowy naczelnik Schwarzbachu obawia 
się, że im dłużej w użyciu będzie nazwa niemiecka, tym dłużej do swoich 
domów i majątków większe prawa zachowają ich poprzedni właściciele, 
Niemcy, zgrupowani obecnie w obozie za wsią9.

Nazwa miejscowości nabiera dodatkowego znaczenia, kiedy porów-
namy ją z nazwą „Grünbach”, którą nosi miasteczko, gdzie rozgrywa się 
akcja powieści Nástup. U Řezáča nazwa sugerowała zieleń okolicy, a zatem 
kwitnienie, wiosnę, początek nowego życia – które oczywiście przyno-
sili ze sobą czescy osadnicy. Nie dziwi zatem, że jego bohaterowie, Ba-
gar, Antoš czy Rejzek, co jakiś czas przystają w zadumie, by kontemplo-
wać piękno zajmowanej miejscowości. Tymczasem Viktor przybywa do 

7 V. Körner, Adelheid, Praha 1967, s. 14.
8 Ibidem, s. 14–15.
9 Warto zwrócić uwagę, że zarówno obóz przejściowy dla ludności niemieckiej, jak i zameczek Heidenmanna, 

gdzie zamieszkuje Viktor, znajdują się poza wsią. Tak samo zatem jak bohater zbiorowy – Niemcy – również 

i Viktor jest w pewien sposób wyłączony z życia wsi Černá Voda.
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Schwarzbachu, a zatem miejsca nieprzyjaznego, wywołującego raczej sko-
jarzenia z ciemnością, schyłkiem i strachem.

Aluzją do powieści Řezáča zdaje się być również pierwszy element, 
jaki rzuca się Viktorowi w oczy po przybyciu do wsi – czechosłowacka 
flaga, wynurzająca się z mgły: „z bělavé šedi vystupovala československá 
vlajka”10. O ile w powieści Nástup ten symbol dodaje bohaterom otuchy, 
o tyle w Adelheid wiążą się z nim zupełnie inne emocje. Sprawia raczej 
wrażenie piętna kolonizacji czeskiej na tych terenach, chociaż opis Kör-
nera jest bardzo skromny. Řezáč natomiast opisuje flagę czechosłowacką 
i powiewającą wraz z nią radziecką nienawistnymi oczyma Niemców, jego 
opis jest silnie nacechowany negatywnymi emocjami:

Podvečerní vánek [...] vlil život do malých vlajek na blatnících a rozvíjel jejich 
barvy. Bílá a červená s modrým klínem, rudá z kladivem a srpem. Ani jedna, 
ani druhá neslibují nic dobrého. A přece se zdálo tak jisté, že jsme je obě na věky 
zašlapali do bláta a utopili v krvi 11.

 Z kolei u Körnera nie ma ani słowa o fladze radzieckiej – jest za to su-
gestywny opis czerwonego paska na czechosłowackiej chorągwi, o którym 
mowa będzie dalej.

W przestrzeni wsi uwagę zwraca zaburzenie granicy między tym, co 
publiczne, a tym, co prywatne. Opozycja ta jest w antropologii uznawa-
na za jedną z najbardziej podstawowych kategorii dla większości społe-
czeństw. Możliwe jest oczywiście inne zinterpretowanie tych pojęć we 
wspólnotach kulturowych różnych od naszej, a co za tym idzie odmienne 
przeprowadzenie podziału na publiczne i prywatne12. W przypadku świata 
przedstawionego w Adelheid mierzymy się jednak ze zjawiskiem jeszcze 
innym, co więcej niejasnym dla samego głównego bohatera powieści. Pod-
stawowym problemem Viktora jest niezrozumienie prawideł rządzących 
światem Pogranicza13. Aby zrozumieć jego niezrozumienie, trzeba bliżej 
przyjrzeć się dychotomii publiczne – prywatne w tej powieści. 

10 V. Körner, op. cit., s. 14.
11 V. Řezáč, Nástup, Praha 1952, s. 39.
12 O pewnych przekroczeniach w jedną i w drugą stronę pisała S. A. Brenner, Dlaczego kobiety rządzą w domu: 

nowe spojrzenie na jawajskie ideologie płci kulturowej i samokontroli, [w:] Gender. Perspektywa antropolo-

giczna, red. E. Hryciuk, A. Kościańska, t. 1, Warszawa 2007, s. 276–308.
13 Paradoksalnie, bo – jak zauważa Aleš Haman: „obraz zpustlého, zmrtveného prostředí slezkého pohraničí, 

do jisté míry odrážející i níterný stav hlavní postavy”. Zob. A. Haman, Existence ve zhrouceném světě. Postavy 
sudetských Němců v prózách Jaroslava Durycha, Vladimíra Körnera a Václava Vokolka, [w:] Transfer / Vyh-
nání…, s. 102.
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Geneza tej opozycji bierze się, jak twierdzi Hannah Arendt w Kondycji 
ludzkiej, już ze starożytnego greckiego podziału na dom i polis. Jak pisze, po-
wołując się jednocześnie na monumentalną pracę Wernera Jaegera Paideia:

Powstanie miasta-państwa oznaczało, że „umieściło [ono] człowieka w ramach 
swego politycznego ładu, dało mu obok życia prywatnego jak gdyby drugą egzy-
stencję, bios politikos. Odtąd każdy człowiek należy w pewnym sensie do dwu 
porządków: to, co prywatne (idion), i to, co społeczne (koinion), dzieli bardzo 
wyraźna granica” 14.

Tutaj zaczyna się problem Pogranicza i stąd bodajże biorą się wszyst-
kie późniejsze problemy Viktora. Niemcy, wywłaszczeni z własnych do-
mów, pozbawieni majątków, są albo przetrzymywani w więzieniach albo 
mieszkają we wspomnianym już obozie zbiorczym za wsią. Pozbawieni 
tego, co prywatne, własnych mieszkań, nie mogą tym samym uczestniczyć 
w świecie. Następuje owo dramatyczne naruszenie świętości ogniska do-
mowego, a tym samym totalnemu zachwianiu ulega podstawowa dycho-
tomia ludzkiej egzystencji. Trafnie skomentowała to Julia Kristeva, pisząc 
o świecie po Apokalipsie:

Życie publiczne okazuje się teraz głęboko nierealne, a tymczasem życie prywatne, 
przeciwnie, zostaje pogłębione [...]. Nowy świat, zdecydowanie polityczny, jest nie-
rzeczywisty. Żyjemy w rzeczywistości nowego, cierpiącego świata 15.

Badaczka nie posuwa się jednak do stwierdzenia, że i życie prywatne 
może zostać człowiekowi odebrane – a tak dzieje się przecież z czekający-
mi na odsun Niemcami, żyjącymi w tymczasowości obozu.

Kiedy przyjrzymy się w Adelheid temu, co publiczne, dostrzeżemy, że 
tu także nastąpiły pewne odkształcenia. Wydawałoby się, że po przyznaniu 
terenów Pogranicza Czechosłowacji, to głos władz czeskich będzie decy-
dujący w sprawach dotyczących życia na tych terenach. W końcu zarówno 
sierżant Hejna, administrator Schwarzbachu, jak i wydający Viktorowi do-
kumenty członkowie władz z Ołomuńca, są Czechami. Dyskretne aluzje 
narratora dają nam do zrozumienia, że kto inny jest właściwym zarządcą 
tych terenów. Choćby taki opis sowieckiego pistoletu, który zdaje się pilno-
wać porzuconej niemieckiej broni w dawnej szkole, pokazuje, że faktyczną 
władzę na Pograniczu sprawują żołnierze radzieccy: „Na podlaze bývalé 
školní třídy se válely kulomety, pásy nábojnic a dokonce protipancéřová 

14 H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2000, s. 29.
15 J. Kristeva, Czarne słońce, tłum. M. P. Markowski, R. Ryziński, Kraków 2007, s. 234.
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pěst. Vedle četnického kabátu sovětský samopal”16. Jeszcze bardziej suge-
stywny jest opis złudzenia optycznego, jakiego ofiarą pada Viktor w czasie 
rozmowy z sierżantem. Na szkole jest oczywiście zawieszona flaga cze-
chosłowacka, w celu zaznaczenia, do kogo teraz należy ta ziemia. Viktor 
patrząc na Hejnę widzi jednak przede wszystkim jeden z kolorów flagi, 
który zabarwia światło wpadające do wnętrza: „Olysalé čelo mu přitom 
zalévala červen prosvítající vlajky”17.

Ponadto w szkole wiszą portrety Edvarda Beneša i Józefa Stalina. 
Warto jednak zwrócić uwagę na to, że – jak pisze Körner – są to „por-
tréty z novin, blednoucí sluncem”18. Zupełnie jakby i ten nowy ład nie 
do końca chciał się tu przyjąć. Podobizna Stalina jest jedynym w książce 
stwierdzeniem wprost, co tak naprawdę dzieje się na szczytach władzy 
w tym czasie19. To jednak, że żaden żołnierz radziecki nie pojawia się na 
kartach Adelheid nie sprawia wcale, że nie czuć oddechu nadchodzącego 
„zwycięskiego lutego”. Władza powojenna, wraz z blednącym na słońcu 
prezydentem, jest tak samo tymczasowa, jak przekreślona kredą nazwa 
„Drittes Reich” w pociągu wiozącym Viktora do wsi. Jak daleko stąd do 
obrazu rozśpiewanych Sowietów z powieści Řezáča.

Należy zauważyć, że te właśnie nadchodzące wydarzenia wyparły nie-
jako motyw odsunu z literatury na kilkanaście lat. W świadomości czeskiej 
trauma rządów komunistów i brutalnego stłumienia Praskiej Wiosny, a po-
tem wielu lat szarej normalizacji, zdominowała wyobrażenie o tamtej epo-
ce. Los czeskich Niemców doczekał się wzmianek w wielu powieściach 
– całkowicie od tematu uciec się nie dało – był jednak swego rodzaju tabu. 
We współczesnej prozie czeskiej da się jednak obserwować prąd zupeł-
nie inny, zainteresowanie tymi wydarzeniami ciągle rośnie, a pozbawiona 

16 V. Körner, op. cit., s. 14.
17 Ibidem.
18 Ibidem, s. 18.
19 Wysuwam ten wniosek na tej samej zasadzie, którą przybliża w  swoim artykule o „prawdziwościowej” 

interpretacji literatury Stefan Sawicki: „Nadawcą tak rozumianej aluzji w literaturze jest zawsze osobowy 
autor tego oto konkretnego utworu, a odbiorcą tylko ten, kto posiada odpowiednią wiedzę, doświadcze-
nie, wrażliwość i kulturę literacką, aby przekazywaną mu aluzję pojąć. Dla interpretującego tekst literacki 
najważniejsze są zawsze dwa momenty: sygnał aluzyjności oraz rzeczywistość, do której się aluzja odnosi”. 
Zob. S. Sawicki, Uwagi o „prawdziwościowej” interpretacji literatury, [w:] Prawda w literaturze, red. A. Tysz-
czyk, J. Borowski, I. Piekarski, Lublin 2009, s. 40. W związku z tym , aby przypisać pewnemu fragmentowi 
tekstu aluzyjność wystarczy wziąć pod uwagę stan wiedzy autora, a nie konstruowanych przez niego boha-
terów. Dotyczy to oczywiście narracji trzecioosobowej, a nie pierwszoosobowej, bądź tekstu dialogów. 
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cenzury literatura próbuje zmierzyć się z tym tematem na nowo20. To 
w tym kontekście należałoby czytać dzisiaj Adelheid. Przez wiele lat książka 
ta była czytana niemal wyłącznie jako przykład powieści egzystencjalnej, 
została także wpisana do kanonu lektur, co również zaważyło na jej po-
strzeganiu. Zepchnęło to na dalszy plan opisywane w niej wydarzenia, sku-
piano się na jej formalnej analizie. Ponieważ uważam, że literatura piękna 
niesie ze sobą ważne treści antropologiczne, czytałam dzieło Körnera jako 
świadectwo pewnego zjawiska, krótkiego czasu koegzystencji Niemców 
i Czechów tuż po zakończeniu II wojny światowej. Bardzo dobrze wi-
dać to właśnie na przykładzie funkcjonowania bohaterów w przestrzeni 
już-nie-niemieckiej, ale jeszcze-nie-czeskiej wsi. Ponadto Körner niejako 
zmusza czytelnika do postawienia sobie pytania o zwycięstwo w tej woj-
nie – nie tyle w wojnie światowej, ile kulturowej, toczonej ze zmiennym 
szczęściem od końca XVIII wieku – jak i o to, czy faktycznie wysiedlenie 
Niemców to ostateczny akt rozgrywającego się od dwustu lat dramatu, 
zwanego odrodzeniem narodowym.
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Wśród czy obok nas?

Mniejszości w literaturze, kulturze i historii 
krajów słowiańskich

Współczesna literatura jest niezwykle zróżnicowana zarówno gatun-
kowo, jak i tematycznie, coraz mniej w niej tematów tabu. Dotyczy to 
również najnowszej twórczości słowackiej, tj. tej powstałej po roku 1989. 
Zwraca jednak uwagę fakt, że zagadnienia związane z tzw. mniejszościa-
mi seksualnymi nadal są w niej poruszane tylko sporadycznie. Nieliczne 
utwory, w których pojawiły się wątki lesbijskie, stanowią zaledwie zalą-
żek, jeśli chodzi o wzrastające zainteresowanie czytelników tym tematem. 
Wśród powstałych  tekstów należy wymienić: Zločin plachej lesbičky Jána 
Johanidesa, Láska ide cez žalúďok Inge Hrubaničovej, Kruhy v obilí (Krátke de-
jiny death metalu) Jaroslava Rumpliego czy Buchty švabachom Zuski Kepplovej. 
Na rynku wydawniczym pojawił się także tytuł Milenky Laury Filipovej, 
traktujący o erotycznych doświadczeniach biseksualnych kobiet. Sposób 
realizacji tych nielicznych wątków można wstępnie podzielić na te, które 
przedstawiają negatywne oraz pozytywne obrazy relacji lesbijskich. Cechą 
łączącą większość przytoczonych przeze mnie utworów jest drugoplano-
wość lesbijstwa jako tematu.

Przykładem tekstu, w którym spojrzenie na kobiety nieheteroseksu-
lane zostało nakreślone nieprzychylnie i stereotypowo, jest nowela Jána 
Johanidesa Zločin plachej lesbičky. Choć tytuł sugeruje, że głowną bohater-
ką utworu będzie lesbijka, to jednak tak nie jest – fabuła skupia się na 
postaci psychiatry. Nadrzędne zagadnienie dzieła stanowi bowiem próba 

Agnieszka Molińska  (Uniwersytet Jagielloński)

Przegląd wątków lesbijskich we współczesnej 
literaturze słowackiej
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zmierzenia się bohaterów z komunistyczną przeszłością oraz zrozumienia 
zachowań postaci i ich motywacji przy podejmowaniu decyzji. Na drugim 
planie bohater jest wplątany w skomplikowany związek miłosny. Okazuje 
się, że jego kochanka jest również związana z jego koleżanką z pracy.

Autor w tak stereotypowy sposób przedstawia kobiecy homoseksu-
alizm, że aż nasuwa się wniosek o całkowitej celowości tego zabiegu. Le-
ona, lekarka współpracująca z głównym bohaterem, jest lesbijką. Od wie-
lu lat utrzymuje intymne kontakty z Igą – zamężną kochanką psychiatry. 
Leona twierdzi, że każda kobieta ma skłonności lesbijskie, tylko niektóre 
o tym nie wiedzą, a nad daną osobą wystarczy trochę „popracować”. Po-
stać lekarki budzi też niechęć tym, że po śmierci Igi chce uwieść jej córkę, 
Milenę. Zdaje sobie jednocześnie sprawę, że owa młoda dziewczyna nie 
chce z nią mieć kontaktów erotycznych. 

Ale povedz mi: má aj jej dcéra… má Igina dcéra sklon-?
Nie. Nemá. Ani najmenej. Ale naucím ju to. Každá žena je lesbička, len o tom 
nevie. (…) 
Sama vieš, že Milena k tomu nemá sklony! (...)
Sklony? To je otázka zvyku. Lesbos je kúzlo. Silnejšie ako heroín! 1 

Świadomość tych wszystkich faktów powoduje, że trudno nam mieć 
inny niż negatywny stosunek do bohaterki. Jednak jej niemoralna postawa 
zostaje symbolicznie ukarana – Leona ginie potrącona przez samochód.

Druga nieheteroseksualna kobieta w noweli, wspomniana już zamężna 
Iga, została przedstawiona w trochę mniej negatywnym świetle (o ile moż-
na tak napisać o osobie, która zdradza męża od dnia ślubu), ale na pewno 
jest postacią tragiczną. Popełnia ona samobójstwo, ponieważ nie potrafi 
pogodzić się ze swoją seksualną skłonnością do kobiet. Z ust Leony do-
wiadujemy się, że Iga nawiązała romans z głównym bohaterem tylko dla-
tego, że chciała się  tym sposobem pozbyć homoseksualnych myśli. 

Pomstila sa mi. Dobre! – Vyrdžím to. (...) Iga sa mi pomstila za to, že sa ne-
vedela… odo mňa – sexúalne odpútať. (...) Ty si bol pre ňu vždy slabý magnet, 
ale aj tak… chcela… chcela sa do teba zamilovať od počiatku! Chcela! (…) Ale 
iba chcela! (...) Dúfam, že budeš celkom nadšený, keď ti poviem, že vždy, keď ste 
súložili, si predstavila mňa! 2

1 J. Johanides, Zločin plachej lesbičky. Holomráz, Bratislava 1991, s. 58–59.
2 Ibidem, s. 55.
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Przegląd wątków lesbijskich…

Bohaterka wyraźnie przejawia homofobię zinternalizowaną, która pro-
wadzi do dramatycznego finału.

W swoim krótkim tekście Johanides wykorzystał praktycznie wszystkie 
stereotypowe sądy i poglądy ma temat lesbijek, jakie funkcjonują w po-
wszechnym dyskursie społecznym. To – między innymi – nieumiejęt-
ność pogodzenia się ze swoją orientacją seksualną (aż do tego stopnia, 
że dochodzi do popełnienia samobójstwa z tego powodu), pozostawanie 
w związku małżeńskim z mężczyzną i zdradzanie go z kobietą oraz plan 
uwiedzenia heteroseksualnej kobiety. Po przeczytaniu tej noweli czytelni-
kowi pozostaje w głowie niekorzystny obraz kobiecego homoseksualizmu, 
mimo że nie to jest głównym przesłaniem utworu.

Jednak w słowackiej literaturze znajdziemy również pozytywne opisy 
związków lesbijskich. W powieści Jaroslava Rumpliego Kruhy v obilí (Krátke 
dejiny death metalu) narrator wręcz idealizuje partnerkę swojej matki. Sara 
jest dla niego uosobieniem miłości, życiowej pokory, poświęcenia i mą-
drości.

Možno si uvedomovala, že pravdu nie je vždy možné poznať. Možno vedela, že 
všetko sa mohlo stať inak. Aj tak na tom nezáležalo. Išlo skór o to, ako sa s tým, 
čo jej život na nie celkom čistom podnose priniesol, vyrovnať. Na to poznanie nesta-
čilo. Našťastie Sára v sebe mala niečo oveľa dôležitejšie, ako je pravda 3.

Co więcej, bohater przyznaje, że Sara miała na niego ogromny wpływ 
i potrafiła wydobyć z niego potencjał, o którym do tej pory nie miał po-
jęcia.

Čo sa týka Sárinho vplyvu na mňa, ten bol obrovský. Obiehal som okola nej ako 
malá planéta. Bola to krásna žena, takisto ako moja mama, ale priťahovala ma 
k nej oveľa väčšia sila, ako jej fyzická krása. Šírila okolo seba neuveriteľný po-
koj. Jej úsmev i gestá boli chytľavé ako refrén riekanky, slovami vo mne dokázala 
rozvibrovať tie najjemnejšie naladené strunky. Už len to, že nezvyšovala hlas, bolo 
neobvýkle 4.

Również w tym utworze wątek związku lesbijskiego pozostaje na dru-
gim, bądź nawet trzecim planie, to jednak przedstawiony został w zupeł-
nie inny sposób, niż u Johanidesa. Mimo przerysowania w drugą stronę, 
idealizacji, ani na chwilę nie tracimy poczucia obcowania z ludźmi z krwi 
i kości. Dodatkowo, powieść ta jest prawdopodobnie jedynym słowackim 

3 J. Rumpli, Kruhy v obilí (Krátke dejiny death metalu), Bratislava 2010, s. 47.
4 Ibidem, s. 183.
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utworem poruszającym tematykę wychowywania dzieci przez homosek-
sualną parę. Zdecydowanie jest to pozytywny obraz homorodzicielstwa.

Omówione wyżej utwory mają jedną cechę wspólną w opisywaniu les-
bijskiej relacji – są praktycznie pozbawione jakiejkolwiek erotyki. Gdzie-
niegdzie wspomina się o tym, że bohaterki utrzymują stosunki seksual-
ne, ale brakuje bliższego spojrzenia na kobiecą zmysłowość. Zupełnie 
tak, jakby intymny związek dwóch kobiet opierał się tylko na rozmowach 
i trzymaniu się za rekę. Wyjaśnieniem deficytu lesbijskiej erotyki może być 
płeć autorów i wynikające z tego trudności w przedstawieniu intymnej 
relacji dwóch kobiet. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że życie seksu-
alne par heteroseksualnych w omówionych utworach również nie zostało 
szczegółowo przedstawione.

Brak tego elementu relacji staje się jeszcze bardziej widoczny, gdy 
przyjmiemy feministyczny punkt widzenia. Przedstawienie kobiecego do-
świadczenia przez pryzmat cielesności, wplecenie jej w utwór, jest jednym 
z kluczowych postulatów krytyki feministycznej5. Realizację tego założe-
nia widzimy w kolejnych dwóch analizowanych tekstach, napisanych przez 
kobiety. W opowiadaniu Ivany Dobrakovovej …ale tie dlhé múry sa tak rýchlo 
zbiehajú homoseksualna relacja jest tylko jednym z kolejnych doświadczeń 
bohaterki. Relacja ta ma również aspekt fizyczny.

Konečne si si začala vážiť svoje priam mytologické telo, keď si videla, čo to robí 
s Alexandrou, keď sa prechádzaš po byte nahá, dráždila si ju a ona sa na teba 
vrhala spoza dverí. Hrýzla ťa, škriabala, lízala (...)6. 

Także w tekście Trianon-Delta, wchodzącym w skład książki Buchty 
švabachom, Zuska Kepplová swobodnie i naturalnie przedstawia lesbijski 
związek dwóch młodych kobiet. Jest to – prawdę mówiąc – trójkąt mi-
łosny, gdyż cały czas jedna z bohaterek pozostaje w jawnym intymnym 
kontakcie z mężczyzną. Autorka bardzo dobrze uchwyciła relacje życia 
w owym trójkącie i związaną z tym niepewność i zazdrość: „Čo si pomyslí 
jej priateľ, čo povie, čo urobí? Mám s ním ísť na pivo a vydiskutovať si to? 
Stále možem byť len jej kamoška, čo sedí na raňajkách po noci s filmami 
a rečami o chalanoch”7.

Otwartość w opisywaniu emocjonalnych i seksualnych kontaktów 
owocuje realistycznym zobrazowaniem intymnego związku.
5 A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2009, s. 399–404.
6 I. Dobrakovová, Prvá smrť v rodine, Bratislava 2009, s. 150.
7 Z. Kepplová, Buchty švabachom, Bratislava 2011, s. 114.
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Przegląd wątków lesbijskich…

Spomenula som si, ako raz povedala, že medzi nohami to chutí, ako keď otvoriš 
plechovku a dáš si prvý dúšok8.

Niekoľkokrát sa ku mne naklonila, akoby niečo hovorila, a namiesto toho ma 
pobozkala na ucho. Prešlo nám to ako nevinné gesto – ľudia buď hovorili jeden 
druhému priamo do ucha, alebo vrieskali, aby sa počuli. Prvýkrát ma tiež zmiatla: 
nahla som sa, aby som si vypočula, čo mi ide povedať. Ucho mi zostalo mokré, na 
lícach som sčervenela9.

Kepplovej udało się również poruszyć kwestie, które są charaktery-
styczne dla jednopłciowych relacji partnerskich. To codzienne sytuacje 
i zachowania, które w ogóle nie zaprzątają głowy parom heteroseksualnym 
– np. zwykłe trzymanie się za rękę na ulicy, czy pocałowanie się w miejscu 
publicznym – ponieważ wątpliwości z nimi związane ich nie dotyczą. Pary 
homoseksualne, ze względu na różne reakcje społeczeństwa, są niemal 
zmuszone brać je pod rozwagę. „Za ňou som kráčala ja a divala sa, či aj 
iní vidia, aká je pekná v nových šatách. Nenabrala som odvahu chytiť ju 
za ruku”10. „Myslíš, že už je čas, aby sme sa začali bozkávať na uliciach? – 
spýtala sa”11.

Silną stroną utworu jest wyłuskanie ważnego paradoksu w relacji mię-
dzy parą homoseksualną a społeczeństwem. Z jednej strony chcą one, 
by zostawiono je w spokoju, traktowano tak samo jak pozostałych ludzi, 
z drugiej zaś nie chcą być niewidzialne, tak jakby nie istniały. Nie chcą być 
też ignorowane. Bardzo dobrze widać to we fragmencie, w którym nar-
ratorka robi coming out12 przed swoją przyjaciółką ze szkoły podstawowej.

A tak som o nás povedala najlepšiej kamoške zo základky. Bol to veľmi podi-
vný rozhovor. Dávala som pred ňou prácne dokopy náš príbeh, kým kamoška 
len sedela a nič nehovorila, ani jedinú otázku nepoložila. Mala sa predsa spýtať 
na jej meno, na to, ako vyzerá, akej je národnosti, ako sme sa stretli a čo spolu 
plánujeme. Nespýtala sa nič z toho. Nedotkla sa jedla, ktoré som pred ňu položila. 
(...) Potrebovali sme svoje obecenstvo. Cítila som závislosť od ľudí naokolo, od ich 
moci schváliť, potvrdiť našu vášeň. Vlastne sme potrebovali, aby sa na nás ľudia 
aj dívali, aj nedívali 13.

8 Ibidem, s. 139.
9 Ibidem, s. 132.
10 Z. Kepplová, op. cit., s. 116.
11 Ibidem, s. 126.
12 Coming out – samodzielne ujawnienie własnej orientacji seksualnej.
13 Z. Kepplová, op. cit., s. 136–137.
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Utwór Kepplovej jest przekonującym obrazem romantycznej więzi 
młodych kobiet, a także jednym z nielicznych słowackich tekstów pokazu-
jących lesbijski związek wraz z jego zmysłową stroną.

Przedstawione przez mnie teksty nie wyczerpują tematu wątków les-
bijskich we współczesnej literaturze słowackiej, choć ich liczba nie jest 
dużo większa. Zaproponowany został tylko jeden sposób, w jaki można 
podzielić utwory – ze względu na formę opisu homoseksualnych relacji 
między kobietami, tj.  na negatywną i pozytywną. Trzeba podkreślić, że 
w literaturze naszych południowych sąsiadów wyraźnie brakuje tematyza-
cji tego zjawiska. Jeśli jest poruszane, to zazwyczaj pojawia się na drugim 
planie. Na koniec warto dodać, że wszystkie zaprezentowane teksty, poza 
pracą Jána Johanidesa, zostały opublikowane w ciągu ostatnich kilku lat, 
co pozwala sądzić, iż w przyszłości wątek kobiet kochających kobiety po-
dejmowany może być częściej.
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Wśród czy obok nas?

Mniejszości w literaturze, kulturze i historii 
krajów słowiańskich

„Wędrowałem długimi drogami, 
Napotkałem szczęśliwych Cyganów,

Ej Cyganie, skąd wy wędrujecie,
Dokąd zawędrować chcecie?”

(hymn romski, fragm.)

Tradycja wędrowania jest jedną z najważniejszych w romskiej kultu-
rze. Można nawet uznać, że współcześnie wędrowanie, wraz z niektórymi 
związanymi z nim atrybutami, nabrało dla Romów znaczenia symbolu1. 
Na niebiesko-zielonym tle romskiej flagi widnieje czerwone koło o szes-
nastu szprychach, a pieśń uznana za oficjalny romski hymn rozpoczyna się 
od słów: „Wędrowałem długimi drogami,/Napotkałem szczęśliwych Cy-
ganów,/Ej Cyganie, skąd wy wędrujecie, /Dokąd zawędrować chcecie?”2.

Zapomniane dzieci Indii – o początku i końcu 

romskiej wędrówki

Do Polski Romowie przybyli prawdopodobnie z początkiem XV 
w. Najstarsza wzmianka o nich pochodzi z 1401 r. i dotyczy niejakiego 
1 E. Nowicka, B. Cieślińska, Wprowadzenie: wędrowanie i migracje, [w:]Wędrowcy i migranci. Pomiędzy margi-

nalizacją a integracją,  red. E. Nowicka, B. Cieślińska, Kraków 2005, s. 7–19. 
2 Treść hymnu przytacza m.in. Adam Bartosz w: A. Bartosz, Romowie, [w:] Romowie. Co każdy nauczyciel wie-

dzieć powinien, red. J. Milewski, Suwałki 2004, s. 24. 
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Mikołaja Czigana z Kazimierza. Przez długi czas pochodzenie Cyganów 
i przyczyny ich wędrownego stylu życia nie były znane. Oni sami pró-
bowali w rozmaity sposób tłumaczyć migracyjne tradycje swojej grupy. 
Według jednej wersji – biblijnej, jako potomkowie Kaina zostali skazani na 
karę tułania się, według drugiej – uciekli z Egiptu przed prześladującymi 
ich poganami.

Podobnych historii istnieje jeszcze wiele. Jest i polski wkład w etno-
genezę tego ludu. Adam Naruszewicz wywodził Cyganów od Jaćwingów. 
Do takich wniosków miała doprowadzić go rozmowa z mężczyzną, który 
na pytanie o pochodzenie odpowiedział: „ja-Cygan”3, a więc – jak uznał 
Naruszewicz – Jacygan, Jacyg, Jaćwig4. Dopiero pod koniec XVIII wieku 
wnikliwa analiza języka romskiego doprowadziła badaczy do kolebki Cy-
ganów – Półwyspu Indyjskiego.

Początkowo wędrujący Romowie cieszyli się bardzo dużym uznaniem 
wśród napotkanej ludności, wzbudzali zaciekawienie i sympatię. Z czasem 
przyjazne nastawienie do Cyganów w Polsce (a także w całej Europie) 
zmieniło się w prześladowanie spowodowane postrzeganiem ich jako włó-
częgów, trudniących się wróżbiarstwem i oszukujących ludzi.

W literaturze przedmiotu odnajdujemy informację o dwóch powodach 
romskiego nomadyzmu5. Pierwszy z nich jest natury ekonomicznej. Ro-
mowie z powodu zakazu podejmowania niektórych zajęć (np. uprawy roli), 
byli zmuszeni do wykonywania specyficznych rzemiosł (np. kotlarstwa) 
albo prowadzenia handlu, który wymuszał na nich częste podróże. Drugi 
czynnik odnosi się do relacji z nieromskim otoczeniem. Niemożność dłuż-
szego zatrzymania się na danym terytorium była spowodowana zazwyczaj 
tym, że Romowie nie byli mile widzianymi gośćmi, a ich pobyt kończył się 
najczęściej ucieczką przed prześladowaniami ze strony mieszkańców.

Po II wojnie światowej, zgodnie ze spisem ludności cygańskiej prze-
prowadzonym w 1949 roku, w Polsce mieszkało około 20 tys. Romów6. 

3 A. Bartosz, Nie bój się Cygana, Sejny 2004, s. 19.
4 Por. ibidem, s. 19.
5 Na podstawie: Ł. Krzyżowski, Romowie jako społeczność transnarodowa w perspektywie teoretycznej, [w:] 

Romowie w Polsce i Europie. Historia, prawo, kultura, red. P. Borek, Kraków 2007, s. 182; A. Bartosz, op. cit., 

s. 144.
6 Na podstawie: Ł. Kwadrans, Polityka państwa polskiego wobec Romów w drugiej połowie XX i na początku 

XXI wieku, [w:] Zapomniani sąsiedzi. Studia o Romach w Polsce i w Europie, red. P. Borek, Kraków 2011, s. 

86–104. Autor, powołując się na źródła, wyjaśnia, że Romów mogło być nawet około 30 tysięcy, ponieważ 

nie w każdym województwie przeprowadzono spis. 
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Tabory widziane oczyma wyobraźni…

Ówczesne władze nie akceptowały ich wędrownego, nieustabilizowane-
go trybu życia, w związku z czym rozpoczęto starania o włączenie tej 
mniejszości do reszty społeczeństwa. Asymilację grupy miało ułatwić 
w pierwszej kolejności osiedlenie Romów. Nie od razu jednak podjęte 
przez władzę czynności przyniosły zamierzone rezultaty. W efekcie kolej-
nych działań prowadzonych w latach 50. XX wieku zaledwie 25% Romów 
zdecydowało się porzucić dotychczasowy tryb życia. Do realizacji podję-
tych operacji osiedleńczych władze PRL-u powracały jeszcze kilkakrotnie, 
decydując ostatecznie o przeprowadzeniu, w dniach 23–25 marca 1964 
roku, akcji „zatrzymania taborów”. Romów zmuszono do zmiany trybu 
życia i stałego osiedlenia, zabroniono podróżowania taborami i karano za 
włóczęgostwo7. Krystyna Markowska (romska pieśniarka i działaczka) wy-
jaśnia, że tzw. Wielki Postój rozpoczął się nagle i niespodziewanie: „Nie 
było czegoś takiego, że ktoś przyszedł do lasu i powiedział: proszę Pań-
stwa proszę się przygotować, bo na przykład za rok czy za dwa lata będzie-
cie musieli się osiedlić”8. Na efekty działania osiedleńczego nie trzeba było 
długo czekać. Między nowymi i dawnymi mieszkańcami dochodziło do 
konfliktów. Romowie separowali się, co tylko utrwalało negatywny stereo-
typ Cygana w społeczeństwie polskim. Polacy natomiast dostrzegali nie-
sprawiedliwość w działaniach państwa wobec mniejszości romskiej, której, 
jak uważali, pomagano w poprawie warunków życia.

Mieszkający dziś w Polsce Romowie to głównie dwie grupy: Romowie 
osiedli, zamieszkujący górskie obszary – zwani Bergitka Roma (lub Ro-
mowie Górscy, Wyżynni czy Karpaccy) oraz Romowie wędrowni – Polska 
Roma. Oprócz nich wymienia się także Lowarów (czyli Koniarzy) oraz 
Kelderaszy (Kotlarzy).

Twórczość romska

Twórczość literacka Cyganów ciągle jest najsłabiej zbadanym obsza-
rem kultury romskiej. Magdalena Machowska, w swojej pracy dotyczą-
cej Bronisławy Wajs, próbuje zdefiniować cygańską literaturę w Polsce 
i przedstawia ją jako

(…) literaturę obejmującą głównie cygańskojęzyczne utwory literackie oraz pol-
skojęzyczne stworzone przez twórców cygańskich pochodzących z grup cygańskich 

7 Ibidem, s. 95.
8 K. Sołecka, Z. W. Nowak, Integracja, ale powoli i  rozważnie. Rozmowa z Krystyną Markowską, romską pie-

śniarką i działaczką, „Tygiel kultury”, 2011, nr 10–12, s. 45.
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żyjących w Polsce: Bergitka Roma, Polska Roma, Kełderasza, Lowari, których 
twórczość społeczność cygańska uważa za własną9.

Chociaż postać Cygana jest znana w literaturze i pojawia się w wielu, 
także polskich utworach (możemy wymienić choćby Cyganów Francisz-
ka Dionizego Kniaźnina, Chatę za wsią Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
sztukę Cyganie Józefa Korzeniowskiego, po współczesne prezentacje, na 
przykład w prozie Andrzeja Stasiuka), to sami Romowie zaczęli pisać dość 
późno, bo w XX wieku10. Wcześniejsza twórczość to przede wszystkim cy-
gańska poezja ludowa wyrosła z pieśni, przekazywana ustnie z pokolenia 
na pokolenie. Wskutek tego, w romskiej liryce można wyróżnić początko-
wą twórczość anonimową (zbliżoną do pieśni, osadzoną w kulturze, spi-
sywaną i tłumaczoną z języka romani na język polski, nieraz z negatywnym 
dla niej skutkiem) oraz twórczość autorów znanych z imienia i nazwiska 
(poezję tworzoną przez współczesnych poetów romskich)11.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej właściwości poezji romskiej, od-
noszącej się w szczególności do jej początkowej postaci. Jerzy Ficowski, 
w swoim opracowaniu dotyczącym twórczości literackiej Cyganów, zwraca 
uwagę na jej zróżnicowanie tematyczne w zależności od przynależności 
autora do grupy romskiej12. Zebrane przez badacza wiersze pochodzą od 
Romów Nizinnych (są to utwory raczej radosne, obecna jest w nich tema-
tyka obyczajowa, miłosna; pojawiają się jednak wśród nich także teksty na-
wiązujące do romskiego Holokaustu) oraz Wyżynnych (osiadłych), którzy 
śpiewali przede wszystkim o sprawach dotyczących kwestii materialnych: 
biedzie, codzienności, zawodach13.

W Polsce żyje współcześnie wielu piszących Romów. Nie wszyscy jed-
nak decydują się na publikację swoich utworów. Wśród tych, którzy wydali 
już swoje tomiki, znajdują się Edward Dębicki, Teresa Mirga, Jan Mirga, 
Izolda Kwiek, Stanisław Stahiro Stankiewicz oraz Karol Parno Gierliński. 
Podejmują oni różne tematy. W ich twórczości można odnaleźć przykłady 
liryki miłosnej, refleksyjno-filozoficznej, religijnej czy patriotyczno-oby-
watelskiej. Na czele tej ciągle powiększającej się grupy stoi, nieżyjąca już, 
wybitna poetka Bronisława Wajs, która upublicznienie swoich wierszy 

9 M. Machowska, Bronisława Wajs. Papusza. Między biografią a legendą, Kraków 2011, s. 26.  
10 Na podstawie: R. Parys, O poezji Cyganów-Romów w Polsce, „Rrom p-o Drom”, 1999, nr 1–2, s. 18–19. 
11 Por. R. Parys, O poezji…, nr 1–2, nr 3, nr 4, nr 5–6, nr 7–8.
12 J. Ficowski, Cygańska sztuka ludowa, [w:] J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Kraków 1985, s. 230–251.
13 R. Parys, O poezji…, s. 18.
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i znajomość z Jerzym Ficowskim (to on odkrył jej talent), opłaciła najgor-
szą karą, jaka może spotkać Cygana – odrzuceniem ze społeczności.

Motyw wędrówki w romskiej poezji 

Pieśni romskie

Życie taborowe i nomadyczny tryb życia były częstym tematem rom-
skich pieśni. Pochwała wędrowania występowała nie tylko w piosenkach 
Cyganów Nizinnych, ale także była częstym tematem poruszanym przez 
Cyganów Wyżynnych, mimo że ci porzucili koczownictwo jako pierwsi. 
Treść wierszy nie ograniczała się jedynie do opisu samej podróży. Mo-
tywy wędrownicze pojawiały się również przy okazji innych tematów 
i funkcjonowały jako uzupełnienie śpiewanej opowieści, np. w piosence 
Pijcie Cyganie:

Jadą wozy z Cyganami, 
Skrzypią koła pod wozami,
Jadą wozy do dąbrowy.
Konie gubią swe podkowy14.

czy w formie refrenu:
Aj, siupaj, siupaj, czarny koniu.
Żebyś podołał wielkiej drodze15.

Nieodłącznym towarzyszem Cygana – na co wskazują powyższe frag-
menty – jest koń, zwierzę niezwykle ważne w romskiej kulturze, szanowa-
ne i często wychwalane w pieśniach.

Bronisława Wajs – Papusza

Bogatego opisu cygańskich wędrówek dostarcza twórczość Broni-
sławy Wajs (1908/1910–1987), która spędziła w taborze znaczną część 
swojego życia. Przemierzała w nim szlaki na terenach Wołynia, Podola, 
w okolicach Wilna, a po II wojnie światowej wędrowała od Szczecina aż 
po Dolny Śląsk16. Bogactwo to objawia się nie tylko w wyborze różnych 
środków stylistycznych (personifikacji, antropomorfizacji, porównań, py-
tań retorycznych), ale przede wszystkim w obrazie romskiej wędrówki, na 

14 J. Ficowski, Cygańska sztuka…, s. 237.
15 Ibidem, s. 239.
16 Ibidem, s. 254. 
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który składają się, prócz cygańskich wozów, również rzeka, las – będący 
częstym elementem opowieści, powiernikiem wyznań, a nawet ojcem (Le-
sie, ojcze mój), a także grzyby, ognisko czy zwierzęta leśne:

Cyganeczka daleko wędruje po lesie, 
Rży cygański koń,
Budzi obcych,
Raduje cygańskie serce.
Wiewiórka na cygańskiej budzie orzechy gryzie17.
  (Pieśń cygańska z Papuszy głowy ułożona)

Artyzm Papuszy (to romskie imię autorki) dostrzegła inna poetka – 
Wisława Szymborska, która tak pisała o jej twórczości: 

Takiej zażyłości z lasem, jaką wyrażają jej pieśni, nie spotkamy w polskiej poezji 
ludowej. W zażyłości tej odbija się najbardziej bezpośrednio i dramatycznie obraz 
życia wędrownego cygańskiego obozu18.

Dlaczego jednak noblistka mówi o dramatycznym ujęciu? W poezji Pa-
puszy jest obecny smutek i tęsknota, ponieważ poetka wspomina i opisuje 
to, co minęło bezpowrotnie. Wraca w swych utworach do czasów dzie-
ciństwa i wczesnej młodości. Widzi w nich siebie i Cyganów radosnych 
i tańczących. Obraz ich dawnego życia najpełniej oddaje jeden z najpo-
pularniejszych jej wierszy Pieśń cygańska z Papuszy głowy ułożona. W utwo-
rze opis życia Cyganki przeplata się z przedstawieniem przyrody, która 
jest nieodłączną częścią romskiego świata. Poetka wychwala dawne czasy, 
które upływały na śpiewach przy namiocie, słuchaniu świergotu ptaków 
i szumu lasu, nocnych wędrówkach nad rzekę, zbieraniu grzybów, dodając 
za każdym razem: „Oj, jak pięknie (…)”. Ten bogaty opis przeszłości za-
myka wyznaniem:

Bo nikt mnie nie zrozumie, 
tylko lasy i wody.
To, co tu opowiadam,
wszystko, wszystko już dawno minęło
i wszystko, wszystko ze sobą wzięło- 
i moje lata młode19.
  (Pieśń cygańska z Papuszy głowy ułożona)

17 Ten i kolejne wiersze Papuszy pochodzą z: Papusza, Lesie, ojcze mój, tłum. J. Ficowski, Warszawa 1990, s. 51. 
18 W. Szymborska, Pieśni Papuszy, „Życie Literackie”, 1956, nr 19, s. 16. 
19 Papusza, Lesie…, s. 53.
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Okres wędrownych taborów w poezji Papuszy to czas, który minął. 
„Już dawno przeminęła pora/Cyganów, którzy wędrowali”20 – pisze poet-
ka w utworze otwierającym tomik Lesie, ojcze mój. Cygańskie ogniska zara-
stają mchem (Gałęzie). Na próżno szukać w lasach obozowisk, bo tam już 
ich nie ma: „Las za lasem przeszukałam,/naszych śladów nie spotkałam 
(…)”21 (Nie chcemy bogactw). Poetka współczuje więc ptakom, których pio-
senek nikt już nie będzie słuchał, kiedy odejdą Cyganie i zazdrości rzece, 
która może nadal wędrować (Woda, która wędruje). Motyw końca pewnego 
świata będzie powracał jeszcze w twórczości innych poetów romskich.

Obok wierszy opiewających uroki cygańskiego życia, pojawiają się i ta-
kie, które ujawniają jego trudy. Przybywającym do wsi Cyganom źle się 
wiodło, odpędzali ich tamtejsi ludzie, dzieci musiały żebrać o chleb. Takim 
opisom towarzyszy jednoznaczny – co zaskakujące – sprzeciw wobec wę-
drownego sposobu życia:

Śpiewam, jak kiedyś z dziećmi matka biedowała. 
Nie pójdę już do czarnych lasów,
wierzcie mi – niechaj zginę! 
gdzie wędrowali kiedyś Cyganie.
Bo ta droga – przeklęta!
Tam rosły biedne Cyganięta.
Gdzie ja bywałam - nie powiem.
Tam rosłam, tam się urodziłam. 
Na stare lata
rozumu się nauczyłam22.
  (Już moja noga nie postanie, gdzie niegdyś jeździli Cyganie)

Skąd nagle u Papuszy ta odmienna postawa? Stosunek poetki do wę-
drowania był bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać. Często w bio-
grafiach artystki pomija się fakt, że choć z jednej strony wychwalała zalety 
wędrownego życia i tęskniła do niego, to z drugiej zachęcała Cyganów do 
osiedlenia się, upatrując w tym nadziei na poprawę warunków egzystowa-
nia tej grupy.

Kilka z jej utworów zostało uznanych za wiersze agitacyjne (Na dobrej 
drodze, Już moja noga nie postanie, gdzie niegdyś jeździli Cyganie, Aj Cyganie, co 
robicie), zachęcające do osiedlenia się, a ona sama (rzekomo pod wpły-
wem Jerzego Ficowskiego) nazwana została orędowniczką tych przemian. 
20 Ibidem, s. 86.
21 Ibidem, s. 28.
22 Ibidem, s. 58.
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Przykładem takiego tekstu nawołującego do zmian jest wiersz Na dobrej 
drodze, w którym poetka pisze:

Na dobrej jesteśmy drodze, 
jak nam rzekli, tak czynimy.
Niech dzieci uczą się w szkołach,
kiedy już się osiedlimy23.
  (Na dobrej drodze)

Zdaniem Jerzego Ficowskiego Papusza nie była poetką dydaktyki spo-
łecznej, a te wiersze, które aprobowały tzw. akcję produktywizacyjną24 wo-
bec Cyganów, miała napisać wbrew własnej woli, „aby się nimi »wkupić« 
w łaski czynników decydujących o losach społeczności cygańskich w Pol-
sce i zasłużyć na przydział godziwego dachu nad głową”25.

Adam Bartosz widzi w jej postępowaniu nie propagandę, a raczej 
szczere działanie:

Wspominam ją dlatego, że z propozycji osiedlenia skorzystała, podobnie jak inni 
jej rodacy, bo decyzję taką uznała w owym momencie za korzystną. I nikomu nie 
miała zamiaru służyć za przykład. Ci, co się razem z nią osiedlili, zdecydowali 
ruszyć w drogę już najbliższej wiosny, inni później, niektórzy – jak poetka – po-
stanowili spróbować stałego życia w mieście26.

Trudno rozstrzygnąć, jaka faktycznie motywacja stoi za tymi utwora-
mi. W każdym razie nie można zapominać o jeszcze jednym aspekcie życia 
poetki, a mianowicie, wykazywanym przez nią od najmłodszych lat zainte-
resowaniu nauką i wysiłkach wkładanych w nabycie umiejętności czytania 
i pisania. Chociaż odrzucona przez Romów za swoją twórczość, poetka 
pod koniec życia przyznała, że nie spotkałoby ją tyle nieszczęścia, gdyby 
nie nauczyła się czytać i pisać, to właśnie w edukacji i osiedleniu mogła 
widzieć do tego czasu szansę na poprawę sytuacji Cyganów.

23 Ibidem, s. 46.
24 Ł. Kwadrans wyjaśnia następująco wprowadzanie idei produktywizacji Romów: „Zamierzano ułatwić im 

zdobycie pracy, a na ich dzieci rozciągnąć obowiązek nauki, doprowadzając w konsekwencji do ich asymi-

lacji. Władze nie doceniały jednak znaczenia, jaki miał dla Cyganów wędrowny tryb życia, będący dla nich 

jedną z najważniejszych cech tożsamości grupowej i podstawowym źródłem utrzymania”. Por. Ł. Kwadrans, 

Polityka państwa polskiego…, s. 92.
25 J. Ficowski, Wstęp, [w:] Papusza, Lesie…, s. 7.
26 A. Bartosz, Nie bój się…, s. 149.
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Najnowsza poezja romska

Ciekawych egzemplifikacji motywu wędrówki w poezji dostarcza 
najnowsza twórczość romska. Choć w dorobku współcześnie żyjących 
poetów romskich obecne są utwory podejmujące różnorodne tematy, 
to powraca w nich również pamięć o dawnym życiu. Jest to jednak od-
mienne, niż u Bronisławy Wajs, ujęcie taborowego życia Cyganów. W obu 
przypadkach można mówić o bardzo emocjonalnych opisach wędrówki, 
u Papuszy jednak są to osobiste wspomnienia i autobiograficzne refleksje 
Cyganki, która wędrowała w taborach i żyła w lesie. Nie można tego same-
go doświadczenia przypisać wszystkim współczesnym poetom romskim. 
Wśród nich znajdują się zarówno osoby, które spędziły w taborze przy-
najmniej dzieciństwo, jak i te, które nigdy nie doświadczyły wędrownego 
życia, ponieważ ich rodziny wcześniej zmieniły swój tryb życia na osiadły.

Opisy cygańskiej wędrówki, zawarte w kolejnych utworach, mają wy-
dźwięk przede wszystkim pozytywny. W tonie pochwalnym, jako prowa-
dzącą do raju, przedstawia ją Stanisław Stahiro Stankiewicz w wierszu Ro-
mano drom (tj. Romska droga):

Drogą piaszczystą, wśród złoconych zbóż 
Koń dychawiczny ciągnie romski wóz.
Skrzypią koła wozu, osie proszą o smar.
Droga wiedzie do lasu, tam jest romski raj27. 
  (Romano drom)

Po raz kolejny przy okazji opisu romskiego życia podkreślona zostaje 
rola konia, zwierzęcia otaczanego szczególną troską.

Inny poeta, Edward Dębicki (nota bene spokrewniony z Papuszą), 
wspomina swoje dzieciństwo w taborze, kiedy – jako czteroletnie jeszcze 
dziecko – w czasie jednego z postojów pod wsią, podczas zabawy ranił się 
w twarz powrozem. Dzisiaj, pozostała po tamtym zdarzeniu blizna, przy-
pomina mu o dawnych czasach (Żelazny wóz).

W twórczości obu poetów zawarta jest, znana już z wierszy Papuszy, 
tęsknota za dawnym życiem cygańskim i smutne przekonanie o nieod-
wracalności losów Cyganów, których wędrówka została zatrzymana: „Na 
drodze, pozostał tylko wspomnień wątek/ Ślady romskiego wozu i stóp 
cyganiątek”28 (Romano drom). Ponowną podróż z Cyganami można dzisiaj 

27 S. S. Stankiewicz, Romano drom, Tarnów 2011, s. 17.
28 Ibidem, s. 19.  
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odbyć już tylko we śnie: „Przybywam do lasu czarnego/i widzę – Cyganie 
tam stoją./(…) Chciałem im opowiedzieć,/żem nie zapomniał nic a nic,/
alem się obudził (…)”29 (E. Dębicki, Widziałem we śnie).

W najnowszej twórczości romskiej pojawia się nieobecny dotąd wątek 
podtrzymywania pamięci o życiu wędrujących Cyganów wśród młodsze-
go pokolenia. Daje temu wyraz wspomniany już Edward Dębicki, który 
w utworze Powiedz tato pisze: „Czasami prosi mnie mój synek-/Opowiedz 
mi, tato,/o tamtym dawnym życiu”30. W podobnym tonie utrzymany jest 
bardzo wymowny wiersz Jana Mirgi Tabor:

Już tylko oczyma wyobraźni 
Widzę tabory jak gdyby za mgłą
Ciągną konie zmęczone
Wędrowny cygański dom (…)

I słyszę jeszcze pieśni
Co zostawili pod lasem
Przy ognisku z księżycem
Śpiewam je dzieciom czasem31

  (Tabor)

Tak żywy obraz wędrówki ujęty w twórczości współczesnych, niewę-
drujących już przecież romskich poetów, przyciąga uwagę. Bez względu na 
to, czy jest to wspomnienie przeżyć osobistych, czy opis historii znanych 
z opowieści ojców, łączy je tęsknota za minionymi czasami wędrownych 
taborów i dawnym życiem. Tęsknota – jak określił ją Adam Bartosz – spe-
tryfikowana w micie wędrówki32.

Sławomir Kapralski wskazuje Romów jako przykład ludu „niewidocz-
nego” w historii i uprzedmiotowionego w narracji historycznej, a badacze 
Lech Mróz oraz Adam Bartosz piszą o niewielkim zainteresowaniu histo-
rią Cyganów w Polsce oraz o tendencji do koncentrowania się na uznawa-
nych za egzotyczne elementach ich kultury33. Przez długie wieki pocho-
dzenie Romów, podobnie jak i przyczyny ich nomadyzmu, były osnute 
tajemnicą, a oni sami wierzyli w wyjaśnienia zawarte w przekazywanych im 
z pokolenia na pokolenie licznych opowieściach i legendach. Mimo to, ta 
29 E. Dębicki, Teł nango boliben. Pod gołym niebem. Wiersze cygańskie, Szczecin 1993. 
30 Ibidem. 
31 J. Mirga, Kto nas ocali, Tarnów 2007, s. 15.
32 A. Bartosz, Nie bój się…, s. 142.
33 S. Kapralski, Dzieje Cyganów: między historią, pamięcią i mitem, [w:] Zapomniani sąsiedzi…, s. 31.
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największa w Europie mniejszość etniczna, licząca blisko 12 mln osób34, 
rozproszona we wszystkich krajach, pozostaje do dzisiaj najbardziej her-
metyczną grupą, wierną niemal tym samym tradycjom, co przed wiekami. 
Wszystko dlatego, że utrwalanie tożsamości Romów, choć nie może reali-
zować się wokół pamięci historycznej, to koncentruje się na odnoszących 
się do tradycji wartościach, którymi są poczucie cygańskości – romanipen 
(i związanych z nim kategorii moralno-etycznych) oraz mit wędrowania35. 
Dopiero niedawno dołączyła do nich także pamięć romskiego Holokau-
stu (wraz z rosnącą świadomością własnej przynależności narodowej). Ów 
mit wędrówki, przywoływany w wierszach, łączy Romów i sprzyja kształ-
towaniu ich tożsamości. Przywracanie pamięci jest niezwykle ważnym ele-
mentem budowania tożsamości dla każdego narodu, społeczności. Tak 
i tutaj poprzez sięganie do przeszłości (i nawet idealizowanie jej) następuje 
ożywienie nieistniejącego świata – rzeczywistość, w której Romowie mogą 
odnaleźć sens swojej tożsamości36.

Potrzeba zakorzenienia i troska o przetrwanie własnej kultury i trady-
cji, zrodziły wśród romskich twórców poczucie konieczności utrwalania 
mitu wędrówki i przekazywania go dalej młodszemu pokoleniu.

Zaakcentowanie swojej tożsamości i pragnienie utrwalenia pamięci 
najdobitniej oddaje wiersz Jana Mirgi, który stawia w nim pytania:

Kto nas ocali od zapomnienia
kto kupi wozy bez romskiej duszy
skarżą się lęki wróżbą karcianą
smuci się księżyc w wierszach Papuszy37

  (Kto nas ocali)

34 E. Nowicka, Romowie i świat współczesny, [w:] Romowie w Polsce i Europie…, s. 124.
35 A. Bartosz, Cyganie/Romowie – ostatni wędrowcy Europy, [w:] Romowie w Polsce i Europie…, s. 154.
36 Na podstawie: M. Machowska, op. cit., s. 108. 
37 J. Mirga, Kto nas…, s. 21.
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Wśród czy obok nas?

Mniejszości w literaturze, kulturze i historii 
krajów słowiańskich

Stereotyp jest zjawiskiem szczególnie ciekawym, ponieważ jest świadec-
twem pamięci zbiorowej, a nie zdarzeniem jednego dnia. Powstaje na ba-
zie doświadczenia jakiejś wspólnoty, jest przemyślany i utrwalony w naszej 
świadomości. Nabywamy go w procesie socjalizacji. Bardzo często stereo-
typy utrwalają błędne wyobrażenie, nieodpowiadające rzeczywistości. Bez 
względu jednak na to, jaki byłby to stereotyp, jest on ważny, ponieważ po-
maga człowiekowi w kategoryzacji świata, w wyznaczeniu odpowiedniego 
miejsca dla każdego zjawiska i osoby. Na podstawie stereotypów w naszym 
umyśle powstają grupy. Każdy z nas jest częścią jakiejś wspólnoty i sami też 
każdą jednostkę ludzką próbujemy zaliczyć do określonego zbioru.

Warto zacząć od pytania, kiedy i w jakich okolicznościach staroobrzę-
dowcy (lub starowiercy) w ogóle pojawili się na terenach północnej Białoru-
si. W 1667 r. w Rosji została przeprowadzona reforma prawosławia. Nastą-
pił rozłam, do którego zlikwidowania dążyły władza świecka oraz ducho-
wa. Grupa starowierców, nieuznająca dokonanych zmian, broniła starego 
kanonu i kontynuowała praktyki religijne według starego zwyczaju. Z tego 
względu byli oni prześladowani przez władzę, a także zostali zmuszeni do 
poszukiwania nowego miejsca zamieszkania, czasem musieli nawet prosić 
sąsiadów o udzielenie im schronienia. Część starowierców na swoją nową 
siedzibę wybrało ziemie Rzeczypospolitej. Miejscem zamieszkania staro-
obrzędowców stały się m.in. tereny dzisiejszego obwodu homelskiego (już 
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od drugiej połowy XVII w.) i witebskiego (w pierwszej połowie XVIII w.). 
I. Grek-Pabisowa o osadnictwie staroobrzędowców pisze tak:

Największe skupiska staroobrzędowców istniały w byłych powiatach jezioroskim, 
wiłkomirskim, święciańskim, poniewieskim, wileńskim, trockim, oszmiańskim, 
suwalskim, sejneńskjskim1.

Niniejszy artykuł bazuje przede wszystkim na materiałach z badań 
terenowych, przeprowadzonych w rejonie postawskim, położonym na 
pograniczu polsko-białorusko-litewskim. W lipcu 2011 r. przebywała tam 
grupa Polaków i Białorusinów, badając tożsamość narodową, pamięć hi-
storyczną, tradycyjne wierzenia ludności zamieszkującej te ziemie oraz 
ogólną sytuację socjolingwistyczną. Informatorami byli zarówno staro-
obrzędowcy, mieszkający we wsiach Apidamy i Kuklany, jak i przedstawi-
ciele innych grup, mieszkający na jednym terenie ze staroobrzędowcami.

Rejon postawski stanowi ciekawy obszar do prowadzenia tego typu 
badań, dlatego że zamieszkany jest przez ludzi należących do rożnych 
narodowości (Białorusinów, Polaków, Rosjan, Litwinów, Cyganów i Ta-
tarów) i różnych wyznań (katolików, prawosławnych, staroobrzędowców, 
muzułmanów, baptystów). Bardzo często mieszkańcom trudno jedno-
znacznie określić swoją przynależność według tych kategorii, dlatego też 
często stosowane jest kryterium religii, które pozwala na bardziej precyzyj-
ne wyznaczenie tożsamości ludności z tego rejonu. Jest to w zasadzie stała 
kategoria, pozwalająca danej jednostce umiejscowić samą siebie w świecie, 
a także odnieść się do pewnej grupy, niezależnie od zmiany otoczenia ze-
wnętrznego. Trzeba zaznaczyć, że kategoria polskości na badanym terenie 
utożsamiana jest przez niektórych informatorów z wyznaniem katolickim. 
Określenie „katolik” w wypowiedziach osób starszego pokolenia (70–80 
lat) jest synonimiczne wobec terminu „Polak”, choć sami informatorzy 
mieszkają na Białorusi i prymarnym językiem komunikacji jest dla nich 
gwara białoruska (mówią „pa-naszamu, pa-wiaskowamu”2). Podobnie jest 
z tożsamością narodową starowierców, którzy niezależnie od tego, czy 
urodzili się w Polsce, czy na Białorusi, uważają się za Rosjan. Na pod-
stawie materiału zebranego w czasie badań terenowych została podjęta 
w tekście próba określenia stereotypu starowierca w rejonie postawskim.

1  I. Grek-Pabisowa, Staroobrzędowcy: szkice z historii, języka, obyczajów. Wybór prac z okazji 45-lecia pracy 

naukowej, Warszawa 1999, s. 19.
2 W 2011 r. w Mularach, rejon postawski, Białoruś. Informatorzy: mężczyzna ur. 1927, kobieta ur. 1928, na-

granie: I. Steger, W. Hloba, W. Szylak, I. Pryczyniec.
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W Polsce tematyka kultury staroobrzędowców, ich tradycji i języka 
była opracowywana przez m.in. Eugeniusza Iwańca3, Irydę Grek-Pabiso-
wą i Irenę Maryniakową4, Annę Zielińską5, Zoję Jaroszewicz-Pieresław-
cew6 i innych. Mimo tak dużego zainteresowania tą grupą etnograficzną, 
brakuje ciągle rozprawy dotyczącej stereotypu staroobrzędowca, wytwo-
rzonego na terenach zamieszkanych przez tę wspólnotę.

Największymi osadami staroobrzędowców na badanym przez nas te-
renie były wsie Apidamy, Palesie, Kuklany, Komaje, Święciany. Bardzo 
często też staroobrzędowcy osiedlali się w tych samych miejscach, co 
przedstawiciele innych wyznań (wsie mieszane), lub też mieszkali w jed-
nozagrodowych posiadłościach wiejskich, tzw. chutorach. Tam wchodzili 
w kontakty z przedstawicielami innych grup etnicznych, dzięki czemu po-
wstały warunki do wytworzenia stereotypu staroobrzędowca.

Pochodzenie grupy

Na pytanie o to, jak znaleźli się na tych terenach staroobrzędowcy, 
informatorzy odpowiadali, że „przyjechali z Rosji (z Moskwy)”7. Taka od-
powiedź jest próbą etymologizacji określeń „moskale” albo „ruscy”. Ale 
niektóre z pytanych osób nie potrafiły odpowiedzieć na to pytanie. Taka 
sytuacja wcale nie jest niczym niezwykłym, ponieważ niektórzy informa-
torzy-staroobrzędowcy też nie byli w stanie wytłumaczyć, skąd pojawili się 
na tych terenach i dlaczego określano ich właśnie takim mianem.

Określenia grupy

Na badanym terenie w stosunku do staroobrzędowców używano okre-
ślenia „ruscy” („russkije”)8 albo „moskale” („maskalí ”)9. Używanie tego 
typu pojęć niektórzy informatorzy tłumaczą tym, że staroobrzędowcy 
3 E. Iwaniec, Droga Konstantyna Gołubowa od starowierstwa do prawosławia: karty z dziejów duchowości ro-

syjskiej w drugiej połowie XIX wieku, Białystok 2001; E. Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach 

polskich XVII–XX wieku, Warszawa 1977.
4 I. Grek-Pabisowa, op. cit.; Skupiska staroobrzędowców w  Europie, Azji i  Ameryce: ich miejsce i  tradycje we 

współczesnym świecie, red. I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa, R. Morris, Warszawa 1994.
5 A. Zielińska, Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce, Warszawa 1996.
6 Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Starowiercy w Polsce i ich księgi, Olsztyn 1995.
7 W 2011 r. w Kaznadziejuszikach, rejon postawski, Białoruś. Informator: kobieta ur. 1924, nagranie: P. Ibek, 

A. Paulovich.
8 W 2011 r. w Lyntupach, rejon postawski, Białoruś. Informator: kobieta ur. 1937, nagranie: P. Ibek, A. Paulovich.
9 Ibidem.
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„przyjechali z Rosji”. Oni sami do takich określeń podchodzą spokojnie, 
nie traktując ich jako obraźliwych. Warto zwrócić uwagę na to, że etnonim 
„moskale”, nadany starowiercom przez inne grupy etniczne, teraz wykorzy-
stywany jest przez samych starowierców przy określaniu własnej wspólnoty.

Z kolei staroobrzędowcy Polaków nazywają „pszekami”10, „kałami”11, 
a na prawosławnych, którzy nie są „ani Polakami, ani Ruskimi” i mieszkają 
„dalej za Postawami”12 (mówią tak na Białorusinów) mówi się „hendzi-
ki”13 i „handziuli”, a czasem „bielachwościki”14. Informatorzy-staroobrzę-
dowcy tłumaczyli takie określenia tym, że ci prawosławni „nie umiejuć 
skazać”, to „ludzi niechitryja i prastyja”15.

Określenia grupy ze względu na wiarę

Nierzadkie są wypadki łączenia pojęć „staroobrzędowiec” i „prawo-
sławny’’, co znalazło odbicie w tym, że na staroobrzędowców katolicy 
(Polacy, mieszkający na tych terenach) mówią „prawosławni”16, czasem na-
wet utożsamiając te dwie grupy religijne ze sobą. Ciekawe wydaje się, uży-
wane w stosunku do starowierców, negatywnie nacechowane określenie 
„samodumcy”17. Informatorka, która użyła tego określenia, wytłumaczyła 
je w następujący sposób: „wiara ich była nieprzemyślana”; postępują „nie 
tak jak religia nakazuje, a jak sobie wymyślili”18. W stereotypie brak in-
stytucjonalizacji wyznania staroobrzędowego jest charakterystyczną cechą 
w oczach prawosławnych i katolików.

10 W 2011 r. w Kuklanach, rejon postawski, Białoruś. Informator: Jelena Jasińskaja, ur. 1938, nagranie: W. Tra-

ciak, P. Usau.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 W  2011 r. w  Kuklanach, rejon postawski, Białoruś. Informator: Jepistinja Czernowa ur. 1932, nagranie: 

W. Traciak, P. Usau.
15 Ibidem.
16 W 2011 r. w Kaznadziejuszikach, rejon postawski, Białoruś. Informator: kobieta ur. 1924, nagranie: P. Ibek, 

A. Paulovich.
17 W 2011 r. w Surwiliszkach, rejon postawski, Białoruś. Informator: kobieta ur. 1926, nagranie: O. Guszczewa, 

S. Rohacz.
18 Ibidem.
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Cechy zewnętrzne grupy

Opisując wygląd zewnętrzny staroobrzędowców, niemal każdy infor-
mator wspominał o tradycji noszenia długich bród przez mężczyzn. Dla-
tego też starowierców często określano mianem „borod atych”19. Świadczy 
to o tym, że tradycja noszenia bród przez mężczyzn była cudzym ele-
mentem w kulturze katolików. Mówiąc o wyglądzie zewnętrznym, wspo-
minano także i o tym, że staroobrzędowcy to osoby „zdorowyje, silnyje, 
rumianyje”20. Niektórzy wspominali o obowiązującym w tej grupie zakazie 
picia alkoholu i palenia papierosów. Według relacji niektórych pytanych 
zdarzały się jednak przypadki łamania obowiązujących reguł.

Język grupy

Inną z cech wyróżniających staroobrzędowców spośród pozostałych 
grup jest ich język, różniący się od polszczyzny i białoruszczyzny. Według 
słów informatorów mieli oni jakąś osobliwą wymowę, która charaktery-
zowała się melodyjnością, rozciąganiem sylab. Wymieniano nawet pewne 
przykłady: „Kak dam grablam po golowam”21 albo „ist”22 zamiast „jeść”. 
Uwagę informatorów zwróciło także to, że staroobrzędowcy mówili 
w swoim języku, czyli po rosyjsku. Wspominano, że wielu przedstawicieli 
tej grupy potrafiło pięknie śpiewać.

Struktura zawodowa

Według wyobrażeń osób mieszkających na pograniczu, staroobrzę-
dowcy zajmowali się przede wszystkim uprawą roli. Niektórzy z nich zna-
li się także na leczeniu, spełniając niejednokrotnie funkcję lekarza wśród 
członków własnej wspólnoty.

19 W 2011 r. w Lyntupach, rejon postawski, Białoruś. Informatorzy: kobieta ur. 1926, kobieta ur. 1923, mężczy-

zna ur. 1922, nagranie: A. Karonta, D. Szewko, P. Usau.
20 W  2011 r. w  Lyntupach, rejon postawski, Białoruś. Informator: mężczyzna ur. 1933, nagranie: P. Ibek, 

A. Paulovich.
21 W  2011 r. w  Lyntupach, rejon postawski, Białoruś. Informator: kobieta ur. 1947, nagranie: O. Szylak, 

O. Globa.
22 W 2011 r. w Surwiliszkach, rejon postawski, Białoruś. Informator: kobieta ur. 1940, nagranie: O. Guszczewa, 

S. Rohacz.
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Relacje z innymi grupami

Starowiercy bardzo często osiedlali się osobno, ale większość pytanych 
uważała ich za dobrych sąsiadów. Wśród wyrażanych opinii na ten temat 
pojawiały się m.in. następujące: „oni nic złego nie robili”23 oraz „najważ-
niejsze to ich nie krzywdzić”24. Z drugiej strony, niektórzy z naszych in-
formatorów formułowali zupełnie przeciwstawne stanowisko. Tutaj głów-
nym powodem zachowywania dystansu wobec staroobrzędowców było 
poczucie strachu, że mogą oni dopuścić się wobec innych grup jakichś 
czynów zakazanych prawnie, bądź też przedstawiać ich w złym świetle na 
forum publicznym.

Tradycje grupy

W opisach naszych informatorów świat staroobrzędowców jest za-
mknięty, „inny”, a przez to także i obcy. Nie jest pożądane przyjmowa-
nie do tej grupy osób z zewnątrz. Niektórzy pytani wspominali o dawnej 
tradycji tzw. poganej krużki25 – był to specjalny kubek, z którego dawa-
no napić się obcym ludziom, przybywającym do wsi. I choć sami staro-
obrzędowcy mieszkający na tych terenach, zaprzeczają istnieniu tego oby-
czaju, sam fakt zanotowania takiego elementu jako charakterystycznego 
dla wspólnoty, jest ważnym świadectwem tego, że staroobrzędowcy nie 
byli otwartą grupą społeczną i być może dzięki daleko posuniętej izolacji 
i konserwatyzmowi udało im się zachować pewne rytuały jeszcze sprzed 
kilku wieków. Informatorzy wspominali także o innym powtarzającym się 
wydarzeniu, określanym dzisiaj jako „kradzież żony”. Jeżeli mężczyzna-
-staroobrzędowiec zakochał się w kobiecie-katoliczce, a jej rodzice na ten 
ślub się nie zgadzali, to mógł ją wtedy porwać i ukryć. Jeśli nie została 
ona odnaleziona w przeciągu kolejnego dnia, to dozwolone było zawarcie 
związku małżeńskiego.

23 W  2011 r. w  Lyntupach, rejon postawski, Białoruś. Informator: kobieta ur. 1937, nagranie: P. Ibek, 

A. Paulovich. 
24 W 2011 r. w Popielikach, rejon postawski, Białoruś. Informatorzy: kobieta ur. 1949, kobieta ur. 1932, kobieta 

ur. 1968, nagranie: P. Ibek, A. Paulovich.
25 W 2011 r. w Pieszkowcach, rejon postawski, Białoruś. Informator: kobieta ur. 1936, nagranie: O. Lewczuk, 

K. Gendek.
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Religia

Prawie każda pytana osoba, jako najważniejszą cechę dystynktywną, 
wyróżniającą staroobrzędowców spośród innych grup społecznych, wy-
mieniała religię, podkreślając, że oni „wierzyli inaczej”26. Większość infor-
matorów podawała jednak, że różnice te nie wynikały z uznawania przez 
starowierców jakiegoś innego boga, czy też kanonu, ale z pielęgnowania 
innych niż ogólnie przyjęte w regionie obrzędów i form kultu religijnego. 
Faktu tego nie uważano bynajmniej za podstawę do wyrażania jakiejś kry-
tyki w stosunku do przedstawicieli grupy.

Obrzędy i tradycje religijne

Przede wszystkim staroobrzędowcy dysponowali specjalnymi miejsca-
mi do odprawiania nabożeństw, określanymi jako „molenna” albo „mo-
lebnaja”27 (informatorzy podawali różne wersje). Aby wejść do „molen-
nej” albo „molebnej”, kobieta musiała założyć chustę na głowę. Pytane 
przez nas osoby zwracały również uwagę na to, że starowiercy modlili się 
inaczej niż prawosławni i katolicy. Wynika to głównie z uznawania przez 
nich osobliwej tradycji bicia pokłonów, obcej dla przedstawicieli innych 
obrządków religijnych.

Kolejną cechą wyróżniającą staroobrzędowców jest także posługiwa-
nie się innym krzyżem, najważniejszym symbolem religijnym. Informa-
torzy-katolicy różnicę tę tłumaczą w następujący sposób: „i u nich [sta-
rowierców] i krzyży drugie, już jakoś i tawkoj, trzecia, u nas [katolików] 
wot tak, a u nich jeszcze jedna [belka]”28 albo było „więcej belek” („bolsze 
paloczek”)29.

Starowiercy różnią się od prawosławnych także i tym, że pierwsi mają 
popa, a drudzy – batiuszkę. Fakt ten był negatywnie oceniany przez in-
formatorów, którym nie podobało się, że zarówno ksiądz katolicki, jak 
i batiuszka są osobami wykształconymi, a pop nie jest przygotowywany 
26 W  2011 r. w  Komajach, rejon postawski, Białoruś. Informator: kobieta ur. 1944, nagranie: A. Siwirska, 

S. Rohacz.
27 W  2011 r. w  Lyntupach, rejon postawski, Białoruś. Informator: kobieta ur. 1928, nagranie: A. Kulisz, 

D. Abrasim.
28 W 2011 r. w Kaznadziejuszikach, rejon postawski, Białoruś. Informator: kobieta ur. 1925, nagranie: P. Ibek, 

A. Paulovich.
29 W  2011 r. w  Romaniszkach, rejon postawski, Białoruś. Informator: kobieta ur. 1953, nagranie: P. Ibek, 

A. Paulovich.
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do piastowania swojej funkcji, dlatego też może nim zostać niemal każdy. 
Panuje powszechne przekonanie, że ludzie, którzy nie przeszli przez okre-
ślony model edukacji i przygotowania teologicznego, nie mogą wychowy-
wać w odpowiedni sposób wiernych. Sam fakt istnienia takiej sytuacji jest 
bardzo trudny do zaakceptowania przez pytanych, czasem nawet budzi 
u nich agresję, podczas gdy dla starowierców jest to w zasadzie naturalny 
stan rzeczy.

Nasi informatorzy za „dziwny” uznali także obrzęd przyjmowania 
chrztu u „ruskich”. Najgorsze było w tym przypadku nie to, że dokonuje 
się tego w domu, kąpiąc niemowlę w beczce z wodą, ale że tak ważny dla 
człowieka rytuał może wykonać każda osoba potrafiąca to robić (a nie 
duchowny, który został do tego odpowiednio przygotowany).

Pytane przez nas osoby zwróciły również uwagę na to, że swoich 
zmarłych staroobrzędowcy chowają zazwyczaj na osobnym cmentarzu 
(„nie chowali na ogólnym cmentarzu, a mieli swój”30). Podobną odręb-
ność zachowywano także w obowiązującym zakazie wstępowania w mie-
szane związki małżeńskie z osobami, które nie były staroobrzędowcami. 
Człowiek, który decydował się na złamanie takiego zakazu, okrywał się 
hańbą wśród innych członków wspólnoty.

O staroobrzędowcach wspominano także, że mają oni swoje własne 
księgi religijne i osobne święta. Uroczystości religijne u starowierców – 
według opinii pytanych – są ściśle przestrzegane. Obowiązuje absolutny 
zakaz pracy, a w przypadkach, gdy członek wspólnoty nie zdążył na czas 
zakończyć wszystkich swoich prac, zmuszony był zaczekać do końca okre-
su świątecznego, po czym mógł wrócić do swoich zajęć.

Podobny stosunek staroobrzędowcy zachowywali także w odniesieniu 
do postów. Informatorzy z zachwytem opisywali fakt, że „moskale” ściśle 
przestrzegali reguł wielkopostnych, „po tancach i hulniach nie chadzili” 
(„nie chodzili na tańce i zabawy”)31. Do postu podchodzili w sposób od-
powiedzialny, a pościli często.

Wszyscy informatorzy zgodnie podają, że starowiercy dużo się mo-
dlą, przez co uważani są za osoby głęboko wierzące, które surowo prze-
strzegają zasad swojej religii. Jedna z pytanych osób stwierdziła nawet, 
że starowiercy modlą się więcej niż katolicy. Takie określenie na pewno 
30 W 2011 r. w Kaznadziejuszikach, rejon postawski, Białoruś. Informator: kobieta ur. 1925, nagranie: P. Ibek, 

A. Paulovich.
31 W  2011 r. w  Czyczelach, rejon postawski, Białoruś. Informator: kobieta ur. 1931, nagranie: I. Steger, 

W. Hloba, W. Szylak, I. Pryczyniec.
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w pozytywny sposób kształtuje stereotyp staroobrzędowca w rejonie po-
stawskim, ponieważ, zgodnie ze światopoglądem osób zamieszkujących to 
terytorium, pobożność jest jedną z podstawowych kategorii, według któ-
rych określa się czy człowiek jest dobry czy zły. Dlatego też ludzie dbający 
o życie religijne swoje i wspólnoty, szczególnie w sposób tak staranny jak 
czynią to staroobrzędowcy, są oceniani pozytywnie.

Stosunek członków grupy do innych wyznań

Za wielką zaletę starowierców nasi ankietowani uznali także ich dobre 
nastawienie do kościoła, polegające przede wszystkim na przyjmowaniu 
wizyt duszpasterskich oraz ofiarowywaniu datków na potrzeby wspólnoty 
i renowacji miejsc kultu. Zwracali jednak przy tym uwagę na fakt, że „mo-
skale” nie są zwolennikami wiary prawosławnej i woleliby, aby bardziej 
upowszechnił się w społeczeństwie obrządek reprezentowany przez ich 
własną wspólnotę.

*     *     *

Na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, w wyniku długiego okre-
su wspólnego zamieszkania i współdziałania ludzi należących do różnych 
grup etnicznych i obrządków religijnych, wytworzył się stereotyp staro-
obrzędowca.

W wyobrażeniach pytanych przez nas osób, staroobrzędowiec to czło-
wiek „zdorowyj, silnyj, rumianyj”, często noszący brodę, nie spożywają-
cy alkoholu ani nie stosujący innych używek, który przywędrował na te 
terytoria z Rosji. Być może stąd wynika fakt, że informatorzy używają 
w stosunku do nich określeń „moskale” albo „ruscy”. Biorąc pod uwagę 
wyznanie reprezentowane przez staroobrzędowców, katolicy nazywają ich 
„prawosławnymi” albo „samodumcami”. W kontekście religijnym pod-
kreślana jest ich wyjątkowa pobożność i surowość obyczajów, które jako 
ważne cechy także dla pozostałych wspólnot zamieszkujących rejon po-
stawski sprawiają, że starowiercy postrzegani są w sposób pozytywny. Inną 
z ich cech dystynktywnych jest język – mówią oni głównie po rosyjsku, za-
chowując w pewnym stopniu osobliwą wymowę. Zasadniczo uważa się ich 
za dobrych sąsiadów, z którymi warto pozostawać w przyjaznych stosun-
kach. Z punktu widzenia większości naszych informatorów, najważniejszą 
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cechą wyróżniającą staroobrzędowców jest religia, której przejawem jest 
pielęgnowanie własnych obrzędów i tradycji kościelnych.

Bardzo często starowiercy osiedlali się osobno (w tzw. chutorach) albo 
we wsiach starowierskich. Dlatego też świat staroobrzędowców pozostał 
w znacznym stopniu zamknięty dla osób spoza ich kręgu, czego przykła-
dem może być choćby podawanie „poganej krużki”, choć niektórzy z nich 
zaprzeczają, jakoby podobna tradycja istniała na tych terenach.

Na uroczystości religijne staroobrzędowcy udawali się do „molenny” 
albo „molebnej”, przy wejściu do której kobieta zobowiązana była do 
przykrycia głowy chustą. Informatorzy zwracali uwagę na tradycję „bicia 
pokłonów” podczas modlitwy. W sferze symbolicznej starowierców wy-
różniają się również uznawaniem innego krzyża oraz posiadaniem popa, 
jako naczelnika wspólnoty religijnej starowierców. Pytane przez nas osoby 
wskazywały także na obrzęd przyjęcia chrztu, w czasie którego niemowlę 
kąpane jest w beczce z wodą. Wspomniano o tradycji chowania swoich 
zmarłych na osobnym cmentarzu oraz o zakazie wchodzenia w związek 
małżeński z osobami spoza własnej społeczności. Cechą wyróżniającą sta-
roobrzędowców spośród innych grup etnicznych jest surowe przestrzega-
nie zasad swojej religii, przejawiające się w ścisłym przestrzeganiu obowią-
zujących świąt i postów.

Według kategorii „swój – obcy” staroobrzędowców postrzegano jako 
osoby „inne”, różne od pozostałych mieszkających na interesującym nas 
terenie wspólnot. Składa się na to kilka przyczyn, między innymi odmien-
ne pochodzenie etniczne oraz zachowywanie tradycyjnych i właściwych 
tylko dla własnej społeczności elementów kultury i obrządków. Pewne 
cechy sprawiają, że wyłączani są oni z lokalnego systemu wartości (poja-
wiające się oskarżenia o alkoholizm, dokonywanie kradzieży, a nawet po-
rywanie żon). Różnie są odbierane odmienności widoczne w tradycjach 
i obrzędach religijnych. Jednocześnie jednak pozytywnie oceniana jest na-
bożność staroobrzędowców, ich restrykcyjne podejście do reguł wyzna-
czanych przez religię.

Stereotyp staroobrzędowca na terenie rejonu postawskiego jest świa-
dectwem tego, że starowiercy dla innych grup etnicznych są ludźmi „inny-
mi”, ale nie „obcymi”, ponieważ mimo wszystkich istniejących różnic, nie 
są oni postrzegani jako niebezpieczeństwo dla obowiązującego porządku 
społecznego, będąc w gruncie rzeczy „dobrymi sąsiadami”, zachowujący-
mi dys tans wobec innych mieszkańców pogranicza.
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Wśród czy obok nas?

Mniejszości w literaturze, kulturze i historii 
krajów słowiańskich

Karpaty rozciągają się na ogromnym obszarze, jakkolwiek ludy za-
mieszkujące te tereny wykazują wiele wspólnych elementów kultury. Wi-
dać tę wspólnotę w muzyce, plastyce, a także w mowie górali, mimo że 
języki używane na terenie Karpat należą do różnych rodzin, między inny-
mi słowiańskiej i rumuńskiej. Jednym z takich spoiw kultury karpackiej, 
którą traktuję jako swego rodzaju całość, jest tradycja pasterzy wołoskich. 
Fala osadnicza, z którą przybyli, w zderzeniu z ludnością już zamieszku-
jącą teren Karpat i ludnością, która przybyła w późniejszym czasie (w ko-
lejnych falach osadniczych), wytworzyła nową kulturę pastersko-rolniczą, 
widoczną w krajobrazie geograficznym i społecznym. Ślad istnienia osad-
ników wołoskich poprzez wytwory kultury materialnej pozostał widoczny 
w wielu przejawach kultury góralskiej i stanowi nierozłączny element jej 
specyfiki i oryginalności. „Wpisali się w specyfikę polskich Karpat, mimo 
że w naszym kraju wołochów, jako wyodrębnionej grupy ludzi, już nie 
ma”1. Ponadto ich nomadyczny tryb życia sprawił, że stali się spoiwem 
łączącym kulturowo i, po części językowo, różne regiony Karpat z Półwy-
spem Bałkańskim.

Wołosi, zwani również Arumunami, zamieszkujący niektóre regiony 
górskie Półwyspu Bałkańskiego, to pozostałość licznych niegdyś ludów 

1 K. Bielenin, Pasterze wołoscy w Karpatach, http://www.zakorzenianie.most.org.pl/ns_wk/05.htm, (13.05. 

2012).
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Grupa wołoska jako pierwowzór obecnych górali – 
początki kultury podhalańskiej
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zromanizowanych Dirów i Traków, którzy we wczesnym średniowieczu 
zostali włączeni do państwa bułgarskiego. Współtworzyli między inny-
mi drugie państwo bułgarskie (XII–XIV w.), które nosiło oficjalną nazwę 
Imperium Bułgarów i Wołochów. Jak pisze T. A. Olszański: „najstarszą 
wzmiankę o ludności wołoskiej znajdujemy w źródłach bizantyjskich 
z 976 roku, która dotyczyła pogranicza grecko-macedońsko-albańskiego, 
gdzie bizantyjski autor przytacza miejscowość Vlahorihini w Macedonii 
Egejskiej”2. Geneza nazwy tej grupy musiała mieć jednak wcześniejsze 
pochodzenie. Określenie wlach wywodzi się, z bowiem z germańskiego 
walh, wealh, oznaczającego człowieka mówiącego po romańsku. Jedynym 
zaś okresem, w którym mogło ono zostać odniesione do ludności bałkań-
skiej, jest okres wielkiej wędrówki ludów.

Wielka migracja Wołochów na tereny państwa polskiego miała na-
tomiast miejsce w połowie XIV wieku. Pierwsza fala przybyła z rejonu 
współczesnych Węgier na tereny Beskidu Zachodniego, Gorców oraz 
Podhala. Istnieją co najmniej dwie teorie, które wyjaśniają, dlaczego Wo-
łosi postanowili opuścić Bałkany. Pierwsza z nich mówi o ucieczce przed 
najazdami tureckimi, druga zaś o wyczerpaniu zapasów, wraz ze zwiększe-
niem się przyrostu naturalnego oraz coraz większych trudnościach zwią-
zanych z wypasem owiec i kóz na Bałkanach. Splot tych dwóch czynni-
ków spowodował pogłębienie się problemów Wołochów, zmuszając ich 
do emigracji. Pierwsze zapisy w źródłach na temat istnienia tego ludu na 
ziemiach polskich pochodzą z początku XV wieku, kiedy to Jan Długosz 
wspomniał o nich w „Relacji o cudzie św. Kingi”3 z 1406 roku, a także 
w dokumencie lokacyjnym wsi Ochotnica w Gorcach, również pocho-
dzącym z tego okresu. Wołosi przynieśli ze sobą na teren Karpat przede 
wszystkim oryginalny sposób wypasu owiec, do dziś uznawany przez gó-
rali, a wcześniej przejęty również przez Łemków. Metoda ta zwana jest pa-
sterstwem transhumanicyjnym, bardzo często mylony z koczownictwem. 
Koczownictwo jest sposobem życia typowym dla ludności terenów ste-
powych, natomiast pasterstwo transhumanicyjne polega na systematycz-
nych przegonach stad z pastwisk letnich, znajdujących się na terenach 
górskich, na zimowe, znajdujące się na terenach nizinnych, na których 
występują również lasy i puszcze. Jednakże stałym ośrodkiem gospodarki 

2 T. A. Olszański, Wołosi – zapomniany lud Bałkanów, „PŁAJ”, 2000, nr 21.
3 E. Długopolski, Przywileje sołtysów podhalańskich, „Rocznik Podhalański”, 1921, t. I, s. 7–8.
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pozostawała osada, przy czym część plemienia trudniła się nie paster-
stwem, lecz rzemiosłem lub handlem, rzadziej uprawą roli4.

Charaktery Wołochów kształtowały bardzo ciężkie warunki życia. 
Wiązało się to również z ich zbójnickim, a u niektórych wręcz barbarzyń-
skim, zachowaniem. Jan Wielewicki, w swoim „Dzienniku” z 1605 roku, 
donosząc o misjach w ziemi żywieckiej, wspomina:

Niektórzy uprawiali rozboje, niektórzy zaś z nich przez całe życie nie byli w ko-
ściele, nie znając elementarnych zasad wiary5.

Była to jedna z przyczyn, dla której zaczęto rozmyślać o zmianach 
prowadzących do ograniczenia zjawiska nomadyzmu poprzez stworzenie 
osad czasowych. Ze względu na nieustanny proces przemieszczania, trud-
no było od Wołochów wyegzekwować odpowiedzialność za szkody, gdy 
chodziło o szkody wynikające z bijatyk, jak również, gdy ich stada niszczy-
ły lasy lub pola uprawne innych mieszkańców. Dla przykładu, w rejonach 
Liptowa i Orawy Wołosi posiadali jedynie ograniczone terytoria przezna-
czone dla wypasu, poza które nie mogli wychodzić. W Polsce nie znano 
podobnych zarządzeń ograniczających prawa tej grupy, lecz ich istnienie 
jest wielce prawdopodobne. Co więcej, zmuszanie Wołochów do osadnic-
twa miało ułatwić nakładanie danin  oraz ich ściąganie.

Czynnikiem, który na stałe złamał głęboko zakorzenione zasady no-
madyzmu karpackich Wołochów, był wysoki przyrost naturalny, połączony 
z nieustannie zmniejszającą się powierzchnią terenów, na których wypasano 
owce. Rozpoczęło się lokowanie na prawie wołoskim – było to połączenie 
formy kolonizacji niemieckiej z ich tradycyjnym ustrojem gospodarczym.

Wybitnym przedstawicielom kultury wołoski ej nadawano ziemie na 
prawie lennym, w zamian za odbycie obowiązkowej służby wojskowej oraz 
uiszczanie opłat dostojnikom książęcym od osadzonego kmiecia, czyli 
chłopa posiadającego gospodarstwo rolne. Zdarzały się również nada-
nia kolektywne, należały one jednak do rzadkich przypadków. Niestety, 
z powodu braku norm prawnych, jeżeli chodzi o pierwsze osadnictwo, 
nie pozostało po tym okresie wiele źródeł pisanych. Jednak, jako typowe 

4 G. Jawor, Etniczne oblicze osad prawa wołoskiego na przedpolu Karpat w Małopolsce i Rusi Czerwonej (XIV–

XV), [w:] Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu, red. S. Czopek, 

M. Parczewski, Rzeszów 1996.
5 Cyt. za: K. Dobrowolski, Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala, „Studia podhalańskie”, 1970, t. 8, s. 95.
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przykłady nadań na rzecz Wołochów, można wymienić dokumenty: „Dla 
Wołocha Ładomira” oraz „Dla Iwana i Boczka nadanie Swaryczowa”6.

Wsie wołoskie, podobnie jak te na Bałkanach, posiadały naczelnika 
nazywanego kniaziem – nazwa, która w późniejszym czasie przejdzie na 
stałe do języka polskiego i organizacji wiosek polskich na terenach pod-
karpackich. Kniaziowie natomiast wybierali wojewodę, który zarządzał na 
terenie kilku wsi, tzw. krainy. Wojewoda, podobnie jak na ziemiach pol-
skich, posiadał władzę sądowniczą. Taka organizacja wsi utrzymała się 
w Karpatach do połowy XIX wieku. Pasterstwo nadal odgrywało zasad-
niczą rolę w gospodarce, jednak zdecydowanie zmniejszyło się natężenie 
migracji ludności wołoskiej w stosunku do okresu ich najwcześniejszej 
obecności na ziemiach polskich.

Kolonizacja wołoska pozostawiła po sobie kilka trwałych śladów. 
Przede wszystkim, pod ich dominującym wpływem ukształtował się wspól-
ny dla całych Karpat Zachodnich etos góralski. Innym, równie trwałym 
następstwem, było powstanie osadnictwa, które wywarło znaczący wpływ 
na ukształtowanie się tożsamości etnicznej Łemków. Kolonizacja odcisnęła 
też swoje piętno na stosunkach gospodarczych i osadnictwie, bowiem z sie-
cią wołoską pokrywa się, od co najmniej XV wieku, osadnictwo Cyganów 
karpackich – Bergitka Roma oraz wspomnianych wcześniej Łemków.

Po wywołującym sprzeciwy, lecz zakończonym sukcesem, osadzaniu 
Wołochów, wielcy właściciele ziemscy zastosowali tę sama metodę właśnie 
w stosunku do Łemków. W XVI wieku, w górach Łemkowszczyzny od-
bywała się równie silna akcja osadnicza, jak dwa wieki wcześniej na przy-
ległym pogórzu. Jak się okazało, podobnie jak w przypadku Wołochów, 
nowi przybysze przenikali przede wszystkim do istniejących już na tym 
obszarze wsi. Zabieg taki nazywa się powtórnym lokowaniem i w owych 
czasach proces ten miał charakter powszechny.

Natomiast mieszanie się Wołochów z ludnością przybywającą z półno-
cy, stało się bardzo ważnym czynnikiem organizującym granice obszarów 
górskich, bowiem linia osiedlania się pasterzy pokryła się z fizjograficzną 
linią Beskidów. Zdecydowało to zarazem o zaistnieniu różnic między gru-
pami, tzw. górskimi, podgórskimi i nizinnymi.

W rozważaniach na temat Wołochów w Polsce należy pamiętać, że ci 
z nich, którzy dotarli na tereny zachodnich Karpat, nie byli już tym samym 

6 A. Prochaska, Lenna i maństwa na Rusi i Podolu, [w:] Rozprawy Akademii Umiejętności, t. 42, Kraków 1907, 

s. 10.
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ludem, który opuszczał Bałkany. Stąd też przybysze stosunkowo szybko, 
od czasu przejścia na osadniczy tryb życia, ulegali asymilacji, jednocześnie 
wnosząc szereg norm i form gospodarczych charakterystycznych dla życia 
pasterskiego, wykształconych jeszcze na Bałkanach.

Grupy ludowe posiadają dziedzictwo stale wzbogacane przez dawne 
plemiona zamieszkujące przez nie tereny. Związek ten opiera się na udzia-
le odrębnych elementów etnicznych w osadnictwie danego terytorium. 
Jest to związane z dynamiką rozwoju osadnictwa, stycznością między kul-
turami oraz przeobrażeniami, które w wyniku tych styczności powstają.

Docierając na ziemie polskie Wołosi dysponowali nie tylko nowym 
typem gospodarki hodowlanej, ale także rozwiniętą kulturą górsko-pa-
sterską. Elementy tej kultury widoczne są na terenach państwa polskie-
go do dziś. Niektóre zachowane w całości, bez jakiejkolwiek ingerencji, 
inne, poddane polskim, czy szerzej – słowiańskim wpływom, są nadal 
dostrzegalne w kulturze góralskiej. W czasie wielowiekowych procesów 
przystosowywania się do trudnych warunków życia, ukształtowały się cha-
rakterystyczne cechy ludu podhalańskiego: ukochanie wolności, poczucie 
własnej wartości, zdolność do podejmowania walki i tzw. charakter zbój-
nicki. Świadczy o tym chociażby fakt, że w żadnym innym rejonie Polski 
nie wybuchło tyle buntów przeciwko feudalizmowi, co na Podhalu.

Największym, najważniejszym i chyba najbardziej oczywistym dzie-
dzictwem Wołochów zdaje się być gospodarka pasterska oparta na wy-
pasie owiec. Bałkańskim przybyszom zawdzięczamy całą organizację pa-
sterstwa wysokogórskiego i prawo pasterskie (mimo, iż dostosowane na 
potrzeby dworu nie brakowało w nim tradycyjnych norm ludowych). Za-
sady te dotyczyły w dużej mierze organizacji oraz wzajemnych stosunków 
pomiędzy właścicielem stada a drużyną pasterską, a także relacji między 
tymi ostatnimi. Co więcej, jak zauważa W. Mulet: „posiadali oni niezna-
ną Słowianom wiedzę weterynaryjną, ‘magię’ hodowlaną, nomenklaturę, 
a także wiele urządzeń technicznych”7 oraz rozwiązań budowlanych zwią-
zanych z ich trybem życia.

Bezpośrednio związany z kulturą pasterzy wołoskich jest również 
współczesny ubiór góralski. To właśnie Wołosi przynieśli nigdzie in-
dziej niespotykane elementy odzieży, jak np. strój męski, składający się ze 
spodni i guni (obszerny płaszcz z szerokimi rękawami) z folowanej weł-
ny oraz kierpce, a także metalowe ozdoby w ubiorze męskim. Co więcej, 

7 W. Mulet, Wołosi w Ochotnicy, http://skansen-studzionki.pl/?p=116, (09.04.2012).
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strój stał się najważniejszym zewnętrznym wyrazem odrębności populacji 
góralskiej od Polaków. Mimo miejscowych wariantów posiadał wspólne 
dla całej społeczności góralskiej znamiona, szczególnie ważne w rejonie 
pogranicza, pomiędzy terenami górskimi a nizinnymi.

Również domy budowane przez Wołochów miały specyficzną architek-
turę, która widoczna była w elementach budowy dachu. Wyróżniała się ona 
stromą konstrukcją i krótkością linii wierzchołka nakrycia budynku, przez 
co miał on kształt zbliżony do stożka. Powodowało to szybsze zsuwanie 
się śniegu w czasie srogich zim. Drugą cechą architektury wołoskiej jest 
obecność okapu, który latem osłaniał dom przed nadmiernym nagrzaniem, 
natomiast zimą wpuszczał niskie promienie słońca. Wołochom zawdzię-
czamy także spotykane do dziś na górskich halach szałasy, zwane kolibami 
(lub to, co z nich pozostało) oraz koszary, czyli ogrodzenia dla owiec.

Wyraźne piętno Wołosi odcisnęli również w języku, zarówno potocz-
nym (świadczy o tym spora ilość nazwisk oraz wyrazów wołoskich, zauwa-
żalnych obecnie w gwarze góralskiej), jak i w nazewnictwie topograficznym. 
Nazwy przyniesione przez ludność pasterską dotyczą głównie nazw masy-
wów górskich, rzadziej osad oraz zbiorników wodnych. Podobne pożyczki 
językowe widzimy również u Czechów i Słowaków zamieszkujących tereny 
Karpat Zachodnich. Bardzo często zdarzało się, iż grupa Wołochów, która 
eksploatowała pewien obszar, przenosiła się w nowe miejsce, jednocześnie 
„zabierając ze sobą” starą nazwę i ponownie ją nadając na nowo eksploato-
wanym obszarze. Stało się tak prawdopodobnie w przypadku Zembrzyc 
(okolice miasta Sucha Beskidzka, woj. małopolskie), dawniej Zubrzyc, któ-
re swoją nazwę zawdzięczają orawskiej Zubrzycy.

Innym przykładem wpływów wołoskich jest natomiast nazewnictwo, 
występujące w słownictwie literackim, określające charakterystyczne zjawi-
ska kulturowe typowe dla tego regionu. Wiele zwrotów dialektalnych na 
stałe zakorzeniło się w języku polskim, a w szczególności w gwarze góral-
skiej. Należą do nich wspomniane przeze mnie „szałas”, „koliba” czy „ko-
szary”, ale również słowa takie jak „bryndza”, „żętyca”, „baca” czy „juhas”.

Masowy napływ ludności wołoskiej na tereny polskie wiązał się ze 
wzmocnieniem relacji kulturalnych między obiema społecznościami, co 
widoczne jest także dzisiaj. Od czasu, kiedy nastąpiła wielka migracja Wo-
łochów na te terytoria, wykształciło się pewne poczucie grupowe, obej-
mujące ogół ludności góralskiej. Było ono szczególnie żywe na terenach 
pogranicznych dla obu grup.
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Każda kultura, w mniejszym lub większym stopniu, opiera się na dzie-
dzictwie przeszłości. Jednakże pod wpływem zmiennych warunków życia, 
kształtują się nowe potrzeby i dążenia. Zatem każda generacja może trak-
tować pozostawione im dziedzictwo na swój sposób. Proces asymilacyjny 
oraz przejmowanie treści ideologicznych nie odbywa się jednak w każdej 
kulturze tak samo. Bardzo wiele zależy od tego, czy dana grupa społeczna 
wyraża akceptację dla nowatorskich rozwiązań.

Biorąc pod uwagę, jak dużo kultura góralska zaczerpnęła z kultury 
wołoskiej, możemy stwierdzić, że wołoskie rozwiązania kulturowe były 
często naśladowanym wzorcem. Możemy zaryzykować i uznać za słusz-
ną tezę, że wynikało to z wolnościowych ideałów oraz trybu życia w wy-
sokich górach, ogromnej przestrzeni, na której byli grupą dominującą, 
co rekompensowało im niski status społeczny. Zbójecki charakter służył 
przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb ludności, należy jednak pamiętać, 
że dawał on upust również potrzebom hedonistycznym. Możemy rów-
nież, bardziej zdroworozsądkowo, założyć, iż naśladownictwo kultury wo-
łoskiej wiązało się z przesłankami o charakterze gospodarczo-techniczno-
-ekonomicznym, a zaproponowane przez Wołochów rozwiązania były po 
prostu bardziej praktyczne. Bez względu jednak na to, jaką teorię zdecy-
dujemy się zastosować dla wyjaśnienia obecności ogromnej liczby elemen-
tów kultury wołoskiej w tradycji górali podhalańskich, istnienie bliskiego 
związku między obiema tymi grupami nadal pozostanie faktem.
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Wśród czy obok nas?

Mniejszości w literaturze, kulturze i historii 
krajów słowiańskich

Abstrakt

Subotica, miasto położone w północnej Wojwodinie, od momentu 
powstania datowanego na koniec XIV wieku, stanowi mozaikę narodów, 
na którą składają się Węgrzy, Serbowie, Buniewcy, Chorwaci i kilkanaście 
innych mniejszości, manifestujących obecność w mieście poprzez nadanie 
symbolicznej wartości jego przestrzeni. To serbskie miasto, w którym sta-
tystyczną większość stanowi węgierska mniejszość narodowa, a Serbowie 
pozostają w mniejszości, stało się nieoficjalną stolicą narodu uznawanego 
tylko w Serbii – Buniewców, przy czym z grupą tą identyfikują się zarówno 
Buniewcy, jak i Chorwaci.

Plateonimy, pomniki, świątynie, instytucje – lokalizacja, cel powstania, 
oznaczenie i wzajemne relacje tych obiektów świadczyć mogą o domina-
cji bądź negowaniu narodów i kultur. Artykuł stanowi próbę ukazania 
wielokulturowości wybranego fragmentu Suboticy, jako złożonej prze-
strzeni koegzystencji, różnorodności i przenikania się kultur i narodów ją 
zamieszkujących.

Wstęp

Problematyka związana z mniejszościami jest interesująca dla przed-
stawicieli wielu dyscyplin, w tym dla geografów, którzy doszukują się ich 
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istnienia nie tylko w danych statystycznych, lecz przede wszystkim w prze-
strzeni badanych obszarów, stawiając sobie przy tym pytanie – czy obec-
ność mniejszości sprowadza się do koegzystencji, czy też jest źródłem 
konfliktu? O jednostkach osadniczych byłej Jugosławii zwykle mówi się 
w kontekście bardziej medialnych sporów między narodami, szczególnie 
tych prowadzących do zagłady miasta (ang. urbicide), jak miało to miej-
sce w przypadku Vukovaru czy Sarajewa. W efekcie zarówno region, jak 
i jego jednostki osadnicze, postrzegane są stereotypowo. Jednakże wbrew 
obiegowej opinii, konflikty dotykające republik Socjalistycznej Federacyj-
nej Republiki Jugosławii od lat 90. XX wieku nie przełożyły się na ujed-
nolicenie narodowościowe, a w niektórych przypadkach sytuacja była 
wręcz odwrotna. Dzięki Konstytucji Republiki Serbii z 1990 r.1 do statystyk 
demograficznych Serbii powrócili Buniewcy, rozszerzając paletę mozaiki 
narodowościowej kraju. Znalazło to odzwierciedlenie w Suboticy, o ko-
lorycie której od wieków decydowały mniejszości. To najdalej na północ 
wysunięte serbskie miasto zamieszkane jest, według danych ze spisu lud-
ności z 2002 r.2, przez 99 981 osób będących przedstawicielami ponad 
21 narodowości. Pojęcie mniejszości narodowej nabiera tu innego zna-
czenia w przypadku Węgrów, którzy pozostają w statystycznej większo-
ści (35%), zaś Serbowie to zaledwie 26% mieszkańców Suboticy. Ponadto 
znaczny udział w strukturze narodowościowej stanowią Buniewcy (11%) 
i Chorwaci (10%)3. Zróżnicowanie narodowościowe przekłada się też na 
religijne. W Suboticy swoje świątynie mają katolicy, prawosławni, prote-
stanci, żydzi i muzułmanie. Celem niniejszego artykułu jest znalezienie 
odpowiedzi na pytanie, czy konglomerat narodowościowy i wyznaniowy 
czytelny jest w przestrzeni Suboticy oraz jakie grupy i w jaki sposób tę 
przestrzeń zakodowały. Problemem pojawiającym się przed badaczem po-
zostaje wybór znaków, którymi zapisano przestrzeń oraz obszaru, na któ-
rym je analizuje. Na potrzeby niniejszych rozważań przyjęto dwie metody 
analizy znaków, takich jak pomniki, świątynie, instytucje oraz urbotoponi-
my, o których wyborze zadecydowała ich czytelność w przestrzeni miasta. 
Pierwsze podejście opiera się na poznawaniu miasta z perspektywy prze-
wodnika turystycznego, który dla wielu turystów staje się podstawowym 
1 Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik Republike Srbije, 1990, br. 1.
2 Popis stanovništva, 2002. 
3 Pozostałe narodowości zamieszkujące w Suboticy to: Jugosłowianie, Czarnogórcy, Romowie, Macedończy-

cy, Muzułmanie, Albańczycy, Niemcy, Słowacy, Rusini, Słoweńcy, Boszniacy, Rosjanie, Bułgarzy, Gorańcy, 

Rumuni, Ukraińcy i Czesi.



57

Wielokulturowość w przestrzeni Suboticy

K
ul

tu
ra

źródłem informacji o odwiedzanych obszarach. Wybrano studia publikacji 
autorstwa Laurence’a Mitchella4, która jest jedynym dostępnym w Polsce 
przewodnikiem poświęconym wyłącznie Serbii. Drugie podejście spro-
wadzone zostało do rejestracji wrażeń oraz spostrzeżeń z indywidualnej 
penetracji miasta, na fragmencie trasy zaproponowanej przez Mitchella. 
Podejście to zastosowane zostało przez autorkę podczas jej wizyty w Sub-
oticy w 2009 r., a dla odtworzenia towarzyszących jej wówczas przemyśleń 
posłużyły zdjęcia oraz notatki. W ten sposób stworzona została możli-
wość konfrontacji dwóch obrazów miasta, przy czym w każdym z nich 
starano się doszukiwać znaków świadczących o obecności mniejszości na-
rodowych i wyznaniowych.

Wszelkich tłumaczeń (w tym nazw własnych oraz inskrypcji) z języka 
serbskiego dokonała autorka.

Śladami przewodnika turystycznego

Trasa, na której znalazły się wszystkie wymienione w przewodniku atrak-
cje turystyczne (zarówno te szerzej scha  rakteryzowane w tekście, jak i te, 
które zaznaczono na schematycznym planie), to 3 km, obejmujące obszar 
około 0,26 km², czyli zaledwie 1% powierzchni miasta. W artykule obiekty 
opisano zgodnie z optymalną kolejnością przemieszczania się po trasie, nie 
zaś odnosząc się do treści przewodnika. Dodatkowo zwrócono uwagę na 
plateonimy i agoronimy oraz nieuwzględnione przez Mitchella zabytki.

Pierwszym obiektem, który zwykle poznają osoby przybywające do 
Suboticy pociągiem, jest pałac wzniesiony w 1904 r. przez węgierskiego 
architekta Ferenca Raichle’a. Jest to wyrazisty przykład secesji węgierskiej. 
Raichle udekorował symetryczną bryłę budynku z portalem w kształcie 
odwróconego serca płytkami ceramicznymi wyprodukowanymi w fabry-
ce Zsolnaya w Peczu5. Inspirowały go także transylwańskie motywy lu-
dowe. Pałac jest świadectwem węgierskiej przeszłości miasta, jednakże 
jego współczesna funkcja daje dowód obecności żywiołu słowiańskiego 
w Suboticy. Od lat 60. działa tu galeria Likovni susret, w której zapoznać 
się można z dziełami artystów jugosłowiańskich6.
4 L. Mitchell, Serbia, Warszawa 2008.
5 Ceramika produkowana w  manufakturze Zsolnay cieszyła się znaczną popularnością na ziemiach 

należących w II poł. XIX w. do Węgier, czego ślady i dziś można odnaleźć w Wojwodinie czy Siedmiogrodzie 

(Sybin, Târgu Mureş, Sighişoara). Jej wykorzystanie, szczególnie dachówek, jest jednym z czytelniejszych 

przejawów wpływów węgierskich.
6 Informacje zaczerpnięte ze strony internetowej galerii: http://www.likovnisusret.rs/index2.php, (23.05.2012).
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Przechodząc Korzo, reprezentacyjną ulicą miasta, dojść można do 
placu Wolności, przy którym mieścił się klasycystyczny budynek Teatru 
Narodowego. W 2007 r. został on prawie całkowicie zburzony (pozosta-
ło jedynie sześć korynckich kolumn) i obecnie poddawany jest gruntow-
nej renowacji. W czasach swojej działalności, w teatrze goszczono trupy 
z wielu krajów Europy. Początkowo wystawiano sztuki w języku węgier-
skim i chorwackim, który w latach 50. XX w. zastąpiony został serbsko-
chorwackim7.

Po przeciwnej stronie placu Wolności widoczny jest jeden z najbar-
dziej charakterystycznych budynków miasta – Ratusz8, dzieło architektów 
budapesztańskich Dezső Jakaba i Marcella Komora z lat 1908–1910. Oce-
ny dotyczące ratusza są skrajne – dla jednych to perła secesji węgierskiej, 
inni widzą w nim przejaw kiczu. Zarówno bryła budynku, jak i znajdująca 
się przy jego północnej fasadzie, na placu Republiki, Niebieska Fontanna 
z 2001 r., pokryte są płytkami ceramicznymi manufaktury Zsolnaya9.

Barokowy kościół św. Teresy z Ávili, wraz ze znajdującym się przy nim 
oryginalnym pomnikiem Trójcy Świętej, to kolejny istotny, w opinii autora 
przewodnika, zabytek miasta. Spod Ratusza prowadzi do niego ulica Mat-
ka Vukovicia, antyfaszystowskiego działacza, który był aktywny podczas 
II wojny światowej. Przy ulicy jego imienia znajduje się niewspomniana 
przez Mitchella kaplica św. Rocha, wzniesiona przez suboticzan w XVIII 
wieku, celem ochrony przed zarazą, po jednej z licznych podówczas epi-
demii dżumy.

Z wyczuwalną dezaprobatą wzmiankowane jest znajdujące się na placu 
Ofiar Faszyzmu założenie pomnikowe Poległych Żołnierzy i Ofiar Terro-
ru Faszystowskiego z lat 1950-52. Wyrażając się niepochlebnie, acz zgod-
nie z modą, o socrealistycznym charakterze monumentu autorstwa Tomy 
Rosandicia, Mitchell zdaje się nie dostrzegać jego ponadczasowego wymia-
ru. Pomnik – mauzoleum walczących o wyzwolenie miasta Węgrów, Chor-
watów, Serbów i Buniewców, stanowi przestrzeń wspólną dla osób, które 

7 Więcej informacji znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej teatru: http://www.suteatar.org/, 

(23.05.2012).
8 Autor przewodnika podaje informacje o  Muzeum Miejskim mieszczącym się w  Ratuszu, jednakże w  rok 

po pierwszym wydaniu, czyli w  2008 r., Muzeum zostało przeniesione do kamienicy Mikše Demetera 

(Dömötör) przy placu Synagogi 3.
9 W przewodniku, chociaż opisywano wygląd Niebieskiej Fontanny, podano dane (czas powstania, nazwisko 

architekta) dotyczące znajdującej się na placu Wolności Zielonej Fontanny. Błędnie podano też nazwisko jej 

belgradzkiego architekta, które brzmi Svetislav Ličina. 
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gotowe były poświęcić życie walcząc z okupantem. Ich nazwiska, wraz 
z enigmatyczną datą 1941–1945, widnieją na północnej ścianie pomnika. 
Południowa natomiast pokryta jest modernistycznym reliefem oddającym 
chaos wojennej zawieruchy. Choć kompozycja izokefaliczna może spra-
wiać wrażenie spokoju, statyczna jest jedynie postać zwycięzcy w centrum. 
Pozostałe postaci toczą walkę, a nagość oraz brak atrybutów czynią z nich 
uniwersalną metaforę drogi do wolności. Założenie wieńczy rzeźba pełna, 
przedstawiająca kobietę pochylającą się z wieńcem laurowym w dłoniach 
nad martwym wojownikiem. Dzieło Rosandicia daje świadectwo jedności 
suboticzan w obliczu zagrożenia.

Ulicą Sándora Petőfiego, która nosi imię wybitnego węgierskiego po-
ety oraz jednego z przywódców powstania 1848 r., dojść można do tar-
gu miejskiego, na którym mieszają się tak języki sprzedawców i kupców, 
jak i produkty, świadczące o zróżnicowanych upodobaniach kulinarnych 
mieszkańców miasta. Targ mieści się przy placu Jakaba i Komora. Ci wę-
gierscy architekci zaprojektowali Ratusz w Suboticy, kamienice znajdujące 
się na Korzo pod nr 4 i 5, czy wreszcie stojącą przy placu synagogę, jedno 
z ich najwybitniejszych dzieł10. Chociaż synagoga nie pełni dziś funkcji 
domu modlitwy (poddawana jest gruntownej renowacji, a w przyszłości 
wykorzystywana będzie najprawdopodobniej jako sala koncertowa), pozo-
staje świadectwem obecności mniejszości żydowskiej w Suboticy.

Przechodząc przez plac Synagogi dojść można do ulicy Dimitrija Tu-
covicia, który był dziennikarzem oraz aktywnym działaczem socjalistycz-
nym, założycielem Serbskiej Patrii Socjaldemokratycznej. Przy ulicy jego 
imienia mieści się siedziba gminy żydowskiej. Na wschód od południowe-
go krańca ulicy znajduje się plac Franciszkański z kościołem franciszkań-
skim, wzniesionym na ruinach subotickiej twierdzy. Miejsc tych Mitchell 
jednak nie wzmiankuje, zapewne nie będąc świadomym ani tego, że stano-
wią one historyczne jądro miasta, ani roli, jaką na tych terenach odegrali 
mnisi franciszkańscy11.

Plac Franciszkański przechodzi we wschodniej części w plac Jovana 
Nenada, samozwańczego cara, który po bitwie pod Mohaczem w 1526 r. 
proklamował niezależną republikę ze stolicą w Suboticy12. Chociaż ten 
polityczny twór przetrwał niespełna dwa lata, postać Jovana, zwanego 
10 K. Martinović Cvijin, Subotički opus Komora i Jakaba, Subotica 1988. 
11 Uważa się, że pierwsi Buniewcy dotarli w rejon tzw. trójkąta bajskiego, położonego między miastami Baja 

– Sombor – Subotica, jeszcze przed Serbami, bo w 1687 r., pod przewodnictwem franciszkanów. 
12 B. H. Vojnić, Moj grad u davnini. Subotica 1391. do 1941, Subotica 1971, s. 61–62.
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Czarnym, wpisała się do kart historii miasta oraz w jego przestrzeń13. 
Z północnej pierzei placu wychodzi ulica Partyzancka, a na jej skrzyżowa-
niu z ulicą Zmaj Jovina (jeden z najwybitniejszych przedstawicieli serbskie-
go romantyzmu) znajduje się cerkiew prawosławna pw. Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Wzniesiona w XVIII wieku świątynia również nie została opi-
sana przez Mitchella, chociaż umieścił ją na planie miasta. Spod cerkwi na 
stację kolejową powrócić można ulicą, której patronem jest król węgierski 
Maciej Korwin.

Spacer po mieście, zgodnie z wytycznymi przewodnika Mitchella, do-
ciekliwemu przybyszowi pozwala odkryć ślady obecności mniejszości na-
rodowych i religijnych w Suboticy, choć jest to obraz wybiórczy i niepeł-
ny. Świadectwem panowania węgierskiego są budynki w stylu oryginalnej 
secesji węgierskiej, a także współczesne obiekty, które wkomponowano 
w przestrzeń miasta poprzez dobór materiału (ceramika Zsolnaya). Autor 
w opisie uwzględnia tylko dwie świątynie – katedrę oraz synagogę, a na 
planie miasta sygnuje jeszcze kościół franciszkański oraz cerkiew. Intere-
sujący jest jego stosunek do przestrzeni wspólnych dla wszystkich naro-
dów Suboticy – z jednej strony podkreśla koloryt targu miejskiego, z dru-
giej dyskredytuje rangę pomnika Ofiar Faszyzmu. Mitchell nie wyjaśnia, 
nie interpretuje, a kpi z utożsamianej z miastem węgierskiej secesji oraz 
okresu po II wojnie światowej.

Oczyma przechodnia…

Kolejny wariant poznania miasta sprowadza się do rejestracji obserwa-
cji podczas spaceru, którego marszruta pokrywa się w pełni z fragmentem 
trasy proponowanej przez Mitchella. Wytyczono szlak od stacji kolejowej, 
przez park F. Raichle’a, ulicę Korzo, na plac Wolności oraz plac Republiki 
(730 m, zaledwie ¼ trasy śladami przewodnika turystycznego).

Już na stacji kolejowej uwagę zwraca jej opis w dwóch językach – po 
węgiersku oraz po serbsku (łacinką), nad którymi widnieje pięcioramien-
na gwiazda. Zauważyć też można tablice z nazwami ulic i placów, które 
zapisane są po serbsku cyrylicą, łacinką po węgiersku oraz po chorwac-
ku. Pierwsza informuje o tym, że stacja kolejowa znajduje się przy par-
ku Ferenca Raichle’a, po którego drugiej stronie jest, należący niegdyś do 
Raichle’a, secesyjny pałac. Uważny przybysz dostrzeże postument z po-
piersiem tego architekta, na którym skromna inskrypcja podaje wyłącznie 
13 Oprócz nazwy niniejszego placu upamiętnia go też pomnik stojący na placu Wolności.
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personalia (imię, nazwisko, lata życia). Osoba podróżująca po republikach 
byłej Jugosławii z pewnością rozpozna w kolejnym popiersiu ulokowanym 
w parku dłuto Ivana Meštrovicia, autora pomników Grzegorza Nińskie-
go (Split, Nin, Varaždin), Svetozara Mileticia (Nowy Sad), Źródło życia 
(Zagrzeb) czy Zwycięzca (Belgrad). O ile w przypadku chorwackiego 
rzeźbiarza samo dzieło wystarcza za podpis i umieszczenie inskrypcji „Rad 
i poklon Ivana Meštrovicia” jest zbyteczne, o tyle w przypadku uwieczni-
onego przez artystę Ambrozija Bozy Šarčevicia (1820–1899) takie dane są 
niewystarczające. Postać ta odegrała znaczącą rolę podczas buniewskiego 
odrodzenia narodowego przypadającego na II połowę XIX w. Ten dosko-
nale wykształcony adwokat, poliglota, publikował po węgiersku, a także 
aktywnie uczestniczył w zakładaniu pierwszych buniewskich wydawnictw 
(np. Bunjevački kalendar). Brak studiów filologicznych nie utrudnił mu prac 
badawczych nad językiem buniewskim (w tym poruszania kwestii zwią-
zanych z zapisem tego języka) ani opracowania słowników (czego przy-
kładem jest Magyar-Szerb-Horvát-Sokácz Könyvészeti Szótár). Mandić uważa, 
iż to właśnie działalność Šarčevicia umożliwiła pielęgnowanie języka bu-
niewskiego i nadała ramy wychowania społecznego Buniewców w Subo-
ticy oraz jej okolicach14.

W 1994 r. w parku Raichle’a (ówcześnie noszącego nazwę parku Le-
nina) stanął pomnik-fontanna „Ich wierności” autorstwa Savy Halugina. 
Składa się on z dwóch części umieszczonych na granitowych postumen-
tach: brązowej kompozycji „Gniazdo” (dla wielu osób jest nierozpozna-
walne i odbierane jako abstrakcja) oraz płyty z fontanną i inskrypcjami. 
W czytelny sposób upamiętniono nazwiska suboticzan poległych podczas 
konfliktu zbrojnego w latach 90. XX wieku, przy czym nazwiska Serbów 
zapisane są cyrylicą, Węgrów, Chorwatów i Buniewców łacinką, zgodnie 
z ortografią ich języków ojczystych. Osoby, które zadały sobie trud po-
znania zawiłości historii Suboticy, dostrzegą symboliczną wymowę po-
mnika. Stanął on w miejscu, które minąć musieli przybywający pociągiem 
do Suboticy, celem dokonania zakupów na słynnym subotickim pchlim 
targu, który w czasie szalejącej inflacji w latach wojennych czynny był całą 
dobę15. Co więcej, uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 10 paź-
dziernika 1994 r., w 50. rocznicę wyzwolenia miasta. Tym samym niósł na-
dzieję na rychłe zakończenie bezmyślnego konfliktu i pozostaje wyrazem 
jedności mieszkańców miasta.
14 M. Mandić, Život i dilo Ambrozije Boze Šarćevića, „Rič Bunjevačke matice”, 2010, nr 47–48, s. 4–5.
15 Wspomina o nim nawet Zograf w swoich komiksach: A. Zograf, Pozdrowienia z Serbii, Poznań 2011, s. 45. 
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Uwagę przyciąga modernistyczny budynek, przy którym pomnik zo-
stał postawiony. W świadomości suboticzan obiekt ten funkcjonuje pod 
dwiema nazwami: jako Dom Sokoli (wybudowano go w latach 30. XX w. 
z przeznaczeniem na siedzibę towarzystwa Sokół – wówczas był to jeden 
z największych kompleksów sportowych na świecie) lub Jadran (od nazwy 
mieszczącego się tam po II wojnie światowej kina). Dziś pełni on funkcję 
siedziby Teatru Dziecięcego, mieści się tam jedna ze scen Teatru Naro-
dowego, ponadto działają kluby sportowe, a od maja 2012 r. także Omla-
dinski kulturni klub „Skladište”. To kolejne miejsce, które od początków 
swojego istnienia skierowane było do wszystkich mieszkańców miasta, bez 
względu na narodowość, język, religię czy status16, lecz dla odwiedzających 
miasto ani otwartość, ani funkcje lokalu nie są czytelne.

Dom Sokoli znajduje się u wylotu Korzo, najbardziej reprezentacyj-
nej ulicy miasta, przy której stoją kamienice neorenesansowe, secesyjne, 
modernistyczne. Większość fasad odrestaurowano. Uwagę przyciągają 
witryny sklepów, banków, a także urzędy (np. mieszcząca się w pałacu 
Poljakovicia suboticka filia Ministerstwa Finansów, o czym informują ta-
blice w serbskiej cyrylicy, chorwackiej łacince oraz po węgiersku). W pa-
łacu Manojlovicia przy Korzo 8 mieści się jedna z ważniejszych instytucji 
buniewskich – Bunjevačka matica, jednakże nawet uważny przechodzień 
nie odnajdzie stosownej adnotacji. Podobnie zresztą nie pozna ani histo-
rycznej funkcji, ani podstawowych danych dotyczących tych zabytkowych 
w większości kamienic.

Korzo prowadzi na plac Wolności, przy którym uwagę zwracają ruiny 
Teatru Narodowego, niedziałająca Zielona Fontanna, Biblioteka Miejska, 
a przede wszystkim stojący przed Ratuszem pomnik cara Jovana Nenada, 
który pierwotnie znajdował się po przeciwnej, południowej stronie placu 
Wolności (w miejscu, gdzie dziś jest Zielona Fontanna)17. Podobnie jak 
w przypadku innych pomników figuratywnych w Suboticy, inskrypcja na 
cokole jest nader skromna: „Car Jovan Nenad. Twoja myśl zwyciężyła”. 
Poznać można też dane postaci stojących przy carze – z lewej strony to 
Subota Vrlić, zaś z prawej – Fabijan Literata. Przyglądający się bacznie tyl-
nej stronie postumentu dostrzeże informacje: „Zginął męczeńsko 26 VII 
1527 r.”, datę wzniesienia pomnika (1927 r.), jego zburzenia (1941 r.) oraz 

16 Więcej informacji na ten temat przekazuje film dokumentalny z 2012 r. Sokolski dom Subotica. Sokolskom 

snagom svom – za kralja i dom, http://www.gradsubotica.co.rs/produkcija/sokolski-dom/, (23.05.2012).
17 B. Duranci, V. Gabrić Počuča, Javni spomenici opštine Subotica, Subotica 2001, s. 158–162. 
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restauracji i ponownego ustawienia (1991 r.). Nasuwają się proste wnioski: 
posąg powstał w 400 lat po śmierci Jovana Nenada, odnowiono go 50 lat 
po zniszczeniu. Te fakty nie tłumaczą złożoności historii dzieła, które pier-
wotnie stanęło w miejscu obelisku zwieńczonego turulem i stanowiło ale-
gorię wolności uzyskanej przez Słowian południowych, tym szczególną, iż 
sam Jovan Czarny 400 lat wcześniej proklamował krótkotrwałe, lecz jedyne 
podówczas państwo słowiańskie w Europie Południowo-Wschodniej18.

Skromny posąg z marmuru karraryjskiego kontrastuje z bogatą orna-
mentyką secesyjnego Ratusza. Odwiedzający miasto z pewnością zwróci 
uwagę na więcej szczegółów niż miało to miejsce w przypadku Mitchella: 
na rozpoznawalny na całym świecie znak – żółtą literę M, jednoznacznie 
kojarzącą się ze znaną siecią restauracji typu fast-food (prawdopodobnie 
jedyną taką w secesyjnym wnętrzu), czy instytucje użyteczności publicznej 
(Rada Miasta i Archiwum Miejskie), oznaczone w trzech językach urzę-
dowych miasta. Z północnej strony Ratusza, na placu Republiki, oprócz 
Niebieskiej Fontanny, na uwagę zasługują też pomniki, na których widnie-
ją wyłącznie zapisane łacinką nazwiska upamiętnionych. Dwa popiersia 
autorstwa Savy Halugina stanęły przed Ratuszem w 2007 r. i upamiętniają 
węgierskich architektów – Dezső Jakaba i Marcella Komora. Nacechowa-
nie narodowe ma też popiersie Blaška Rajicia (w tym przypadku, oprócz 
imienia i nazwiska, podano też lakoniczną informację „pop”). Rajić to 
postać wyjątkowa przede wszystkim dla społeczności buniewskiej, którą 
wspierał nie tylko jako duchowny, lecz także jako aktywny polityk, opowia-
dający się za włączeniem po I wojnie światowej Baczki do powstającego 
kraju słowiańskiego, czyli do Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. 
Prowadził ponadto działalność wydawniczą, pisarską oraz zbieracką, dzię-
ki czemu utrwalił buniewskie opowiadania, wiersze, pieśni. To z jego ini-
cjatywy w 1911 r. po raz pierwszy obchodzono dożynki (Dužijanca), jako 
najważniejsze święto buniewskie. Setną rocznicę tego wydarzenia upamięt-
nia znajdująca się nieopodal polichromowana rzeźba „Żniwiarz”. Płyta le-
żąca u stóp postaci w tradycyjnym stroju buniewskim opisana jest w trzech 
językach, przy czym wyjątkowo pierwszy jest chorwacki (buniewski)19, 
a poniżej serbski i węgierski. Poza pomnikami, przy placu znajduje się 
jeszcze jeden obiekt, który nosi stygmat narodu zamieszkującego Suboticę 

18 Ibidem.
19 Zarówno chorwacki, jak i buniewski zapisywane są łacinką. W przypadku tej treściwej, acz krótkiej inskryp-

cji na płycie, precyzyjne określenie języka nie jest możliwe.
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– Serbów. Jak świadczy tablica umieszczona na kamienicy, pod nr 16, mie-
ści się Serbskie Centrum Kultury „Święty Sawa” (zapis wyłącznie serbską 
cyrylicą). Pozostałe obiekty mają szerszy wydźwięk narodowy. Wokół brą-
zowej fontanny, na którą składają się trzy amfory, ustawiono ławki, przy 
których często odpoczywają mieszkańcy miasta, próbując z tej perspekty-
wy dostrzec niepozorny, acz wyjątkowy pomnik „Subotica – miasto poko-
ju”. Wykonany został z marmuru z serbskiego miasta Aranđelovac przez 
wojwodinskiego rzeźbiarza Savę Halugina20. Po przyznaniu Suboticy przez 
organizację Śri Chinmoya tytułu miasta pokoju w 1995 r., w marmurze wy-
ryte zostały słowa: „Subotica – miasto pokoju Śri Chinmoya. Nic nie jest 
tak dobre w moim sercu i nic nie jest tak doskonałe w moim życiu jak jest 
pokój”. Zaskakujący jest fakt, że informacja przekazywana jest w czterech 
językach: serbskim, węgierskim, chorwackim oraz, jako pierwsza w prze-
strzeni miasta – po angielsku.

Podsumowanie

Jak wykazały powyższe przykłady, centralna przestrzeń Suboticy jest 
świadectwem zróżnicowania etnicznego, językowego i religijnego miesz-
kańców miasta. Wskazują na to zarówno uważne studia przewodnika 
turystycznego, jak i poznanie miasta z perspektywy przybysza. Mimo że 
w obu przypadkach wielokulturowość jest czytelna, jej lektura przebiega 
odmiennie.

W przewodniku Mitchella opisana została przestrzeń wspólna wszyst-
kim narodom (pomnik Ofiar Faszyzmu, Niebieska Fontanna wraz z Ra-
tuszem, Teatr Narodowy, targ miejski), secesja węgierska (Ratusz, pałac 
Raichle’a, synagoga) oraz zróżnicowanie religijne (katolicka katedra św. Te-
resy, synagoga, a także oznaczona na planie miasta prawosławna cerkiew 
Wniebowstąpienia Pańskiego i klasztor franciszkanów).

Pełniejszy obraz struktury narodowościowej daje indywidualne po-
znanie Suboticy – poczynając od studiowania makrotoponimii na planie 
miasta, po spacer wybranym jego fragmentem. Jednym z pierwszych ele-
mentów zwracających uwagę są trzy języki urzędowe (serbski, węgierski, 
chorwacki), w których zapisane są plateonimy i agoronimy. Historia Subo-
ticy i wpływy kulturowe, którym podlegała, widoczne są zarówno w urbo-
toponimach (park Raichle’a, place: Ofiar Faszyzmu, św. Teresy, Synagogi 

20 B. Duranci, V. Gabrić Počuča, op. cit., s. 170.
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i inne), jak też w architekturze (barok, węgierska odmiana secesji, history-
cyzm, serbski modernizm).

Duże zróżnicowanie dotyczy wizualności instytucji. O lokalizacji w da-
nym miejscu instytucji państwowych świadczą czytelne złote tablice, z wy-
grawerowaną informacją po serbsku, węgiersku i chorwacku. Obecność 
instytucji mniejszości narodowych może zostać zupełnie niezauważona 
(jak w przypadku Macierzy buniewskiej) lub też jest możliwa do zidentyfi-
kowania wyłącznie przez osoby znające język mniejszości (Serbskie Cen-
trum Kultury).

Najliczniejszą grupę znaków stanowią pomniki, z których, w analizo-
wanym fragmencie przestrzeni Suboticy, dominują niezbyt okazałe popier-
sia. Ich autorzy i pomysłodawcy skoncentrowali się na bohaterach silnie 
związanych z miastem, lecz mało popularnych w innych kręgach, a iden-
tyfikację tych postaci utrudniają dodatkowo lapidarne inskrypcje. Wyjątek 
stanowią pomniki upamiętniające wspólną historię narodów zamieszkują-
cych Suboticę, które są czytelne dla każdego odwiedzającego miasto, na 
co wpływ ma także ich związek z wydarzeniami, które odbiły się szero-
kim echem w świecie. Pomniki odzwierciedlają wielokulturowość miasta, 
a skromne napisy w językach mniejszości świadczą o tym, że ich funkcją 
jest przede wszystkim stygmatyzacja przestrzeni Suboticy przez i dla jej 
mieszkańców. Poza pomnikiem „Subotica – miasto pokoju” brak opisów 
w języku angielskim, co świadczyć może o lokalnym charakterze dyskursu 
dotyczącego nadawania wartości symbolicznej przestrzeni miasta.

W analizowanym fragmencie Suboticy odnaleziono ślady obecności 
Węgrów, Serbów, Chorwatów i Buniewców oraz Żydów. Zaskakująca jest 
liczba oraz monumentalny charakter znaków ludności żydowskiej, gdyż 
stanowi ona zaledwie 0,7% mieszkańców miasta (podczas gdy pozostałe 
wymienione narodowości – w sumie ponad 82%). Analizując czytelność 
znaków pozostałych mniejszości, w ujęciu trójkąta semiotycznego C. K. 
Ogdena i I. A. Richarda21, zauważyć należy, że symbole mniejszości w Sub-
oticy są łatwo zauważalne w przestrzeni i wywołują u odbiorcy przemyśle-
nia, które zwykle nie odnoszą się do właściwego odnośnika (ten odczytać 
są w stanie sami przedstawiciele mniejszości). Mówiąc językiem Ch. Peir-
ce’a22, reprezentamenami w Suboticy są pomniki, plateonimy, tablice in-
formujące o lokalizacji instytucji, świątynie, architektura budynków, wska-

21 A. Czerny, Teoria nazw geograficznych, Warszawa 2011, s. 139–140.
22 Ibidem, s. 140–141.
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zujące jednoznacznie na powiązanie z poszczególnymi grupami etniczny-
mi i religijnymi lub z historią, będącą udziałem wszystkich mieszkańców 
miasta, lecz właściwej interpretacji może dokonać tylko osoba związana 
z danymi mniejszościami.

Przestrzeń centralnej części Suboticy jest przestrzenią wielokulturową, 
lecz kod w jakim wielokulturowość została zapisana, czytelny jest tylko dla 
przedstawicieli grup narodowościowych, które tego dokonały, od pozosta-
łych zaś wymaga pogłębionych studiów.
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Wśród czy obok nas?

Mniejszości w literaturze, kulturze i historii 
krajów słowiańskich

Niniejszy artykuł stanowi próbę podsumowania i refleksyjnej interpre-
tacji autorskich badań terenowych przeprowadzonych w maju 2010 roku 
w miejscowości Komańcza. Miały one na celu zbadanie funkcjonowania 
legend oraz narracji o miejscach wśród tej lokalnej społeczności, również 
pod względem żywotności tego rodzaju przekazu. Postanowiłam nie py-
tać o interesujące mnie treści wprost na początku wywiadu lub wspomi-
nać o nich, jednocześnie zadając szereg innych pytań, tak, by nie istniała 
wiążąca konieczność podejmowania akurat tego tematu przez rozmów-
cę. Chciałam sprawdzić, na ile ludzie sami będą skłonni podzielić się ze 
mną tą wiedzą. Pytałam raczej o miejsca ciekawe  lub uznawane za święte, 
o wiążące się z nimi historie, ogólnie o ciekawe opowieści z Komańczy, 
w toku rozmowy wyłapując interesujące mnie treści i w razie potrzeby 
formułując na bieżąco pytania pogłębiające wątek. Gdy mój rozmówca 
udzielił już wyczerpującej w swoim mniemaniu wypowiedzi na tak posta-
wione zagadnienia, przechodziłam do drugiej części wywiadu, która nie 
miała już tak swobodnej struktury. Pytałam wprost o opowieści i legendy, 
również o te wiążące się z konkretnymi miejscami i obiektami, weryfikując 
wiedzę pozyskaną z internetu.

W Komańczy udało mi się przeprowadzić 15 wywiadów, z czego trzy 
nie były niestety nagrywane, a w przypadku dwóch nie zdołałam zadać 
pełnej puli pytań, ze względu na specyfikę rozmowy. Jako rozmówców 

Anna Rychlik  (Uniwersytet Jagielloński)

Legendy i narracje w łemkowskiej Komańczy 
Wokół zagadnień pamięci zbiorowej

K
ul

tu
ra



68

Anna Rychlik 

K
ultura

wybierałam przede wszystkim osoby starsze i w średnim wieku, które siłą 
rzeczy miały większy kontakt z wcześniejszymi generacjami, wśród któ-
rych, według wszelkich przesłanek, przekaz mitologiczny i legendarny cie-
szył się większą żywotnością1.

Komańcza znajduje się w województwie podkarpackim w powiecie sa-
nockim. Ta niewielka wieś stanowi swoistą mozaikę pod względem kultu-
rowym, religijnym oraz narodowościowym. Obecnie zamieszkują ją zasad-
niczo trzy duże grupy wyznaniowe (grekokatolicy, prawosławni i rzymscy 
katolicy) oraz różnie definiowane przez samych mieszkańców trzy narodo-
wości (Polacy, a w tym Łemkowie deklarujący tę narodowość, Łemkowie 
uznający swą przynależność do narodu ukraińskiego oraz Łemkowie po-
czuwający się do bycia odrębnym narodem rusińskim). Ta zdumiewająca 
różnorodność jest wynikiem powojennych zawirowań, które miały miej-
sce na tych terenach. Dawne struktury narodowościowe Beskidu Niskiego 
i Bieszczad rozpadły się w wyniku podjętej przez władze komunistyczne 
w 1947 roku wysiedleńczej Akcji „Wisła”. Była ona skierowana w zaplecze 
Ukraińskiej Powstańczej Armii, które stanowić miała ludność ukraińska 
w południowo-wschodniej Polsce. Na północ i zachód kraju zostało wy-
siedlonych około 140 tys. przedstawicieli tej społeczności. Akcja objęła 
również Komańczę, jednak część mieszkających tam rodzin nie została 
wysiedlona, ze względu na konieczność utrzymania przy funkcjonowaniu 
stacji kolejowej2. Z biegiem lat niektórzy przesiedleńcy zaczęli wracać do 
rodzinnych lub pobliskich wsi. Równolegle władze komunistyczne pro-
wadziły działania zmierzające do osiedlania Polaków na terenach dawniej 
zamieszkanych przez ludność ukraińską i rusińską3. W dzisiejszej Komań-
czy można zatem spotkać dawnych wysiedleńców, rodziny mieszkające od 
pokoleń w tej miejscowości, Polaków osiedlonych tu w okresie PRL-u, 
a także nielicznych nowych przybyszów.

Moje badania dotyczyły, jak już zostało powiedziane, kwestii krążą-
cych wokół zagadnienia pamięci zbiorowej, a dokładniej legend i narracji 
o miejscach, ich żywotności i możliwych funkcji. W teorii należą one, by 
posłużyć się językiem Jana Assmanna, do figur pamięci kulturowej4, czyli 

1 Transkrypcje wszystkich wywiadów dostępne w  archiwum Instytutu Etnologii i  Antropologii Kulturowej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2 Zob. J. Nowak, Zaginiony Świat? Nazywają ich Łemkami, Kraków 2003.
3 Zob. E. Michna, Łemkowie. Grupa etniczna czy naród, Kraków 1995.
4 J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, 

tłum. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008, s. 53–54.
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do mediów przekazu wzorów, tworzących zobiektywizowane dziedzic-
two grupy, a także stanowiących o jej tożsamości i determinujących jej 
spójność.

Właśnie owo tło społeczno-kulturowe, w obrębie którego kształtu-
ją się interesujące mnie narracje, w przypadku Komańczy od początku 
wydawało się problematyczne. Po pierwsze, ze względu na wspomnianą 
już różnorodność kulturowo-etniczną mieszkańców, a także w wyniku od-
miennych doświadczeń powojennych wśród zamieszkujących Komańczę 
rodzin. Drugi wyszególniony przez Assmanna rodzaj pamięci zbiorowej, 
pamięć komunikatywna, w tym także pokoleniowa5, w przypadku omawia-
nej miejscowości również ma charakter wielogłosu.

Kilka legend pochodzących z Komańczy i jej okolic udało mi się zna-
leźć na stronach internetowych6, a jedną również w książce Andrzeja Po-
tockiego, zatytułowanej Legendy łemkowskiego Beskidu7. Niektóre z wersji 
tych podań różniły się w szczegółach.

W konfrontacji z informacjami uzyskanymi w trakcie badań tereno-
wych okazało się jednak, że dane ze stron internetowych dają dość złud-
ne wrażenie obfitości legend krążących wśród ludności rejonów Komań-
czy. O istnieniu w świadomości mieszkańców możemy mówić w zasadzie 
w przypadku dwóch z tych historii. Jedna dotyczy figury Matki Boskiej 
Leśnej, a znała ją jedna osoba. Druga opowiada o powstaniu kaplicy przy 
źródle w miejscowości Radoszyce, a wiedziało o niej sześciu moich roz-
mówców. Warto zauważyć, że przy obu wspomnianych miejscach znajdują 
się tablice opisujące legendarną historię tych obiektów. Niezmiernie inte-
resujący jest fakt powszechnej nieznajomości historii kaplicy przy „rado-
szyckim źródełku”, bowiem jest to miejsce uważane za najświętsze w tych 
okolicach. O jego istnieniu, kultowym znaczeniu i grekokatolickich na-
bożeństwach, które odbywają się tam w lecie, wiedzieli wszyscy moi roz-
mówcy. Wielu z nich mówiło, że jeździ tam regularnie, by nabierać wodę. 
Nawet Łemkowie, do których dziedzictwa kulturowego teoretycznie nale-
ży owa historia, w większości nie umieli wyjaśnić, dlaczego kapliczka się 
tam znajduje.

Skąd więc to bogactwo legend możliwych do znalezienia w sie-
ci? Okazało się, że za umieszczanie tych tekstów w cyberprzestrzeni 
5 A. Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2007, s. 26–27.
6 http://www.komancza.info/, (28.08.2010); http://www.twojebieszczady.pl/, (28.08.2010); http://koman-

cza.org/, (28.08.2010); http://www.trivago.pl/, (28.08.2010); http://slask.naszemiasto.pl/, (28.08.2010).
7 A. Potocki, Legendy łemkowskiego Beskidu, Rzeszów 2009, s. 22–23.
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odpowiedzialna jest jedna osoba, mój późniejszy informator. Nie jest to, 
co prawda, rdzenny mieszkaniec Komańczy, a pasjonat wynajdujący różne 
ciekawostki na temat miejscowości i jej okolic, w tym również legendy8. 
Niezależnie jednak od tego, na ile opowieści te zostały przez niego ubar-
wione i przeformułowane, niezaprzeczalnie odnaleźć można wiele śladów 
istnienia legend w Komańczy. Odchodzą one jednak w zapomnienie i nie 
są zastępowane przez nowe.

Postaram się teraz podać trzy z możliwych i właściwie uzupełniających 
się wzajemnie wyjaśnień tego zjawiska. Co prawda, ilość przeprowadzo-
nych przeze mnie wywiadów jest zapewne zbyt mała, by móc wyrażać 
się w sposób ostateczny o jakichkolwiek kwestiach, niemniej jednak, wy-
znaczanie na tej podstawie pewnych tendencji i możliwych interpretacji, 
wydaje mi się jak najbardziej uzasadnione metodologicznie.

Pierwsze, najbardziej ogólne i nasuwające się wyjaśnienie tak niskiej ży-
wotności legend we współczesnej Komańczy otrzymujemy poprzez wpi-
sanie tego zjawiska w sytuację bardziej globalną. Zanik tego typu narracji 
można uznać za zjawisko charakterystyczne dla współczesności. Wiąże 
się ono z przemianami cywilizacyjnymi, wzrastającą sekularyzacją i rozwo-
jem racjonalizmu. Jeśli legendy, jak twierdził Mircea Eliade, miałyby być 
spadkobierczyniami mitu, mitami zdegradowanymi, ale zaspokajającymi 
wciąż potrzeby duchowe człowieka, to muszą one konkurować z innymi 
formami kryptomitologicznych opowieści, w większym stopniu zdesakra-
lizowanymi, jak na przykład kino, literatura czy nawet prasa9.

Jest to wyjaśnienie z pewnością prawdziwe, ale wciąż niewystarczające. 
Moje niedowierzanie w dostateczną siłę przekonywania tego rodzaju ogól-
nych hipotez wynika z faktu, że w wielu miejscach w Polsce wciąż można 
spotkać narracje legendarne. Niezależnie od tego, czy ludzie w daną opo-
wieść wierzą, czy traktują ją raczej jako ciekawostkę historyczną, albo atrak-
cję turystyczną, takie przekazy są jednak obecne w życiu wielu miejscowo-
ści, a Komańcza ze swoimi gotowymi historiami i ciekawymi obiektami 
wydaje się być dobrą przestrzenią do ich podtrzymywania i wytwarzania.

Bardziej szczegółowe wyjaśnienie zaniku tych narracji powinno zatem 
uwzględnić specyfikę miejscowości. Legendy są – według Assmana – ele-
mentami struktury konektywnej i jako takie pełnią funkcje tożsamościowe 

8 Transkrypcja wywiadu dostępna w archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie, kod MP1.
9 M. Eliade, Mity współczesnego świata, „Znak”, 1988, nr 9, s. 42–55.
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dla grupy, są częścią jej pamięci zbiorowej. Niezmiernie istotne jest tu-
taj twierdzenie, że „tylko z n a c z ą c a przeszłość jest wspominana i tylko 
w s p o m i n a n a przeszłość staje się znacząca”10.

Jeśli przyjmiemy ten punkt widzenia, będziemy musieli dojść do wnio-
sku, że nieobecność lub zanikanie legend w Komańczy jest skutkiem braku 
ich odniesienia do współczesności grupy, jaką stanowią obecnie mieszkań-
cy tej miejscowości. Nie podważając z kolei faktu, że historie te w głównej 
mierze opierają się na dawniejszych przekazach ludowych, najprostszym 
wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy byłoby przyjęcie, że legendy przyna-
leżały po prostu do innej niż obecna wspólnoty. Wydaje się to bardzo 
prawdopodobne, zważywszy na niezgodności pamięci kulturowych i ko-
munikatywnych mieszkańców Komańczy, o których mowa na początku 
niniejszego artykułu. Być może członkowie obecnej wspólnoty nie poczu-
wają się wcale do bycia kontynuatorami tej dawniejszej.

Czasami zdarza się jednak, że nowa społeczność w pewien sposób 
„dziedziczy” opowieści legendarne przynależne oryginalnie do wspólnoty 
wcześniejszej, jak na przykład stało się w przypadku postaci karkonoskie-
go ducha Rubezahla, przejętego od Niemców przez polskich mieszkań-
ców Śląska. Trudno również byłoby wyznaczyć jakąś zasadniczą łączność 
między wspólnotą, której członkowie wymyślili, na przykład, legendę 
o królu Kraku, a nami współcześnie. Takie narracje zazwyczaj uznaje się 
za cenne same w sobie, nawet jeśli traktuje się je jako swoistą ciekawostkę 
historyczną.

Niechęć komańczan do przejmowania lub uwzględniania w swojej 
przestrzeni ideacyjnej elementów „miejsc pamięci”11 dawniejszej społecz-
ności można próbować wytłumaczyć niespójnością zbiorowości składają-
cych się na tę wspólnotę, a nawet, jak się okazało w trakcie badań tereno-
wych, niechęcią do grupy, której przypisuje łączność z ową wcześniejszą 
społecznością. Problem ukrytych antagonizmów narodowościowych, któ-
re źródłami swoimi sięgają czasów wojennych i powojennych, był mi sy-
gnalizowany kilkakrotnie, mimo iż wcale nie pytałam swoich rozmówców 
o te kwestie.

Najtrudniej znaleźć odpowiedź na pytanie z jeszcze bardziej szczegó-
łowego poziomu. Dlaczego sami Łemkowie, grupa, do której dziedzictwa 
kulturowego definitywnie należały omawiane narracje, również nie chce 
się do nich odnosić?
10 J. Assmann, op. cit., s. 91.
11 P. Nora, Realms of memory: the construction of the French past. Traditions, Columbia 1997, s. 1–20.
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By zaproponować następną hipotezę, po raz kolejny opieram się na 
rozważaniach Assmana. Pisze on, że wspólnota

(…) tworzy „świadomość tożsamości w czasie” – pamiętane fakty są wybierane 
i określane ze względu na odpowiedniość, podobieństwo, ciągłość. Jeśli grupa uświa-
domiłaby sobie własną decydującą przemianę, przestałaby istnieć jako taka i dała 
początek nowej grupie12.

Gdyby odnieść sytuację z powyższego cytatu do współczesnej spo-
łeczności łemkowskiej, otwarłaby się przed nami nowa ścieżka interpreta-
cji tak niskiej żywotności dawnego, tradycyjnego przekazu mitologiczno-
-legendarnego wśród tej wspólnoty. Myślę, że żeby wyznaczyć moment 
„decydującej przemiany”, wystarczy uświadomić sobie, jak wielką traumą 
był dla tej ludności rok 1947 i związane z nim wysiedlenia. Wpływ na to 
miała  zapewne również sytuacja wojenna, jednak Akcja „Wisła” stanowiła 
bolesne zwieńczenie dramatu. Doskonały materiał na ten temat zebrała 
i opracowała Beata Wasilewska-Klamka w swojej książce Łemkowski Raj 
Utracony13. Nie jest to jedyna pozycja zawierająca relacje Łemków wysie-
dlonych w 1947 roku, jednak jej lektura pozwala niejako uzmysłowić sobie 
atmosferę, jaka panowała w trakcie i po przeprowadzeniu Akcji „Wisła”. 
Ukazuje – przede wszystkim – dramat ludzi  niespodziewanie pozbawio-
nych swojej ojczyzny i wspólnoty, która dawała im oparcie, osadzonych 
w nowym i nieprzychylnym otoczeniu. Również w trakcie moich badań 
terenowych okazało się, jak żywy jest ten temat w dzisiejszej Komańczy. 
Wielokrotnie pojawia się w wywiadach, choć chyba najczęściej moi roz-
mówcy czuli się w obowiązku wprowadzić mnie w sytuację przed lub po 
nagraniach, najwyraźniej zdziwieni niefrasobliwością moich zainteresowań 
„ciekawymi miejscami”.

Biorąc to wszystko pod uwagę, można postawić następującą tezę przy-
czyn zaniku dawnych narracji mitohistorycznych wśród społeczności łem-
kowskiej, zamieszkującej obecnie Komańczę: rozbicie dawnej wspólnoty 
na skutek wysiedleń zaowocowało powstaniem nowej jakościowo grupy, 
która dąży do wypracowania nowych, własnych markerów tożsamości. 
Być może pojawią się wśród nich elementy wywodzące się z czasów przed-
wysiedleńczych, jednak na polu interesujących mnie zagadnień doszło do 
zerwania ciągłości z kulturą wcześniejszą. I nawet, jeśli „radoszyckie źró-
dełko” uznawane jest w dalszym ciągu za obiekt święty, to zmianie uległa 
12 J. Assmann, op. cit, s. 56.
13 B. Wasilewska-Klamka, Łemkowski Raj Utracony. Antropologiczne studium małej ojczyzny, Warszawa 2006.
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semantyka tego miejsca – włączone zostało do przestrzeni symbolicznej 
niezależnie od wiążącej się z nim legendy, która znalazła się poza jej sferą.

Jeśli przyjąć założenie, zgodnie z tym, co zostało powiedziane wcze-
śniej, że legendy i narracje mitologiczne pełnią w społeczności ważne 
funkcje tożsamościowe, to również w nowo powstałej wspólnocie łem-
kowskiej powinniśmy natrafić na mity lub przynajmniej ich ślady. I tu wła-
śnie znajduje się punkt zwrotny moich badań: historia klęski i odrodzenia, 
która dała początek nowej jakościowo wspólnocie, sama w sobie jest prze-
cież mniej lub bardziej zdegradowanym mitem założycielskim. Sam fakt 
tego, że jest to przeszłość najczęściej wspominana, nadaje jej znamiona 
mitologiczne. 

Wspominanie jest zawsze aktem semiotyzacji (…). Funkcja ta jest jednym z fun-
damentalnych faktów antropologicznych; dzięki pamięci przeszłość zostaje prze-
transformowana w historię fundacyjną, czyli mit 14.

Historia nie istnieje bez pamięci i wspominania, a widziana przez ich 
pryzmat zawsze musi posiadać pewien sens, który zarazem odnosiłby się 
do współczesności. Ponadto nie ma chyba w życiu człowieka kwestii, któ-
ra wymagałaby nadania sensu bardziej, niż istnienie niezawinionego cier-
pienia. Wystarczy je jednak wpisać w schemat „śmierci inicjacyjnej”, by 
móc spojrzeć na nie z perspektywy szerszej, uniwersalnej, naznaczonej 
sakralnością perspektywy symbolu. Eliade ujmuje to w tych słowach:

(…) inicjowany musiał wyjść zwycięsko z prób, (…) musiał „umrzeć” i „zmar-
twychwstać” przed podjęciem w pełni odpowiedzialnej egzystencji otwartej na war-
tości duchowe 15.

W tym ujęciu wojna i powojenne wysiedlenia otwierają wspólnotę 
Łemków na nowy, naznaczony sakralnością i powagą swojej historii wy-
miar egzystencji i w tej formie wypełniają wszelkie zadania, których roz-
wiązania leżą w mocy mitu i symbolu, sprawiając, że dawne legendy nie są 
już potrzebne. 

14 J. Assmann, op. cit., s. 91–92.
15 M. Eliade, Sacrum a profanum. O istocie strefy religijnej, Warszawa 2008, s. 226. 



74

Anna Rychlik 

K
ultura

Bibliografia

Assmann A., Der lange Schatten der Vergangenheit, Bundeszentrale für politische Bildung, 
Bonn 2007.

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywiliza-
cjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008.

Eliade M., Sacrum a profanum. O istocie strefy religijnej, Warszawa 2008.
Eliade M., Mity współczesnego świata, „Znak”, 1988, nr 9.
Nora P., Realms of  memory: the construction of  the French past. Traditions, Columbia 

1997.
Nowak J., Zaginiony Świat? Nazywają ich Łemkami, Kraków 2003.
Potocki A., Legendy łemkowskiego Beskidu, Rzeszów 2009.
Wasilewska-Klamka B., Łemkowski Raj Utracony. Antropologiczne studium małej ojczy-

zny, Warszawa 2006.
http://www.komancza.info/.
http://www.twojebieszczady.pl/.
http://komancza.org/.
http://www.trivago.pl/.
http://slask.naszemiasto.pl/.



Wśród czy obok nas?

Mniejszości w literaturze, kulturze i historii 
krajów słowiańskich

Slovenská a srbská literatúra na tému migrácií obyvateľstva v Uhorsku 
po vyhnaní Turkov je pomerne bohatá. V poľskej historiografii jej nebola 
venovaná náležitá pozornosť. To je hlavný dôvod, prečo sa autor príspev-
ku rozhodol predstaviť túto problematiku. Spomedzi mnohých, ktorí sa 
tejto tematike venovali, treba spomenúť historika Jána Siráckeho a jeho 
celoživotné dielo v tejto oblasti.

Severné časti Uhorského kráľovstva, na ktorých sa rozprestiera aj dneš-
ná Slovenská republika, nesú názov Horné Uhorsko. Analogicky vznikol 
názov Dolná zem, ktorý sa vzťahoval na centrálne a južné časti monar-
chie. Niekdajšia Dolná zem sa dnes nachádza na územiach niekoľkých 
štátov. Sú to Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a Chorvátsko (Slavónsko). 
Jej súčasťou je Vojvodina, územie vyčlenené v meruôsmych rokoch, keď 
Srbi vyhlásili autonómiu v rámci monarchie. Skladá sa z troch historických 
oblastí – Báčka, Banát, konkrétne jeho západná srbská časť. Tretím his-
torickým územím je Sriem. Väčšina územia Vojvodiny dnes pripadá Srb-
skej republike. Časti historickej Vojvodiny sa nachádzajú aj na maďarskom 
a rumunskom území.

Po bitke pri Moháči v roku 1526 sa veľká časť Uhorska dostala pod 
tureckú nadvládu. Hranica Osmanskej ríše neskôr siahala až po južné čas-
ti Horného Uhorska. V 17. a 18. storočí sa životné podmienky rapídne 
zhoršovali. Dôvodov, ktoré mali veľký dopad na vtedajšiu spoločnosť 

H
is

to
ria

Ivan Faško  (Uniwersytet Jagielloński)

Migrácie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí



76

H
istoria

Ivan Faško 

a zapríčinili vysťahovanie obyvateľstva, bolo hneď niekoľko. Z jednej 
strany to boli vojny, neustále zvyšovanie daní, protihabsburské stavovské 
povstania, prebiehajúca protireformácia, ale aj nedostatok poľnohospo-
dárskej pôdy, ktorá bola výrazne horšej kvality než v nížinných oblastiach. 
Domáce obyvateľstvo muselo vyživiť tiahnuce vojská a trpieť ich prítom-
nosť. Sú to časy nevoľníctva – poddaní sa teda nemohli slobodne pre-
miestňovať. Obyvateľom sťažovali život aj rôzne obmedzenia týkajúce sa 
ich vyznania – hlavne prebiehajúca násilná rekatolizácia sprevádzaná odo-
beraním protestantských majetkov a vyháňaním protestantského kléru1. 
Protestanti si mohli stavať len artikulárne kostoly, tzn. postavené na zákla-
de článkov prijatých na Šopronskom sneme v roku 1681, ktoré určovali aj 
podmienky, za akých sa tieto kostoly môžu stavať2. Jedným z najväčších 
dôvodov, ktorý umožnil masové pohyby obyvateľstva, bolo opätovné zís-
kanie území zajatých Osmanmi.

Na konci 17. storočia Osmanská ríša strácala svoju silu, čoho dôkazom 
sú tri dôležité bitky, ktoré znamenali koniec tureckého panovania nad te-
ritóriami Uhorskej monarchie. vojská protitureckej koalície pod vedením 
poľského kráľa Jána III. Sobieskeho v roku 1683 zvíťazili nad Osman-
mi pri Viedni, v roku 1685 sa ich podarilo poraziť pri Nových Zámkoch 
v Hornom Uhorsku a nakoniec pod Budínom v roku 1686. Bodkou za 
tureckým panovaním nad uhorskými územiami boli miery uzavreté v Kar-
loviciach v roku 1699 a v Požarevci v roku 1718. Dôsledkom týchto uda-
lostí bolo o. i. aj ohromné množstvo úrodnej neobhospodarovanej pôdy. 
Situácia na konci 17. storočia mohla vyzerať nasledovne:

Krajinu pokrývali nekonečné jazerá, veľké stojace vody, ktoré v lete síce 
vyschli, ale po každom daždi sa znova naplnili. Od Baje po Sombor sa 
rozprestieral obrovský močiar. V horúcich ročných obdobiach sa veľká časť 
vody vyparila a bujná tráva pokryla pôdu. Ale v obdobiach sucha vyschnutá 
zem nadobudla podobu púšte. V dôsledku striedania sa prílišnej vlhkos-
ti a sucha nebolo dosť pitnej vody ani stromov. K tomu pristúpili výpary 
spôsobujúce vysoké horúčky, ktorých zhubný vplyv stupňovali náhle zmeny 
temperatúry3.

1 Jan Sírácky tvrdí, že náboženské dôvody neboli hlavnou príčinou útekov obyvateľstva protestantského vy-

znania, keďže svoje doterajšie bydliská opúšťalo aj veľa katolíkov. Pozri J. Sirácky, K vzniku a vývoju sloven-

ského osídlenia na Dolnej zemi v 18. storočí, [v:] Idem, Dlhé hľadanie domova, Martin 1985, s. 13.
2 M. Dudáš, Oravské artikulárne kostoly v nových súvislostiach, [v:] Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť 

II. Duchovná a hmotná kultúra, red. M. Kovačka, E. Augustínová, M. Mačuha, Martin 2010, s. 264.
3 J. Sirácky, Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí, Martin 1971, s. 36.
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Báčka, ale aj iné dolnouhorské stolice boli na začiatku 18. storočia veľ-
mi slabo osídlené. V Peštianskej, Aradskej a Čongrádskej stolici fungovalo 
voľné obsadzovanie zeme. Bolo jej mnoho, značný bol nedostatok ťažné-
ho dobytka, ale aj veľmi nízka úroveň roľníctva ako takého4.

Nie všetci Slováci, ktorí prichádzali na Dolnú zem, sa na nej chceli osa-
diť natrvalo. V 18. storočí totiž veľká časť z nich prichádzala na tieto úze-
mia na sezónne práce. Bolo to možné až do vypuknutia 1. svetovej vojny. 
Mohli by sme sformulovať tézu, že práve sezónni robotníci boli prvými 
vysťahovalcami, keďže odchádzali na známe alebo menej známe územia. 
Skúsenosti sso zvládnutím veľkých vzdialeností mohla byť nápomocné 
pri sťahovaní sa s rodinou, teda s deťmi, prípadne s majetkom.

Nových osadníkov by sme mohli rozdeliť do niekoľkých skupín. V 
jednej by sme mohli umiestniť tých, ktorí sa rozhodli hľadať si lepšiu 
budúcnosť na vlastnú zodpovednosť, v druhej zasa tých, ktorých pre-
miestňovali veľkostatkári. Kolonizácie boli založené buď na nových mig-
rantoch, alebo na tých, ktorí sa sťahovali opätovne. Vzhľadom na tých 
druhých môžeme kolonizáciu geograficky rozčleniť na tri stupne alebo 
prúdy. Prvý prúd migrácií vychádzal najmä zo severných stolíc Horného 
Uhorska a mieril do dnešného slovensko-maďarského pohraničia, ako aj 
do centrálnych častí Veľkej dunajskej nížiny. Druhý stupeň presídľovania 
sa zakladal na opätovných presunoch do oblastí Báčky, Banátu, Sriemu 
a Slavónska. Posledný tretí prúd mal namierené do Bulharska5.

Spomenuté prvé dva stupne by sme mohli časovo rozdeliť na tri eta-
py6. Prvú z môžeme vymedziť rokmi 1690 a 1711, čiže od vyhnania Tur-
kov až po Satmársky mier. Vtedy sa slovenské obyvateľstvo premiestňo-
valo hlavne z hornouhorských stolíc, ako napr. Liptovská, Oravská alebo 
Trenčianska, do stolíc dnešného slovensko-maďarského pohraničia, ako 
Hontianska, Novohradská alebo Hevešská stolica. Najjužnejšie časti Dol-
nej zeme začali osídľovať Srbi, ktorých tam v roku 1690 priviedol srbský 
patriarcha Arsenije III. Čarnojevič.

Druhú etapu môžeme zaradiť do rozpätia rokov 1711 až 1740. 29. 
apríla 1711 bol uzavretý Satmársky mier, kompromis medzi uhorskou po-
vstaleckou šľachtou a Viedňou, ktorým sa zakončilo Rákóciho povstanie7. 
V tomto období presídľovanie organizovali hlavne veľkí majitelia zeme. 
4 Idem, Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí, [v:] Idem, Dlhé hľadanie…, s. 62.
5 J. Botík, Tam zložili aj svoje kosti, Bratislava 1999, s. 7.
6 J. Sirácky, Dvestoročné migrácie Slovákov, [v:] Idem, Dlhé hľadanie..., s. 214–217.
7 P. Kónya, Storočie protihabsburských povstaní, http://www.nogradhistoria.eu, (29.05.2012).
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Tí sa od 18. storočia pokúšali lákať najmä nemeckých kolonistov, ktorí si 
sťahovanie mohli finančne dovoliť8. Presídľovanie a úteky Slovákov boli 
čoraz častejšie. V určitých rokoch mali masový charakter. Aj z toho dô-
vodu bol v roku 1715 vydaný zákon, ktorý zakazoval poddaným opúšťať 
bez súhlasu majiteľa pôdu, ku ktorej boli pripísaní. Okrem toho mal každý 
iný zemepán povinnosť neprijať alebo nahlasovať tých, ktorí zbehli. Tieto 
zákony však neboli dodržiavané. Bolo zrejmé, že pri ich exekvovaní by 
bolo osídľovanie Dolnej zeme pomerne sťažené. Bol to jeden z hlavných 
argumentov šľachty, ktorá vlastnila majetky v južných stoliciach9. V tom 
čase pokračuje migrácia do Hontianskej a Novohradskej stolice. Osadníci, 
ktorí sem prišli ešte predtým, začínajú sa posúvať ďalej na juh smerom k  
Peštianskej, Čanádskej alebo Békešskej stolici.

Tretia etapa migrácie prebiehala za vlády Márie Terézie a Jozefa II., kedy 
Slováci začali prenikať až do najjužnejších častí Uhorska – do Báčky (Báčs-
ko-bodrocká stolica) a neskôr aj do Banátu (Torontálska stolica) a Sriemu 
(Sriemska stolica). Aj keď veľké územia po vyhnaní Turkov pripadli uhor-
skej kráľovskej komore už na prelome storočí, kolonizačné akcie vo veľkej 
miere začala organizovať až v 60. rokoch 18. storočia10. Na štátnu koloni-
začnú politiku mali veľký vplyv dvaja predsedovia komory, gróf  Grassalko-
vich a niekdajší komorný radca, merkantilista Cotthmann. Za Grassalkovi-
cha boli zhotovené mapy všetkých komorských majetkov11. Cotthmann dal 
vypracovať kolonizačný patent, ktorý významne uľahčoval osídľovanie:

[…] sľuboval každému, kto sa osadí na komorských majetkoch a vystaví si dom, 
oslobodenie od daní na 6 rokov, zdarma stavebné drevo a drevo na ohrev; remesel-
níkom sľuboval oslobodenie od daní na 10 rokov12.

Okrem Nemcov sa začali do najjužnejšie položených častí Uhorska vo 
väčšom počte premiestňovať aj Slováci a Srbi.

Slováci začínajú prenikať do najjužnejších častí Dolnej zeme v 40. ro-
koch 18. storočia. V Báčke sa osídľovali na Futockom veľkopanstve, ktoré 
sa v roku 1744 stalo majetkom Mihajla Čarnojeviča. Tam boli zakladané aj 
prvé slovenské osady. Už v roku 1745 tam vznikla osada Petrovec13. Ďal-

8 J. Sirácky, K vzniku…, s. 30.
9 Ibidem, s. 20.
10 J. Jančovic, Z kolísky na Dolnú zem, Martin 2004, s. 86.
11 J. Sirácky, Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí..., s. 149.
12 Ibidem, s. 150.
13 Idem, Slováci vo Vojvodine ako historicko-etnografický fenomén, [v:] Idem, Dlhé hľadanie..., s. 346.
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šími osadami, ktoré povstali v neskorších rokoch a väčšinu v nich tvorili 
Slováci, boli napríklad Kulpín, Selenča, Kysáč, Hložany, Báčka Pálanka 
a ďalšie. Slováci sa vo veľkej miere osídľovali aj v severnej časti Báčky, ale 
väčšina maďarského obyvateľstva zapríčinila ich asimiláciu14.

V Banáte sa Turci zdržali najdlhšie, čo spôsobilo, že prílev nových oby-
vateľov nastal oveľa neskôr. Okrem toho bol Banát súčasťou vojenskej 
hranice. Vydanie patentu o zrušení nevoľníctva Jozefom II. zapríčinilo 
novú vlnu sťahovania15. Prvou osadou v Banáte, do ktorej sa prisťahovalo 
prvé slovenské obyvateľstvo, bol Banátsky/Nový Komlóš a v roku 1784 
bola založená prvá slovenská osada v Banáte – Slovenský Bardáň16. Naj-
významnejšími slovenskými obcami v tej časti Vojvodiny sú Kovačica, Pa-
diná, Janošík, Aradáč alebo Hajdušica. Neskorý začiatok kolonizácie Baná-
tu zapríčinil dosť výrazné presídľovania aj v 19. storočí. Ešte v roku 1946 
mali podľa Siráckeho  do Banátu prísť evanjelici z Poľska, ktorí sa neskôr 
vzhľadom na väčšinové po slovensky hovoriace etnikum poslovenčili17.

Do Sriemu prišli prvé slovenské rodiny na jar roku 177018. Okrem 
týchto území sa Slováci osídľovali aj v Rumunsku, Bulharsku a Chorvát-
sku (Slavónsko). V týchto prípadoch išlo najmä o druhotnú migráciu. Do 
Rumunska sa presídľovali obyvatelia najčastejšie z Békešskej a Čanádskej 
stolice. Tí prví tam prišli zo Sarvaša v roku 174719. Do Bulharska sa pre-
súvali hlavne Slováci z Banátu, najmä v 19. storočí. Bolo to zapríčinené 
nárastom populácie, ale aj množstvom nových prisťahovalcov20.

Veľká migrácia Slovákov na Dolnú zem trvala až do polovice 19. sto-
ročia, do momentu zrušenia poddanstva. Neskoršie presuny slovenských 
obyvateľov boli založené hlavne na hospodárskych záujmoch. Od polovice 
19. storočia sa hlavnou destináciou v hľadaní lepších životných podmienok 
stala Amerika. Na Dolnej zemi nastáva obdobie, keď sa slovenské obyva-
teľstvo začína národne, politicky, ale aj spoločensky organizovať. Enklávo-
vý spôsob života, vlastný jazyk, kultúra, a taktiež väčšinové protestantské 
vyznanie spôsobili, že Slováci si až dodnes zachovali svoju identitu.

14 Idem, Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí, [v:] Ibidem, s. 97.
15 J. Jančovic, op. cit., s. 107.
16 Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii, red. M. Bendža, Báčsky Petrovec 2002, s. 23.
17 J. Sirácky, Slováci…, s. 346.
18 Idem, Stará Pazova – centrum slovenského osídlenia v Srieme, [v:] Idem, Dlhé hľadanie..., s. 123.
19 Idem, Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí..., s. 194.
20 Ibidem, s. 198.
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Wśród czy obok nas?

Mniejszości w literaturze, kulturze i historii 
krajów słowiańskich

Wśród historycznej i kulturowej mozaiki terenów dawnej Rzeczpospo-
litej Obojga Narodów rzadko dostrzega się rolę niewielkiej, ale momenta-
mi znaczącej mniejszości – polskich Szkotów. Początki szkockiej emigracji 
do Polski sięgają XV w. i aż do początku wieku XX losy przybyszów z pół-
nocy Wysp Brytyjskich na stałe związane były z dziejami Rzeczpospolitej, 
Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Choć początkowo przy-
bywali na te tereny jako zaciężni żołnierze wojsk magnackich i koronnych, 
w znacznym stopniu wpłynęli na miejsca, w których decydowali się osiąść. 
Biegłość w handlu pozwoliła im dojść do wysokich stanowisk w Gdańsku 
i na królewskim dworze, zaś szkockie skupiska w Kiejdanach i Węgrowie 
stały się głównymi ośrodkami reformacji dla Litwy, Podlasia i Mazowsza, 
za co w dobie kontrreformacji szkocka społeczność była prześladowana. 
Wizerunek przedsiębiorczych i zdolnych fachowców procentował w XIX 
w., kiedy to polscy ziemianie chętnie sprowadzali do swoich posiadłości 
szkockich farmerów, włókniarzy i inżynierów.

Choć kilka spolonizowanych szkockich rodzin żyje w Polsce do dziś, 
pamięć o szkockich sąsiadach zastąpił globalny stereotyp skąpego dudzia-
rza w kilcie. Wciąż jednak możemy trafić na ślady szkockiej obecności 
w Polsce: taniec ludowy z Warmii i Mazur, wieś na Suwalszczyźnie czy 
sienkiewiczowski opis polsko-szkockiego braterstwa broni. Na podstawie 
źródeł historycznych, literackich i antropologicznych postaram się przy-
pomnieć tę zapomnianą mniejszość.

Maciej Wiktor Kornobis  (Uniwersytet Warszawski)

Kupiec, skąpiec, żołnierz, mit
Zapomniana mniejszość szkocka w Polsce

H
is

to
ria



82

Maciej Wiktor Kornobis  

H
istoria

Szkocja jest krajem stosunkowo niewielkim i wysuniętym daleko na 
północ Europy. Surowy klimat i duże obszary nieurodzajnej gleby, wieki 
najazdów i wewnętrznych walk o władzę, burzliwe spory na tle religij-
nym i przemiany społeczne związane z rewolucją przemysłową, a także 
szerokie możliwości związane z rozwojem Imperium Brytyjskiego, kolej-
no skłaniały jej mieszkańców do poszukiwania lepszych warunków życia 
poza granicami kraju. W efekcie spośród 30 milionów ludzi określających 
siebie jako Szkotów, tylko niecałe pięć mieszka na co dzień w samej Szko-
cji. Rozproszone nie tylko po dawnych koloniach diaspory wciąż odwołują 
się do szkockich tradycji i dziedzictwa, w dużej mierze określając dzisiejszy 
obraz „szkockości”. I choć dziś Szkoci przebywają w Polsce głównie na 
kilkuletnich kontraktach, w przeszłości szkocka diaspora w naszym kraju 
należała do ich najwcześniejszych i najliczniejszych skupisk.

Charakter szkockiej migracji do Rzeczpospolitej Obojga Narodów był 
zróżnicowany. Choć wiele źródeł historycznych wzmiankuje o obecności 
małych grup Szkotów na terenach dzisiejszej Polski1, jednak o głównej fali 
migracji w XVII i XVIII w. decydowały względy ekonomiczne, polityczne 
i religijne. Szkocja w dobie reformacji podzieliła się na dwa wrogie i zwal-
czające się obozy katolików i protestantów. W zależności od sytuacji we-
wnętrznej i uwikłania w konflikty (wojna trzydziestoletnia, angielska wojna 
domowa, restauracja Stuartów), przedstawiciele jednej bądź drugiej grupy 
zmuszeni byli do emigracji, zaś gwarantująca tolerancję religijną od 1573 r. 
Rzeczpospolita nie tylko zapewniała bezpieczeństwo, ale również dawała 
szansę na godziwy zarobek. 

Możliwości wzbogacenia się były nieograniczone. Szkoccy kupcy sprowadzili się 
do Gdańska wraz z Holendrami i przedstawicielami innych nacji. […] Według 
jednej z hipotez, w szczytowym okresie dobrobytu związanego z handlem zbożem 
na początku XVII w., w Polsce i wzdłuż pruskiego wybrzeża istniało ponad 
czterysta małych szkockich osad 2.

Podczas wojny trzydziestoletniej szkockie oddziały zaciężne były na 
ustach całej Europy, lecz to przedsiębiorczość członków tego narodu 
pozwoliła im zbudować silną pozycję w jej środkowo-wschodniej części. 

1 W 1320 r. grupa Szkotów osiedliła się w Gdańsku, zaś w połowie XV w. dwóch szkockich studentów zapisało 

się na Akademię Krakowską. Zob. S. Zabieglik, Leksykon Szkocji – historia, polityka, nauka, kultura, Zielona 

Góra 2008, s. 223. 
2 T. M. Devine, To the Ends of the Earth. Scotland’s Global Diaspora 1750–2010, London 2011, s. 27. Wszystkie 

tłumaczenia z języka angielskiego, jeśli nie zaznaczono inaczej, zostały wykonane przez autora artykułu.
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Szkoccy handlarze szczególnie upodobali sobie bałtyckie porty, często 
współpracując ze sobą w ramach jednej siatki handlowej.

Najsilniej reprezentowani byli w Rotterdamie, Veere, Kopenhadze, Göteborgu, 
Hamburgu, Bremie, Gdańsku i Królewcu. Z tego ostatniego, szkoccy obwoźni han-
dlarze i drobni kupcy wyruszali w głąb Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W la-
tach 1600-1660 stanowili oni prawdopodobnie największą diasporę szkockich 
cywilów, choć współczesne badania dowodzą, że nie stanowili grupy tak licznej, jak 
twierdzili niektórzy im współcześni, czy część późniejszych uczonych 3.

Uwaga szkockich i anglosaskich badaczy stosunkowo niedawno zwró-
ciła się ku szkockim diasporom żyjącym na terenach nigdy nie wchodzą-
cych w skład Imperium Brytyjskiego, z czego migracja do Polski zdaje się 
zaskakiwać ich swoją niegdysiejszą skalą.

Szkoccy obwoźni handlarze często odwiedzali Niderlandy – a także Skandyna-
wię, Francję i Prusy – jednak od początku XVI w. to Polska była krajem, który 
przyciągał największe ich rzesze. Szkoci pojawili się w Krakowie już w 1509 r., 
ale ich największe skupiska powstały w bałtyckich portach Gdańska i Królewca, 
skąd szkoccy właściciele statków zabierali do siebie len i konopie kupione od ro-
daków z innych części Polski. […]  Jako rzemieślnicy i obwoźni kupcy [Szkoci] 
szukali dla siebie lepszej przyszłości, w szczególności w latach 1560–1660. Do 
lat dwudziestych XVII w., gdy migracja osiągnęła swój moment kulminacyjny, 
polski ambasador w Londynie szacował, że w Polsce przebywa 30 tys. Szkotów, 
z których większość osiadła tam na stałe i jest już zasymilowana 4.

Głównym ośrodkiem działalności szkockich kupców był Gdańsk. Po-
średnicząc w handlu zbożem, suknem i surowcami, wielu z nich dorobiło 
się wielkich fortun i wysokiej pozycji społecznej. Doskonałym przykła-
dem gdańskiego patrycjusza był Jacob Kobrun (a właściwie James Cock-
burn), który wsławił się swą działalnością filantropijną, ufundowaniem 
budynku gdańskiej opery oraz przekazaniem na rzecz miasta swej bogatej 
kolekcji dzieł sztuki, która do dziś stanowi ważną część Muzeum Naro-
dowego w tym mieście. Zresztą zaradni Szkoci zdobywali zaszczyty nie 
tylko w Gdańsku. Przez ponad sto lat, począwszy od roku 1577, szkoccy 
kupcy zaopatrywali królewski dwór, a kolejni władcy obdarzali ich przywi-
lejami dworzan królewskich5. Zaś w Warszawie szkocki kupiec Aleksan-
der Czamer (Chalmers) dorobił się nie tylko kamienic na Starym Mieście 

3 Ibidem, s. 26.
4 M. Harper, Adventurers & Exiles. The Great Scottish Exodus, London 2003, s. 14.
5 S. Zabieglik, op. cit., s. 223.
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i godności burmistrza, lecz także syna Wilhelma, który również sprawował 
najwyższy urząd w mieście6.

Jednak fortuna nie uśmiechała się do wszystkich przybyszów ze Szko-
cji. Zdecydowana większość trudniła się uciążliwym i mniej dochodowym 
handlem obwoźnym, dystrybuując nabyte w portach towary w głąb ol-
brzymiego terytorium kraju. Wielu Szkotów przybywało do Gdańska bez 
jakiegokolwiek fachu, kapitału i kontaktów, przez co wkrótce szkocka bie-
dota stała się dla miasta problemem. Dla przybyszów z Wysp Brytyjskich 
wyznaczono tereny osadnicze poza granicami miasta7, zaś rozwiązania 
problemu szukano również zagranicą.  

W latach dziewięćdziesiątych XVI w. [Szkoci] stawiali się do tego stopnia liczni 
i kłopotliwi, że [mieszczanie] napisali do Jakuba VI z prośbą o interwencję 
i powstrzymanie tak dużej migracji ze szkockich portów. Osiadli Szkoci pisali 
również do miejscowych władz, dystansując się od „hańby naszego narodu, gdy tacy 
ludzie, leniwi i nieskorzy do pracy, tłoczą się na ulicach” 8.

Wędrowni kupcy tanim towarem stali się synonimem Szkota (Szota) 
i już wkrótce słowo to nabrało podwójnego znaczenia, obrastając jedno-
cześnie w nowe konteksty, pojawiające się niemal zawsze w przypadku 
„innego”.

Pierwsze wzmianki o szkockich domokrążcach w regionie pojawiły się już 
w 1320 r., ale ich liczba wzrosła gwałtownie w XVI i XVII w. Docierając 
z towarami bezpośrednio do klientów, mogli rzecz jasna umniejszać zyski i wpływy 
miejskich kupców. Stali się widokiem na tyle powszechnym, że słowem „Schotte” 
lub „Szot” zaczęto określać zarówno domokrążcę, jak i osobę o szkockim po-
chodzeniu (podobnie było w niektórych częściach Szwecji i Danii). W ludowym 
folklorze Szkot stał się także straszydłem. W dialekcie kaszubskim i w języku 
niemieckim jednym z powiedzeń, którym straszono dzieci, było „Warte bis der 
Schotte kommt!” – „Poczekaj, przyjdzie po ciebie Szkot!” 9.

Szkocka przedsiębiorczość i nieustępliwość w staraniach o zysk (czę-
sto decydujący o przetrwaniu na obczyźnie) stworzyła negatywny stereo-
typ Szkota-skąpca, który do dziś pokutuje u nas jako temat dowcipów 
i powszechnie podzielany stereotyp. Jako pośrednicy pomiędzy warstwami 

6 Encyklopedia Warszawy, red. B. Petrozolin-Skowrońska, Warszawa 1994, s. 119.
7 Tak powstały gdańskie dzielnice Stare Szkoty i Nowe Szkoty. Zob. S. Zabieglik, op. cit., s. 223. 
8 B. Kay, The Scottish World: A Journey Into the Scottish Diaspora, http://www.billykay.co.uk/Pages/TheScotti-

shWorld2.asp, (01.06.13).
9 Ibidem.
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szlachty i chłopstwa, w dodatku często wyznający inną wiarę, Szkoci spo-
tykali się z równie podejrzliwym traktowaniem i antypatią, jak kupcy i rze-
mieślnicy pochodzenia żydowskiego. 

W polskim społeczeństwie handel spotykał się z pogardą szlachty, był poza zasię-
giem chłopstwa i w dużej mierze znajdował się w cudzoziemskich rękach – głównie 
niemieckich, żydowskich i szkockich. Żydzi i Szkoci byli często traktowani jako 
jedna grupa przy nakładaniu podatków, na tej samej zasadzie spoglądano na 
nich z góry. Niemieckie cechy rzemiosł w Królewcu i innych pruskich miastach 
oskarżały Szkotów o wchodzenie w ich domenę. Dobrze oddaje to ton ich skargi 
do Księcia Prus: Szkoci spijają śmietankę z mleka kraju, przejmują cały handel 
i są na tyle bezczelni i sprytni, że nic w szlacheckim czy mieszczańskim domu stać 
się nie może, śmierci nie wyłączając, aby Szkoci w tym właśnie momencie nie pchali 
w ręce swych towarów 10.

Podobieństw w funkcjonowaniu kupców żydowskich i szkockich moż-
na doszukiwać się w wysoko rozwiniętej wewnętrznej współpracy tych 
mniejszości. Dzięki przechowywanej w Bibliotece Uniwersytetu Warszaw-
skiego tzw. Zielonej Księdze (Original Records of  those Scots in Poland known 
as the Scottish Brotherhood in Lublin), prowadzonej w latach 1680–1731, do-
wiadujemy się o istnieniu dwunastu Bractw Szkockich na terenie dawnej 
Rzeczpospolitej. Każde z nich zrzeszało Szkotów z danego obszaru, re-
gulowało życie danej społeczności i desygnowało swych przedstawicieli 
(„Starszych”) do nadrzędnego ciała krajowego. Co roku w Toruniu zbierał 
się również szkocki trybunał11. W 1603 r. Zygmunt III Waza utworzył 
również urząd naczelnika Szkotów w Polsce, nadając tę godność dowódcy 
piechoty Abrahamowi Jungowi12.

Jednak nie wszyscy przybysze z północnej części Brytanii zarabiali na 
życie handlem. Wielu z nich znajdowało zatrudnienie w charakterze rze-
mieślników i pracowników manufaktur. Przybywając z miejsca narodzin 
rewolucji przemysłowej pomagali polskim magnatom tworzyć nowocze-
sne zakłady tkackie, metalurgiczne i drukarskie, wokół których szybko wy-
rastały miasta o dużym odsetku ludności szkockiej. Jednym z takich ośrod-
ków był Węgrów, położony na granicy Mazowsza i Podlasia. Bogusław 
Radziwiłł sprowadził do swych dóbr protestanckich osadników ze Szkocji 
i Niemiec, umożliwiając im stworzenie prawdziwej społeczności ze szkołą 

10 Ibidem.
11 T. M. Devine, op. cit., s. 27.
12 S. Zabieglik, op. cit., s. 223.
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i kalwińskim zborem. Węgrów szybko stał się ważnym ośrodkiem refor-
macji – tam drukowano Biblię w językach narodowych Rzeczpospolitej 
i to tam na cotygodniowe nabożeństwa przybywali warszawscy protestan-
ci, pozbawieni możliwości praktykowania swej wiary na Mazowszu. Roz-
kwit i późniejszy stopniowy spadek znaczenia Węgrowa dobrze obrazują 
sytuację wielu podobnych ośrodków na terenie dawnej Rzeczpospolitej. 
Jako skupisko cudzoziemskich innowierców, stał się polem walki politycz-
nej i religijnej w dobie kontrreformacji13, która zmusiła niezasymilowa-
nych Szkotów do ponownej migracji.

Równie liczną grupę szkockich migrantów do Polski stanowili żołnie-
rze. Początkowo służyli głównie w szwedzkich kontyngentach podczas 
wojny trzydziestoletniej, lecz z czasem cenieni za dyscyplinę i nieustępli-
wość Szkoci, jako „wojska cudzoziemskiego autoramentu”, znaleźli się też 
na usługach polskich królów, magnatów i miast. 

Pomiędzy XV i XVII w., wielu z nich [Szkotów] odcisnęło swe piętno jako 
najemni żołnierze – zwłaszcza w Skandynawii, lecz także we Francji, Prusach, 
Hiszpanii, Polsce i Rosji. Królowie Danii i Szwecji prowadzili w Szkocji szeroki 
zaciąg, w szczególności podczas wojny trzydziestoletniej (1618–1648), kiedy to 
25 tys. Szkotów wstąpiło w obcą służbę, wydając tym samym na siebie wyrok 
śmierci. Dodatkowo wśród brytyjskich sił w Skandynawii i krajach bałtyckich 
doliczono się 3,5 tys. szkockich oficerów 14.

Wielu spolonizowanych Szkotów dostąpiło zaszczytów oficerskich, 
walcząc w polskiej sprawie. Polskie tradycje wojskowe i patriotyczne pie-
lęgnowała krakowska rodzina Gordonów. Wywodzili się z niej uczestnicy 
konfederacji barskiej, insurekcji kościuszkowskiej, a jeden z nich, urodzo-
ny już w Polsce Karol Gordon, został w 1816 r. komendantem milicji Wol-
nego Miasta Krakowa. Nieco wcześniej, w nowej stolicy, zadanie utwo-
rzenia i dowodzenia regimentem Gwardii Konnej Koronnej powierzono 
Wilhelmowi Mierowi15. Jeszcze wcześniej, Szkotowi Jakubowi Murrey 

13 Kulminacją tych działań było spalenie starego zboru w 1678 r. i długie niewyrażanie zgody na jego odbudo-

wę. W końcu katolicki biskup łucki pozwolił na postawienie nowego budynku pod warunkiem, że budowa 

zostanie ukończona w jeden dzień. Warunek ten został spełniony i drewniany zbór, już jako kaplica cmen-

tarna, stoi w Węgrowie do dziś, w otoczeniu grobów dawnych szkockich węgrowian. 
14 M. Harper, op. cit., s. 14.
15 Dowodzony przez niego oddział zaczęto nazywać Gwardią Mirowską, a wokół jej dawnych koszar rozciąga 

się dziś warszawska dzielnica Mirów. Zob. Encyklopedia Warszawy…, s. 488.
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(Jamesowi Murray’owi) powierzono budowę królewskiej floty wojennej, 
która w 1627 r. w bitwie pod Oliwą pokonała Szwedów16.

Na Szkotach polegał również inny znany z powieści Sienkiewicza Ra-
dziwiłł – ks. Janusz. W Kiejdanach również utworzył całą cudzoziemską 
kolonię. Koszary, drukarnie, szkoły, zbór składy się na  ośrodek reforma-
cji na całą Litwę i Inflanty. Mieszkający  i pracujący w Kiejdanach Szkoci 
przedstawieni zostali w „Potopie” jako czarne charaktery: strażnicy, eg-
zekutorzy czy dowódcy zdradzieckich wojsk. Sienkiewicz chciał budzić 
uczucia patriotycznej jedności poprzez odwołania do katolicyzmu – zdraj-
ca Radziwiłł ukazany został w otoczeniu cudzoziemskich heretyków.

To jest ulica Żydowska, na której mieszkają ci z Żydów, którzy mają pozwolenie. 
Jadąc tędy, dostaniem się aż na rynek. […] Pełno tu zawsze szlachty i panów, 
a czasem aż z obcych krajów przyjeżdżają, bo to jest stolica heretyków ze wszyst-
kiej Żmudzi, którzy tu pod osłoną Radziwiłłów bezpiecznie swoje gusła i prak-
tyki zabobonne odprawiają. […] A to, co bierzecie za kościół o czterech wieżach, 
to jest zbór helwecki, w którym co niedziela Bogu bluźnią a tamto kościół luterski. 
Myślicie zaś, że tu mieszczanie Polacy albo Litwini – wcale nie! Sami Niemcy 
i Szkoci, a Szkotów najwięcej! Piechota z nich bardzo przednia, szczególniej ber-
dyszami sieką okrutnie. Ma też książę jegomość regiment jeden szkocki z samych 
ochotników kiejdańskich. [...]
– A to co za rozległa budowla, do szopy murowanej podobna? – pytał Jan [Skrze-
tuski].
– To jest papiernia od księcia założona, a tu obok drukarnia, w której się księgi 
heretyckie drukują.
– Tfe! – rzekł Zagłoba – zaraza na to miasto, gdzie człowiek innego powietrza 
jak heretyckie do brzucha nie wciąga. Lucyper mógłby tu tak dobrze panować jak 
i Radziwiłł 17.

Na szczęście w ostatniej części trylogii Sienkiewicz czyni zadość Szko-
tom walczącym za Polskę, tworząc pozytywny wizerunek szkockiego żoł-
nierza – Hesslinga-Ketlinga of  Elgin. Wybitny artylerzysta i towarzysz 
broni Wołodyjowskiego, choć wzorowany na autentycznej postaci Niemca 
Hejkinga, przedstawia sobą trzy rysy szkockiej emigracji: katolika-azylan-
ta, wybitnego dowódcy i spolonizowanego Szkota, utożsamiającego się 
z przybraną ojczyzną.

Ściskali się tedy serdecznie, a chwilami jeden odsuwał drugiego, aby mu się lepiej 
przypatrzeć; na koniec Zagłoba rzekł:

16 S. Zabieglik, op. cit., s. 223.
17 H. Sienkiewicz, Potop, Warszawa 1969, s. 188–189.
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– Wybaczaj waszmość, ale jeszcze nie mogę sobie przypomnieć...
– Hassling-Ketling!
– Dla Boga! Twarz wydała mi się znajomą, ale strój całkiem waćpana odmienił, 
bom cię dawniej w kolecie rajtarskim widywał. To już i po polsku chodzisz?
– Bom tę Rzeczpospolitą, która mnie tułacza pacholęciem jeszcze niemal będącego 
przygarnęła i dostatnim chlebem opatrzyła, za swoją matkę uznał i innej mieć nie 
chcę. Waćpan nie wiesz o tym, żem idygenat po wojnie otrzymał?
[…]
Co tedy porabiasz w Warszawie?
– Posłuję na konwokację.
– Rany boskie! Toś już z kościami Polak!
Młody rycerz uśmiechnął się.
– I duszą, a to więcej!18

Ketling jednocześnie realizuje archetyp melancholijnego i wrażliwego 
kochanka19, odsyłając czytelnika  do bohaterów książek sir Waltera Scotta 
– twórcy wybranego przez Sienkiewicza gatunku powieści historycznej, 
w której w beletrystyczny sposób oddaje się wyobrażenie o przeszłości, 
kształtując narodowe dziedzictwo.

Wraz z zawartą w 1707 r. unią realną pomiędzy Królestwami Szko-
cji i Anglii, przed Szkotami szukającymi lepszego życia rozwinął się sze-
reg możliwości, jakie zapewniała przynależność do światowego impe-
rium. Możliwość handlu, pracy czy służby wojskowej w amerykańskich 
koloniach, kanadyjskim dominium czy zamorskich ośrodkach w Afryce, 
Azji czy Australii, gwałtownie zmniejszyły ruch migracyjny do Europy. 
W XIX w. Szkoci nie przybywali już do porozbiorowej Polski przymuszeni 
okolicznościami, lecz w wyniku zabiegów polskich arystokratów, którzy 
powierzali im rolę modernizatorów swych posiadłości.

Wiek XVIII w Szkocji przyniósł niezwykły jak na tak mały naród roz-
wój nauki i myśli społecznej, nazywany szkockim oświeceniem. Myślicie 
tego okresu opierali swe tezy na doświadczeniu i wzorując się na przyro-
doznawstwie opisywali rzeczy tak wielkie, jak społeczna istota człowieka, 
i tak pozornie nieważne, jak właściwości roślin uprawnych. Właśnie z tej 
uwagi poświęcanej jak najlepszemu gospodarowaniu ziemią i hodowlą 
zrodziła się nowoczesna nauka agronomii. Wkrótce do wiodących szkoc-
kich posiadłości zaczęli zjeżdżać się goście z całego świata, chcąc poznać 

18 H. Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski, Warszawa 1969, s. 22–23.
19 W rozmowie z Krzysią i Basią wyznaje, że kochanie to niedola ciężka, kalectwo, smutek i choroba, ale „wię-

cej warte jest od życia”. Zob. Ibidem, s. 104–105.
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przyczyny powodzenia szkockiego rolnictwa. Byli wśród nich i Polacy, 
a jeden z nich postanowił zaimportować nie tylko szkockie rozwiązania, 
ale i specjalistów20.

Ludwik Michał Pac, weteran wojen napoleońskich, postanowił zrefor-
mować swoją wielką posiadłość w dobrach Dowspuda właśnie w oparciu 
o szkocką myśl agrarną. Po nieudanym eksperymencie z osadnikami nie-
mieckimi sprowadził na Suwalszczyznę szkockich farmerów, rzemieślni-
ków, hodowców i zarządców – ok. 50 rodzin. W owych czasach rodzina 
liczyła średnio dziesięć osób, można więc przyjąć, że w okolice sławnego 
pacowskiego pałacu trafiło około pół tysiąca osadników21. Sprowadzili oni 
ze sobą nowe odmiany roślin i zwierząt, które w oparciu o zastosowanie 
płodozmianu szybko zaczęły przynosić wymierne korzyści. W dobrach 
dowspudzkich powstały również zakłady przemysłowe – tkalnie, gorzel-
nie i jedna z pierwszych w tej części Europy fabryka maszyn rolniczych22. 
Również tutaj osiedleni Szkoci stworzyli spójny i sprawnie funkcjonują-
cy organizm, z własną szkołą i zborem. Dzięki długotrwałej i elastycznej 
dzierżawie, przybysze czuli się współodpowiedzialni za swoje nowe osady, 
którym nadali nazwy odwołujące się do opuszczonej ojczyzny23. Powo-
dzenie przedsięwzięcia hrabiego spowodowało, że wkrótce i jego dobra 
stały się miejscem odwiedzin tzw. reformatorów, a o zamieszkujących je 
Szkotach rozpisywano się w Polsce i na Wyspach Brytyjskich:

[...] obyczaje i nałogi Szkotów, zwłaszcza tych, co zawsze roli pilnowali, są nie-
naganne. Lubią polską gorzałę, ale rozprowadzają oną piwem, wodą i innymi 
płynami i w ogóle bardzo są oszczędni. […] przy robotach w polu są pracowitsi 
znacznie od włościan tutejszych. […] rzecz na koniec u nas niezwyczajna, że cho-
ciaż poświęcają się najordynarniejszym w gospodarstwie pracom, każdy umie pisać 
i rachować, a niektórzy z nich mają swoje zbiory rozmaitych książek i takowe 
niekiedy czytają 24.

Pionierska posiadłość nie przetrwała kolejnej politycznej burzy. Po po-
wstaniu listopadowym, jako jego aktywny uczestnik, Ludwik Michał Pac 
20 M. Sidor, Ludwik Michał hrabia Pac – polski ziemian w angielskim stylu, „Rocznik Augustowsko-Suwalski”, 

2011, t. XI, s. 81.
21 Ibidem, s. 84.
22 Ibidem, s. 89–90.
23 Nowa Szkocja, Nework, Longwood, Berwick, Linton i Broomfield. Obecnie jedynym świadectwem szkockiej 

obecności w lokalnej toponomastyce jest nazwa wsi Szkocja, oddalonej o kilometr od Dowspudy. Zob. Ibi-

dem, s. 84.
24 Cyt. za: O koloniach angielskich w Królestwie Polskim, Warszawa 1821.
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musiał sam udać się na emigrację, zaś jego dobra zostały skonfiskowa-
ne przez władze carskie. Bez sprawnego zarządcy i patrona posiadłość 
zmieniła się w ruinę, a część osadników prawdopodobnie wyjechała. Ci, 
którzy pozostali, podzielili los wielu swych rodaków – zasymilowali się, 
spolszczyli obco brzmiące nazwiska i z czasem zapomnieli o swym dzie-
dzictwie25.

Coraz mniejsza migracja do Polski i brak codziennego obcowania 
z wyróżniającą się szkocką mniejszością sprawiły, że świadomość funkcjo-
nowania tej grupy w polskim społeczeństwie na przestrzeni wieków zani-
kła w dwudziestowiecznej Polsce. Stabilna sytuacja wewnętrzna w Zjed-
noczonym Królestwie położyła kres migracjom na tle religijnym. Szkoci  
nadal masowo opuszczali swą ojczyznę, ale zaczęli szukać szansy na lep-
sze życie w dawnych koloniach Imperium Brytyjskiego. Obecnie wciąż 
żyją potomkowie spolonizowanych szkockich rodów, ale czasami odkrycie 
własnych korzeni kosztuje ich wiele pracy26.

Współcześnie funkcjonujący w Polsce wizerunek Szkotów wynika 
z globalnego przepływu kultury – filmów, telewizji i społecznie kształ-
towanego stereotypu. Film Braveheart zaszczepił w wielu umysłach prze-
świadczenie „szkockości” sprowadzającej się do bitności i pozostawaniu 
w wiecznej opozycji względem Anglików. Niewyszukane dowcipy i mało 
ambitne reklamy utwierdzają zbitkę znaczeniową „Szkot = skąpiec”. Na 
szczęście wielu Polaków, którzy na nowo układają sobie życie w Szkocji, 
ma szansę ponownie obcować ze Szkotami i przekonać się, że żadnego 
narodu nie można sprowadzić jedynie do karykatury czy kliszy. Również 
samym Szkotom warto przypominać, że od dawna byliśmy całkiem zgod-
nymi sąsiadami, i to u nas w Polsce.

25 Ostatnim przejawem utrzymywania pewnej więzi ze szkocką przeszłością był organizowany w ruinach pa-

łacu w Dowspudzie Festiwal Kultury Celtyckiej. 
26 Za przykład posłużyć może rodzina Machlejdów. Ci potomkowie wielkiego rodu przemysłowców-piwowa-

rów działających w Ciechanowie i Warszawie, obecnie tłumacze i finansiści, w międzywojniu odkryli więź 

z wielkim wyspiarskim klanem MacLeod. 
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Wśród czy obok nas?

Mniejszości w literaturze, kulturze i historii 
krajów słowiańskich

Bułgarskie osadnictwo na północnym i północno-zachodnim wybrze-
żu Morza Czarnego ma niezwykle długie tradycje, sięgające końca XIV 
wieku, kiedy to doszło do ostatecznego upadku państwa bułgarskiego. 
Ziemie na południe od Dunaju trafiły pod kontrolę muzułmańskich Tur-
ków, a wielu dotychczasowych mieszkańców – chrześcijan, zdecydowało 
się na opuszczenie swojej ojczyzny. Celem emigrantów stały się położone 
dalej na północ tereny nad Morzem Czarnym, znane już wtedy Bułgarom 
za sprawą migracji do wielkich ośrodków religijnych na Wołoszczyźnie 
i w Mołdawii. O początkach bardziej zmasowanego exodusu można mó-
wić natomiast po okresie lat 1443–14441 i w kolejnych wiekach. Powodem, 
dla którego Bułgarzy decydowali się migrować, była przede wszystkim po-
garszająca się sytuacja osobista i materialna. Z biegiem czasu tendencja ta 
ulegała stopniowej intensyfikacji, w związku z postępującą atrofią tureckiej 
państwowości, oraz kolejnymi wojnami rosyjsko-tureckimi, toczonymi już 
od XVII wieku2.

W tym czasie omawiane terytoria nie należały jeszcze do państwa ro-
syjskiego, w granicach imperium znalazły się dopiero na początku XIX 

1 И. Тютюнджиев, Османското завоевание и българската миграция във Влашко и Молдова през XIV–

XV век, [w:] Българите в северното причерноморие. Изследвания и материали, т. 1, ред. В. Тъпкова-

Заимова, Велико Търново 1992, s. 70–81.
2 Zob. W. Morawski, S. Szawłowska, Wojny rosyjsko-tureckie do XVII do XX wieku, Warszawa 2006.
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wieku. Najpierw utworzono na terytoriach dzisiejszej Ukrainy gubernie 
taurydzką i chersońską, a wkrótce dołączono do nich ziemie Besarabii, 
przyznane Rosji na mocy pokoju z Turcją w 1812 roku. Już w czasie po-
przedzającego traktat konfliktu (1806–1812) w sztabie armii rosyjskiej 
funkcjonowała specjalna kancelaria, mająca zajmować się kwestiami prze-
siedleń ludności na przyszłe rosyjskie terytoria. Zachętą dla przesiedleń-
ców miały być nadania ziemi oraz gwarancje swobody wyboru nowego za-
wodu. Głównodowodzący wojsk rosyjskich gen. Michaił Kutuzow wska-
zywał również na strach przed władzami na Wołoszczyźnie i w Mołdawii 
jako motyw emigracji do Rosji. Z drugiej strony Bułgarzy nie chcieli się 
przenosić zbyt daleko i tworzyli kolonie jak najbliżej rodzimych ziem i Du-
naju. Polityka administracji carskiej przyniosła początkowo znaczne sukce-
sy – w 1823 roku samą Besarabię zamieszkiwało około 38 tys. Bułgarów3.

Największa fala emigracji nastąpiła jednak po wojnie rosyjsko-turec-
kiej z lat 1828–1829. Grupy przesiedleńców w czasie konfliktu i w pierw-
szych latach po jego zakończeniu były tak znaczne, że założono aż 70 
nowych kolonii oraz dwa miasta – Bołgrad i Komrat. Bułgarzy szybko 
przystosowywali się do nowych warunków, budując miejsca kultu religijne-
go i szkoły, w czym pomogły im również oficjalne ukazy carskie, zwalnia-
jące ich z płacenia niektórych podatków i obowiązku służby wojskowej4. 
Pewne zmiany w funkcjonowaniu części wspólnoty bułgarskiej nastąpiły 
po wojnie krymskiej (1853-1856), kiedy Rosja została zmuszona do odda-
nia południowej części Besarabii, która znalazła się w granicach księstwa 
mołdawskiego. Wielu Bułgarów ponownie zdecydowało się na emigra-
cję do Rosji, tym razem byli oni jednak kierowani przede wszystkim do 
guberni taurydzkiej. Warto zauważyć, że równolegle miał miejsce exodus 
ludności muzułmańskiej, która z terytoriów pozostających pod rządami 
rosyjskimi, emigrowała do Imperium Osmańskiego. Ludność ta, trafiając 
na terytoria zamieszkane przez chrześcijan, wielokrotnie dopuszczała się 
nadużyć i prześladowań. Niezdolne do zahamowania tego procesu wła-
dze rosyjskie zdecydowały się udzielić muzułmanom oficjalnej zgody na 
wyjazd, w ich miejsce przyjmując rzesze Słowian z Bałkanów. Oblicza się, 
że w latach 1860-1862 trafiło do Rosji ponad 21 tys. Bułgarów, z czego 
3 К. Калчев, Българската етническа общност в Бесарабия (XIX–XX в.). Възникване, развитие, принос 

в общонационалните процеси, Велико Търново 2009, s. 52–54, 59.
4 С. Стефанов, Преселението на българското население в Русия след руско-турските войни през 18–

19 век, [w:] България и Русия – в миналото, настоящето и бъдещето. Доклади от българо-руска 

научна конференция 20–22.05.2009 г. в София, София 2009, s. 51.
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część była wcześniej mieszkańcami południowej Besarabii. Na ich miejsce 
przywędrowali z kolei mieszkańcy innych rejonów Wołoszczyzny, poszu-
kujący ziem pod uprawy. Ta ostatnia już z wielkich akcji przesiedleńczych 
zakończyła się jednak katastrofą – z powodu głodu i chorób zmarło wielu 
Bułgarów, co zręcznie wykorzystała propaganda turecka, oskarżając Ro-
sjan o prześladowania innych Słowian. Także warunki zaproponowane 
przez Petersburg nie były już tak dobre, jak w poprzednich okresach. Stąd 
z ostatniej grupy uchodźców, liczącej 12,5 tys. osób, w granicach państwa 
carskiego zdecydowało się pozostać jedynie około 1500, co świadczy o zu-
pełnym nieprzygotowaniu władz rosyjskich do przyjęcia tak dużych grup 
ludzi5. Na tej podstawie można też wysnuć przypuszczenie, że ucisk turec-
ki nie mógł być bardzo dotkliwy, skoro aż tak znaczna część emigrantów 
zdecydowała się powrócić do swoich poprzednich miejsc zamieszkania.

Ludność bułgarska nadal jednak, choć w znacznie mniejszym stopniu, 
napływała do Rosji, osiedlając się w południowo-zachodnich rubieżach 
imperium. Oblicza się, że na początku lat 70. XIX wieku ich liczba wyno-
siła w sumie około 114 tys. osób, z czego większość zamieszkiwała Besa-
rabię – 67 tys., w guberni taurydzkiej mieszkało 30 tys. Bułgarów, a w gu-
berni chersońskiej kolonistów było około 17 tys.6 Nieco większą liczbę 
bułgarskich przesiedleńców wymienił w swoim raporcie Todor Minkow, 
dyrektor komitetu Słowian południowych w Mikołajewie, wskazując, że 
na początku 1872 r. trzy gubernie rosyjskie były zamieszkiwane przez 120 
tys. osób7. W interesującym nas okresie liczba nowych kolonii najszybciej 
rosła w guberni taurydzkiej, gdzie tuż po wojnie krymskiej liczba osadni-
ków bułgarskich wynosiła niewiele ponad tysiąc osób. Z całości bułgar-
skiej wspólnoty niektórzy badacze wydzielają również społeczność gagau-
ską, liczącą około 38 tys., co oznacza, że ,,czystych’’ Bułgarów było wtedy 
w imperium rosyjskim 76 tys. Zakładali oni nowe wsie razem z inną naro-
dowo ludnością prawosławną, m.in. Ukraińcami, Rosjanami i Grekami, za-
chęcanymi przez władze w Petersburgu do osiedlania się na tych ziemiach, 
co niejednokrotnie destabilizowało sytuację i prowadziło do konfliktów8.

Rozwój bułgarskiego osadnictwa w południowo-zachodnich „okra-
inach” imperium rosyjskiego przebiegał w kilku etapach. Pierwsze wsie, 
5 С. Дойнов, Българите в Украйна и Молдова през възраждането 1751–1878, София 2005, s. 136–137, 

157–159.
6 Е. Хаджиниколова, Български преселници в южните области на Русия 1856–1877, София 1987, s. 44–45.
7 С. Дойнов, op. cit., s. 176.
8 Е. Хаджиниколова, Български преселници…, s. 45–55.
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w których się mieszkali, miały charakter kolonii wojennych, utworzonych 
przez władze rosyjskie w celu obrony granic. Aby zachęcić Bułgarów do 
osiedlania się na terenach nowo utworzonych guberni, car rosyjski w 1807 
r. wydał dokument, w którym gwarantował przybyszom takie same prawa, 
jakie posiadali Rosjanie, deklarując dodatkowo objęcie bułgarskich kolo-
nistów szczególną opieką. W zamian żądano, aby Bułgarzy zajęli się okre-
ślonymi dziedzinami gospodarki – rolnictwem, hodowlą bydła, sadownic-
twem i uprawą winorośli. Zagwarantowano także całkowitą swobodę reli-
gijną (łącznie z prawem do budowy własnych cerkwi) oraz zwolnienie ze 
służby wojskowej, które obowiązywało aż do 1874 roku. Mimo to pewna 
grupa Bułgarów już wcześniej decydowała się na karierę w armii carskiej, 
inni z kolei wstępowali do jednostek ochotniczych, walcząc po stronie Pe-
tersburga w czasie kolejnych wojen rosyjsko-tureckich9. Korzystne warun-
ki, jakie zaproponowano bułgarskim osadnikom, nie zawsze spotykały się 
ze zrozumieniem urzędników carskich niższego szczebla, którzy nakładali 
na nich dodatkowe podatki bądź też starali się ograniczać liczbę Bułgarów 
przybywających do miast. Dotyczyło to takich ośrodków jak Kiszyniów 
czy Izmaił. W konsekwencji koloniści tworzyli większe skupiska w innych 
miejscach, np. w miastach Bołgrad i Komrat, choć i ta sytuacja ulega-
ła zmianom w różnych okresach. Powodem, dla którego przesiedleńcy 
decydowali się na emigrację z Bołgradu, był fakt znalezienia się miasta 
poza granicami Rosji po 1856 r. Emigracji nie powstrzymały wysiłki władz 
mołdawskich, starających się zatrzymać bułgarskich kolonistów. Z drugiej 
strony przybysze zza Dunaju potrafili niejednokrotnie uzyskać bardzo wy-
soki status w miastach trzech rosyjskich guberni, i to nawet tych, w których 
nie byli pożądaną grupą etniczną. Jako przykład można wskazać choćby 
dwukrotnego burmistrza Kiszyniowa, D. Minkowa, oraz zamieszkujących 
to miasto Bułgarów, będących sędziami, prawnikami, kupcami czy też pra-
cownikami administracji10.

Nadal jednak koloniści zmuszeni byli walczyć o niektóre prawa, przede 
wszystkim o możliwość nauczania w rodzimym języku11, co możliwe stało 

9 Zob. B. Rusin, Polityka Rosji na Bałkanach a udział Bułgarów w wojnach rosyjsko-tureckich w XIX wieku, [w:] 

Ślady obcego panowania w języku, kulturze i świadomości narodów południowosłowiańskich, red. R. Sendek, 

Kraków 2011, s. 103–115; B. Rusin, Besarabscy Bułgarzy – ochotnicy w  wojnie rosyjsko-tureckiej (1877–

1878), ,,Studenckie Zeszyty Naukowe (W)Koło Rosji’’, 2012, nr 1 (18), s. 43–53.
10 Е. Хаджиниколова, Български преселници…, s. 141.
11 Należy pamiętać, że w  przypadku Bułgarów zamieszkujących tereny Rosji nie można mówić wyłącznie 

o  jednym języku, w  tym przypadku bułgarskim. Wielu przybyszów z  Bałkanów posługiwało się innymi 
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się jednak dopiero po wojnie krymskiej, na fali liberalizacji, jaka przetoczy-
ła się przez ziemie imperium w latach 60. XIX wieku. Wtedy to, dokładnie 
w 1858 roku, powołano do życia pierwszy bułgarski komitet opiekuńczy, 
którego siedziba znajdowała się w Besarabii12. Działania te były zgodne 
z nową polityką Rosji, która po porażce w wojnie krymskiej zdecydowała 
się działać przede wszystkim na rzecz edukacji chrześcijańskich miesz-
kańców Imperium Osmańskiego, którzy mieli stać się w kolejnych latach 
niejako podstawą zorganizowanych odśrodkowych ruchów narodowych 
na Bałkanach. Niezależnie od tego, należy też zwrócić uwagę na fakt, że 
objęcie ludności bułgarskiej systematyczną i masową edukacją pozwoli-
ło w pewnym stopniu zwalczyć powszechne do tej pory zjawisko analfa-
betyzmu oraz wykształcić grupę ludzi, którzy po uzupełnieniu swojego 
wykształcenia na uniwersytetach rosyjskich, wracali na ziemie bułgarskie, 
tworząc struktury administracyjne i polityczne wyzwolonej Bułgarii13.

W interesującym nas okresie powstało wiele nowych szkół i innych pla-
cówek oświatowych. W pierwszych latach po wojnie krymskiej szczegól-
nie wzmożoną działalność oświatową prowadziła Cerkiew prawosławna, 
organizując aż 24 szkoły elementarne, w których edukowano ponad 500 
uczniów. Podjęto także inicjatywę budowy szkoły centralnej w Komracie, 
która miała zająć miejsce podobnej placówki w mieście Bołgrad, utraco-
nym już wtedy przez Rosję. Jednostka ta na początku lat 60. XIX w. prze-
kształciła się w szkołę przygotowującą przyszłych nauczycieli. Ożywiona 
akcja oświatowa podupadła jednak w pewnym stopniu po wybraniu na 
przewodniczącego komitetu opiekuńczego w Besarabii Iwana Mironowa, 

językami, choć swą tożsamość etniczną określali jako bułgarską. Przykładem mogą być tu tzw. Bułgaro-

-Grecy, grupa ludności posługująca się językiem greckim, ale podkreślająca przy tym swoje bułgarskie po-

chodzenie, lub tzw. czarni Bułgarzy – pochodzący z Macedonii i Tracji Zachodniej. Część pochodząca z ziem 

macedońskich używała alfabetu słowiańskiego, natomiast osoby wywodzące się z Tracji – greckiego. Zja-

wisko to można wyjaśnić utożsamianiem przez ludność bałkańską narodowości z wyznaniem. W zależności 

od tego, czy człowiek uznawał zwierzchność patriarchatu w Konstantynopolu czy egzarchatu bułgarskiego, 

przypisywał sobie tożsamość grecką bądź bułgarską, niezależnie od języka, jakim się posługiwał. Zob. B. 

Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, tłum. P. Oczko, Kraków 2007, s. 187–190.
12 Е. Хаджиниколова, Проблеми и постижения в изучаването на българското население в южна Русия 

(1856–1878), [w:] Българите в северното причерноморие…, т. 1, s. 92–93.
13 Е. Челак, Централното училище в Комрат и българското образование в Бесарабия, „Историчести 

преглед”, 1993, кн. 1, s. 96–98; С. Блек, Установяването на конституционно управление в България, 

София 1996, s. 73–75; Търновските законодатели. Юбилеен сборник. Научни студии, доклади и съоб-

щения, посветени на 100 г. на Учредителното събрание и Търновската конституция, София 1980, 

s. 24–33.



98

Bartłomiej Rusin  

H
istoria

który nie troszczył się o duchowy i intelektualny rozwój bułgarskiej dia-
spory w Rosji.

Kolejne zmiany nastąpiły po przeprowadzonej w 1871 r. reformie ad-
ministracji, która objęła także kolonie bułgarskie. Utworzono wtedy tzw. 
szkoły wzorcowe, w których edukacja była dwustopniowa (przez trzy, 
a następnie pięć lat), po czym uczeń mógł nadal kontynuować proces 
kształcenia na wyższym szczeblu. W pewnym stopniu polepszyła się też 
sytuacja materialna szkół, ponieważ zostały one objęte powszechnym sys-
temem dotowania państwowego, wcześniej bazując przede wszystkim na 
dobrowolnych datkach miejscowej ludności. Brakuje natomiast bliższych 
informacji o działalności oświatowej w guberniach chersońskiej i taurydz-
kiej, wiadomo jedynie, że istniał tam konflikt dotyczący języka nauczania, 
ponieważ ludność bułgarska nie chciała zgodzić się na nauczanie w języku 
rosyjskim14.

Cały proces rozwoju szkolnictwa w imperium przebiegał jednak dużo 
wolniej niż w innych miejscach, gdzie osiedlali się Bułgarzy. Dużo lepiej 
rozwinięte były instytucje edukacyjne w Banacie i Transylwanii, co tłuma-
czy się zazwyczaj dużo późniejszym wykształceniem się kolonii bułgar-
skich w Rosji niż na tych dwóch terytoriach15. Kończąc wątek dotyczący 
edukacji, należy wspomnieć także o postaci Iwana Stepanowicza Iwanowa, 
człowieka niezwykle zasłużonego dla rozwoju bułgarskiej oświaty w Besa-
rabii. Prowadził on ożywioną kampanię na rzecz otwierania w guberni ko-
lejnych szkół, łącząc to zajęcie z posadą nauczyciela, a przez krótki okres 
także funkcją przewodniczącego komitetu opiekuńczego (w latach 1865-
1866). Iwanow był także jednym z pierwszych sponsorów Bułgarskiego 
Towarzystwa Literackiego w Braile, a następnie prowadził akcję propagan-
dową na rzecz pozyskania ochotników do oddziałów bułgarskich w czasie 
wojny wyzwoleńczej 1877–187816.

Prócz własnego szkolnictwa oraz możliwości wykonywania rozmaitych 
zawodów, przez dłuższy czas Bułgarzy cieszyli się także odrębnością ad-
ministracyjną niższego szczebla i poprzez komitety opiekuńcze podlegali 
bezpośrednio rosyjskiemu ministerstwu spraw zagranicznych. Podstawą 
takiej organizacji był dokument z 1833 r. o nazwie „Zarząd zadunajskich 
14 Е. Хаджиниколова, Български преселници…, s. 98–109.
15 М. Люлюшев, Поглед върху българските централни училища в Бесарабия през втората половина 

на XIX в, [w:] Българите в северното причерноморие. Изследвания и материали, т. 2, ред. П. Тодоров, 

Велико Търново 1993, s. 159.
16 К. Калчев, Българската етническа общност в Бесарабия…, s. 68–69.
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przesiedleńców” („Управление задунайских переселенцев”), którego 
zapisy obowiązywały aż do przeprowadzenia wspomnianej wyżej reformy 
administracji w 1871 r. Najniższą jednostką terytorialną, w jakiej zorgani-
zowana była społeczność bułgarska, stanowiła gmina, funkcjonująca na 
takich samych zasadach jak gminy rosyjskie. W każdej wspólnocie obowią-
zywała określona procedura wyboru władz, polegająca na zebraniu przed-
stawicieli każdej mieszkającej we wsi rodziny, którzy następnie wybierali 
zarząd wiejski – przewodniczącego oraz jego dwóch zastępców. Kompe-
tencje gminy były dość szerokie i obejmowały takie obszary działalności 
jak: wybór zarządów gmin, przyjmowanie i wykluczanie przesiedleńców 
z własnej wspólnoty, prowadzenie spraw sądowych mieszkańców, akcep-
towanie kandydatur duchownych oraz troska o bieżące potrzeby wspól-
noty. Ważną regułą funkcjonowania tak zorganizowanej gminy był fakt, 
że do wprowadzenia w życie wszystkich ważniejszych decyzji konieczne 
było jej przegłosowanie na zebraniu przedstawicieli mieszkańców wsi. Do 
obowiązków gminy natomiast należało przede wszystkim płacenie podat-
ków oraz odpowiednie wykorzystywanie potencjału gospodarczego zaj-
mowanych ziem w celu wypracowywania odpowiedniej ilości dóbr, z któ-
rych korzystała nie tylko społeczność lokalna. Gmina podlegała wyłącznie 
komitetowi opiekuńczemu, którego zadania z kolei skupiały się na pod-
noszeniu jakości życia w koloniach bułgarskich, zapewnieniu porządku 
oraz wprowadzaniu nowoczesnych metod uprawy roślin i innych form 
gospodarowania. Po reformie z 1871 r. zniesione zostały wszelkie różnice 
w funkcjonowaniu administracji bułgarskiej i rosyjskiej. Bułgarzy odtąd 
podlegali lokalnym, powiatowym i gubernialnym władzom. Nadal funk-
cjonowała instytucja zebrania gminnego, aczkolwiek utraciła ona prawo 
dysponowania ziemią i miejscową gospodarką17.

Pod względem obyczajowym Bułgarzy stanowili przez długi okres 
jedną z najbardziej konserwatywnych kolonii w Rosji. Powodem zacho-
wawczości Bułgarów był ich stosunek do przedstawicieli innych narodów, 
wynikający z obawy przed utratą własnej tożsamości narodowej. Istotne 
były prócz tego animozje narodowościowe, których przyczynami były nie 
najlepsze doświadczenia w kontaktach między Bułgarami i innymi naro-
dami. Szczególnie złożone były na ziemiach imperium stosunki Bułga-
rów z Niemcami, ponieważ Bułgarzy wielokrotnie skarżyli się, że są przez 
Niemców ciemiężeni i wykorzystywani. Na brak zaufania narzekał także 

17 Е. Хаджиниколова, Български преселници…, s. 65–67.
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Jurij Wenelin, rosyjski językoznawca i etnograf, zbierający pieśni ludowe 
do swojej książki poświęconej kulturze wspólnoty bułgarskiej. Niechęć 
Bułgarów do kontaktów z obcymi była ponoć tak wielka, że najczęściej 
w ogóle nie podejmowali oni jakiejkolwiek rozmowy. Podobne obserwa-
cje miał inny badacz z końca XIX w. A. F. Musichenko, poszukujący lu-
dowych tekstów we wsi Kiszlaw na Krymie18. Efektem konserwatyzmu 
bułgarskiej diaspory było także ograniczenie możliwości zawierania mał-
żeństw z przedstawicielami innych grup etnicznych, choć i w tej sferze 
stopniowo dochodziło do zmian. Bułgarzy najpierw zmieszali się z lud-
nością gagauską i mołdawską, później także z Rosjanami i Ukraińcami. 
Mieszany model rodziny zburzył dotychczasowy, w zasadzie jednolity, 
model kulturalowy, choć i tutaj udało zachować się wiele charakterystycz-
nych dla mieszkańców Bałkanów obrzędów i tradycji. Dbałość Bułgarów 
w tej dziedzinie była tak wielka, że rodziny powracające do ojczyzny po 
wyzwoleniu, przynosiły z powrotem na ziemie bułgarskie obyczaje, które 
w tym czasie zdążyły już zaniknąć na tym terenie19. To wydaje się najle-
piej świadczyć o dobrze wykształconej już wtedy tożsamości bułgarskiej, 
trudno bowiem nie uznać za ogromny wysiłku pielęgnowania własnej tra-
dycji na terytorium obcym kulturowo i etnicznie, w dodatku wspomaga-
nym w niektórych okresach przez politykę rusyfikacji, prowadzoną przez 
władze w Petersburgu.

O znacznym przywiązaniu bułgarskiej diaspory do rodzimych ziem 
świadczy również jej aktywność kulturalna oraz udział w akcji narodo-
wowyzwoleńczej, która po wojnie krymskiej weszła w decydującą fazę. 
Generalnie Bułgarzy w swojej ocenie tych działań dzielili się na dwie 
grupy – jedna okazywała pomoc przede wszystkim poprzez udzielanie 
wsparcia materialnego działaczom i organizacjom, druga natomiast była 
bardziej aktywna, angażując się w zbieranie broni, dystrybucji prasy i in-
nych druków o charakterze politycznym oraz uczestnicząc w działalności 
tajnych komitetów. To właśnie ta druga część wspierała w największym 
stopniu walkę o utworzenie niezależnego egzarchatu bułgarskiego oraz 

18 Wszystkie informacje pochodzą z: Ibidem, 60–62. Dziś miejscowość ta nazywa się Kurskoje (Курское). 

W XIX wieku istniały na półwyspie krymskim aż trzy miejscowości o nazwie Kiszlaw, brak jednak informacji 

czy dwie pozostałe również zamieszkiwali Bułgarzy.
19 Н. Колев, Календарни празници и обичаи у българите в южна Русия, [w:] Българите в северното 

причерноморие…, т. 2, s. 261–262.
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uczestniczyła ochotniczo w wojnie serbsko-tureckiej z 1876 r. oraz kon-
flikcie z lat 1877-187820.

O dużym znaczeniu emigrantów dla rozwoju bułgarskiego ruchu na-
rodowowyzwoleńczego w Rosji świadczą ożywione kontakty między or-
ganizacjami niepodległościowymi a przedstawicielami rodzimej diaspo-
ry. Prowincje rosyjskie odwiedzali w związku z rozmaitymi misjami naj-
ważniejsi działacze odrodzeniowi i rewolucjoniści, w tym między innymi 
Georgi S. Rakowski, Christo Botew, Luben Karawełow, Wasyl Lewski czy 
Filip Totju. W celu koordynacji działań powołano w Odessie w 1867 r. 
specjalny komitet, którego głównym zadaniem miało być wspieranie po-
wołanego rok wcześniej w Bukareszcie Bułgarskiego Tajnego Centralnego 
Komitetu, zdominowanego wkrótce przez skrzydło zwolenników powsta-
nia zbrojnego. Działacze odescy podjęli szeroko zakrojoną działalność, 
polegającą przede wszystkim na zbieraniu środków finansowych i broni 
na rzecz przyszłego powstania, szukaniu ochotników do tworzonych czet 
oraz dystrybucji prasy i rozmaitych tekstów propagandowych. W tym cza-
sie znaczną popularność zyskał dziennik „Narodowość” („Народност”), 
który miał charakter antyrosyjski, co było związane z rozczarowaniem ko-
lonistów postawą władz rosyjskich, które po klęsce w wojnie krymskiej 
zrezygnowały z prowadzenia polityki otwartej konfrontacji z imperium 
osmańskim, przyjmując postawę wyczekiwania i działań dyplomatycz-
nych21. Wydaje się, że stosunek bułgarskich działaczy do Rosji był uzasad-
niony. Wskazuje na to postawa hrabiego Mikołaja Ignatiewa, w tym czasie 
sprawującego funkcję posła przy dworze sułtańskim w Konstantynopolu, 
który poinformowany wcześniej przez samych Bułgarów o utworzeniu 
komitetu odeskiego, pod naciskiem tureckim zdecydował się upublicznić 
tę informację, czego skutkiem było sparaliżowanie większości inicjatyw 
organizacji. Mimo to niewielka grupka najbardziej radykalnych działaczy 
zdecydowała się kontynuować przygotowania do przyszłego powstania22. 

20 С. Дойнов, op. cit., s. 251.
21 Podobne zjawisko zaistniało już wcześniej, na początku lat 40. XIX w. Wtedy to, podczas trzech tzw. bun-

tów brailskich (1840, 1841, 1842) Rosjanie, chcąc zachować delikatną równowagę wpływów mocarstw 

na Bałkanach, zdecydowali się na aresztowania w swoim kraju najaktywniejszych bułgarskich działaczy. 

Ściślejszą kontrolę rozciągnięto także nad całą diasporą bułgarską w Besarabii, jednoznacznie opowiadają-

cą się po stronie powstańców. Zob. И. Дамянов, Русия и българският въпрос през 40-те години на XIX 

век, [w:] България, Балканите и Европа. Сборник вчест на проф. С. Дамянов, ред. Р. Попов, Велико 

Търново 1992, s. 40–41.
22 С. Дойнов, op. cit., s. 252–257.
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Członkowie komitetu wraz z innymi Bułgarami starali się także propago-
wać w najwyższych kręgach państwowych Rosji sprawę utworzenia buł-
garskiego egzarchatu, wysyłając wiele próśb i petycji do cara, w których 
skarżono się na złe traktowanie swoich ziomków pozostających pod pano-
waniem osmańskim. Wydanie fermanu ustanawiającego w 1870 r. nieza-
leżny egzarchat bułgarski przyjęte zostało przez nich z ogromnym zado-
woleniem. W liście dziękczynnym do bułgarskich patriotów pisali oni, że 
„(…) otwiera się nowa epoka w historii narodu bułgarskiego”23.

Rewolucyjnie nastawieni działacze odrodzeniowi nadal jednak nie 
szczędzili wysiłków na rzecz przygotowania ogólnonarodowego powsta-
nia zbrojnego. Dogodną okazję do podjęcia walki stanowił wybuch wiel-
kiego kryzysu w bałkańskich posiadłościach Porty osmańskiej w 1875 r. 
Jako pierwsza za broń chwyciła ludność Bośni i Hercegowiny, tuż po nich 
także Bułgarzy podjęli dwie próby powstańcze – w 1875 i 1876 r. Starania 
te zakończyły się jednak porażką, wywołując odwet turecki w postaci krwa-
wych represji na narodzie bułgarskim, które odbiły się szerokim echem 
w całej Europie. W czasie tych wydarzeń emigranci starali się wspierać 
powstańców, zbierając środki finansowe na wyposażenie i uzbrojenie wal-
czących czet. Największy wkład w udzielanej pomocy finansowej mieli 
mieszkańcy Besarabii, którym na zorganizowanie tylko czety Christo Bo-
tewa udało się zebrać prawie 18 tys. franków24. Przebywający od sierpnia 
1875 r. na terytorium rosyjskim Botew poszukiwał także ochotników, któ-
rzy mogliby zasilić tworzone przez niego i przez innych działaczy oddziały 
zbrojne. W akcji tej współpracował z Filipem Totju. Chętnych szukano 
przede wszystkim wśród mieszkańców większych miast, np. w Kiszynio-
wie, Odessie czy Mikołajewie25.

Prawdziwym sprawdzianem przywiązania diaspory do ziem bułgar-
skich był wybuch wojny rosyjsko-tureckiej w kwietniu 1877 r. Przygoto-
wujący się do wojny Rosjanie rozpoczęli jeszcze na jesieni poprzedniego 
roku formowanie tzw. bułgarskiego pospolitego ruszenia, w skład które-
go, oprócz zbiegów z powstań starozagorskiego i kwietniowego oraz we-
teranów wojny serbsko-tureckiej, weszło wielu kolonistów z państwa car-
skiego. Liczba chętnych miała być ponoć tak wielka, że władze rosyjskie 
nie były w stanie umundurować i uzbroić wszystkich, stąd część chętnych 

23 Е. Хаджиниколова, Български преселници…, s. 149–150.
24 К. Калчев, Българската етническа общност в Бесарабия…, s. 99.
25 С. Дойнов, op. cit., s. 263–266.
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do walki została odesłana do domów. Głównodowodzącym pospolitego 
ruszenia został Rosjanin gen. Mikołaj Stoletow, ale sformowanymi w su-
mie sześcioma oddziałami ochotniczymi dowodził zawsze przedstawiciel 
ludności bułgarskiej26.

Oblicza się, że liczebność całego bułgarskiego kontyngentu w armii 
rosyjskiej wyniosła w sumie 12,4-12,8 tys. ludzi. Ze względu na brak bliż-
szych danych trudno jednak określić dokładną liczbę ochotników pocho-
dzących z Besarabii i dwóch pozostałych guberni rosyjskich. W chwili prze-
kraczania Dunaju pod Swisztowem jednostki bułgarskie liczyły w sumie 
około 7,5 tys. osób i to właśnie w tej grupie musieli znaleźć się członkowie 
bułgarskiej diaspory. Bardziej szczegółowo zostali opisani tylko ochotnicy 
pochodzący z Besarabii, spośród których zachowały się personalia jedynie 
210 osób. Liczba ta była z pewnością większa, ze względu na to, że w póź-
niejszym okresie dołączali kolejni chętni do walki. Ich uczestnictwo miało 
jednak charakter spontaniczny i często nie byli oni rejestrowani w punk-
tach rekrutacyjnych w Swisztowie i Tyrnowie27. W kolejnym okresie rekru-
towano żołnierzy pochodzących głównie z nowo wyzwalanych terytoriów 
na południe od Dunaju.

Ochotnicy pochodzący z Rosji brali udział we wszystkich najważniej-
szych kampaniach wojny, przede wszystkim w walkach o twierdzę Plewnę 
(Plewen) oraz przełęcz Szipkę28. Ochotnicy wykazali się znacznym mę-
stwem, czego efektem było awansowanie części z nich do stopni oficer-
skich. Szczególne uznanie w rosyjskim korpusie oficerskim zyskali pocho-
dzący z Besarabii bracia Olimpi i Paweł Panow. Innymi wyróżniającymi 
się ochotnikami z Besarabii byli także m.in. Georgi Bałdżiłarski, Georgi 
Todorow, Georgi Jankow, Żejno Żejnow i Iwan Dokow. Po wojnie część 
z nich zdecydowała się kontynuować karierę wojskową, stając się podstawą 
kadrową nowo tworzonej armii Księstwa Bułgarii29.
26 Oprócz Bułgarów ochotnikami w armii rosyjskiej byli także Grecy, Serbowie i przedstawiciele innych narodo-

wości. Zob. Б. Димитров, Истинската история на освобождението 1860–1878, София 2010, s. 62–63.
27 К. Калчев, Бесарабски българи опълченци в руско-турската война (1877–1878 г.), Велико Търново 

1995, s. 13–22. Szczegółowe dane 210 besarabskich ochotników wraz z przydziałem do jednostki zostały 

zestawione w końcowej części książki. Zob. Ibidem, s. 95–102. Por. także: B. Rusin, Besarabscy Bułgarzy…, 

s. 48–50.
28 W. Morawski, S. Szawłowska, op. cit., s. 161–163; Б. Димитров, op. cit., s. 98–108. Zob. także: B. Brodecki, 

Szypka i Plewna 1877, Warszawa 2010.
29 К. Калчев, Бесарабски българи-опълченци, удостоени за повишаване в офицерско звание по време 

на руско-турската война (1877–1878 г.), [w:] 130 години от руско-турската война (1877-1878) 

и освобогдението на България, ред. И. Стоянов, Велико Търново 2009, s. 102–114.
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Ważny udział w wojnie miała także cała społeczność bułgarska w Ro-
sji. Jeszcze przed wybuchem wojny zorganizowano kilka szpitali polowych 
oraz podjęto decyzję o budowie domu dla przyszłych weteranów, w któ-
rym obecnie znajduje się muzeum poświęcone ochotnikom bułgarskim. 
Jak w poprzednich okresach, nadal zbierano środki finansowe, m.in. po-
przez organizowanie zbiórek we wsiach i miastach, połączonych niekiedy 
z różnego rodzaju loteriami czy też koncertami charytatywnymi. Bogatsi 
oddawali natomiast część swoich zarobków. Niebagatelną rolę w pod-
trzymywaniu gotowości ludności do ponoszenia kolejnych ofiar na rzecz 
ochotników odegrała prasa, przywołując przykłady zwycięstw i męstwa, 
jakim mieli wykazać się żołnierze z bułgarskich kolonii30.

Wyzwolenie nie przyniosło diametralnych zmian w sytuacji ludności 
bułgarskiej w Rosji. Zdecydowana większość zdecydowała się pozostać 
w dotychczasowym miejscu zamieszkania, łącznie z grupami przybyłymi 
w czasie ostatnich wielkich przesiedleń z początku lat 60. XIX w. oraz 
w ostatnim okresie przed uzyskaniem niepodległości. Do Bułgarii powró-
ciła jedynie niewielka grupa ludzi, wśród których wyróżniającą się warstwą 
była inteligencja. To na nich między innymi spoczął obowiązek budowy 
struktur państwowych Księstwa Bułgarii. Powodem stosunkowo nielicz-
nych powrotów był fakt, iż osiadła ludność bułgarska przywiązała się już 
do nowych terenów. Dla części z nich południowo-zachodnie rubieże 
imperium rosyjskiego stały się w pewnym sensie drugą ojczyzną. Należy 
jednak podkreślić także konserwatywny charakter całej wspólnoty, która 
nigdy do końca nie zasymilowała się z narodem rosyjskim czy ukraińskim 
i pielęgnuje rodzimą kulturę aż po dzień dzisiejszy31.

Nie należy zapominać również o roli, jaką w rozwoju diaspory bułgar-
skiej odegrała Rosja, która pierwszy dokument zezwalający na osadnictwo 
obcej ludności wydała jeszcze w 1751 r. Przyjęcie Bułgarów pozwoliło 
na ekonomiczne uaktywnienie rubieży imperium, które pracowały nie 
tylko na potrzeby regionu, ale również całego państwa. Bułgarzy stano-
wili też wygodne narzędzie, przy pomocy którego Petersburg mógł się 
kreować na obrońcę zniewolonych ludów chrześcijańskich na Bałkanach, 
wskazując im jednocześnie możliwość polepszenia swojego losu poprzez 
30 К. А. Поглубко, Бесарабия и руско-турската война 1877–1878 г., [w:] Освобождението на България. 

Материали от юбилейна международна научна сесия в София, ред. Х. Христов, София 1982, s. 110–

113.
31 С. Дойнов, op. cit., s. 345. O losach Bułgarów w Besarabii w XX wieku pisze między innymi w swojej książce 

Kałczo Kałczew. Zob. К. Калчев, Българската етническа общност в Бесарабия…, s. 182–260.
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przesiedlenie na południowo-zachodnie „okrainy” imperium. Polityka ta 
odnosiła pożądany skutek, Bułgarzy byli bowiem przekonani o sympatii 
Rosjan wobec prowadzonej akcji narodowowyzwoleńczej, tracąc pewne 
złudzenia w tej kwestii dopiero po wojnie krymskiej.

Z pewnością ludność bułgarska, jako prawosławna i mająca długie tra-
dycje kontaktów z Rosjanami, była bardziej pożądaną mniejszością niż 
inne. Jako taka łatwiej mogła się zaadaptować do warunków panujących 
w Rosji i nie stanowiła zagrożenia o charakterze odśrodkowym, umożli-
wiając tym samym ekspansję imperium na innych kierunkach.
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Wśród czy obok nas?

Mniejszości w literaturze, kulturze i historii 
krajów słowiańskich

Tereny trzech wymienionych wyżej krajów słowiańskich zamieszkiwa-
ne są przez społeczność romską od XIV w. Państwa te cechują pewne 
podobieństwa w zakresie języka, kultury, jak również ich historii najnow-
szej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu rządów komunistycznych 
po II wojnie światowej. Społeczność romska zamieszkująca omawiane 
kraje środkowoeuropejskie liczy odpowiednio około 20–30 tysięcy w Pol-
sce, około 150–250 tysięcy w Czechach i około 480–520 tysięcy osób 
na Słowacji1. Romów zamieszkujących te kraje cechuje znaczne podo-
bieństwo językowe z uwagi na to, że często można tam spotkać te same 
grupy romskie. Państwa te czynią wiele wysiłków na rzecz zachowania 
języka romskiego, jednakże nie zawsze działania te idą w parze z oczeki-
waniami głównych zainteresowanych, czyli Romów. Ludność romska jest 
bowiem zróżnicowana pod względem podziału na poszczególne szczepy, 
zaś podział ten przekłada się z kolei na dialekty języka romskiego. Sytu-
acja mniejszości romskiej w każdym z wymienionych państw z pewnością 
nie jest łatwa, aczkolwiek skala zjawiska rasizmu, dyskryminacji czy aktów 
przemocy skierowanych wobec Romów oraz rozmiary problemów ich 
dotykających są zróżnicowane. Niniejszy artykuł, oprócz analizy sytuacji 
1 Ł. Kwadrans, Charakterystyka sytuacji edukacyjnej Romów w Czechach, Polsce i Słowacji po 1989 roku, [w:] 

Romowie w Polsce i w Europie. Historia, prawo, kultura, red. P. Borek, Kraków 2007, s. 235. 
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języka romskiego, porusza wiele kwestii dotyczących położenia ludności 
romskiej w tych trzech krajach. Język romski, tak jak i Romowie, pochodzi 
z Indii. Jest to język oparty na przekazie ustnym, w związku z czym nie 
posiada jednego uniwersalnego i stosowanego powszechnie alfabetu oraz 
pisowni. Z punktu widzenia geograficznego można wyróżnić siedem wiel-
kich grup dialektów języka romskiego:

• północne (kraje bałtyckie, Polska, Rosja);
• bałkańskie (Grecja, Macedonia, Bułgaria, Turcja);
• karpackie (Węgry, Czechy, południowa Polska);
• germańskie (Sinti – Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy, Manusz – 

Holandia, Belgia, Francja, Romowie – Irlandia, Anglia);
• naddunajskie (Le Rom – Rumunia, Serbia, Albania, Ukraina); 
• skandynawskie (Romowie lub Kale – Dania, Finlandia, Norwegia, 

Szwecja);
• iberyjskie (Kale – Hiszpania i Portugalia). 
Pomimo różnic dialektalnych, język romski zachował znaczny stopień 

uniwersalności, co sprawia, że może on być zrozumiany przez wszystkich 
członków społeczności romskiej. Wyjątkiem są tutaj dialekty skandynaw-
skie, iberyjskie i angielskie, które w wyniku wydarzeń historycznych zatra-
ciły swoje związki z językiem romskim.

Rajko Djurić i Marcel Courtiade, działający w Międzynarodowej Unii 
Romów (IRU) wysunęli w 1990 r. projekt kodyfikacji języka, zawierający 
propozycję wspólnego romskiego alfabetu. Pierwsze próby standaryzacji 
języka romskiego miały miejsce już w Czechosłowacji w roku 1968 i doty-
czyły wschodniosłowackiego dialektu języka romskiego z wykorzystaniem 
czeskiego alfabetu2. Romowie w poszczególnych krajach z reguły nie-
chętnie podchodzą jednak do wszelkich inicjatyw kodyfikacyjnych i prefe-
rują stosowanie swych dotychczasowych dialektów. 

1. Czechy

Większość Romów w Czechach zginęła w okresie Holokaustu. Po 
roku 1945 wielu Romów z terenu dzisiejszej Słowacji przeniosło się na 
tereny czeskie. Obecna ich sytuacja nie jest zbyt komfortowa: brakuje 
szkół z językiem romskim jako wykładowym, niemniej jednak od roku 

2 Y. Matras, The status of Romani in Europe. Report submitted to the Council of Europe’s Language Policy Divi-

sion, Manchester 2005, s. 8–9. 
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1998 język ten jest nauczany jako przedmiot w 11 gimnazjach3. Dialekty 
współcześnie występujące na terenie Republiki Czeskiej należą do grupy 
środkowo-północnej, środkowo-południowej i obejmują one odpowied-
nio tzw. czesko-słowacki romski, węgierski romski, a także niemiecki rom-
ski. Dialekty Romów z grup Wołochów są reprezentowane przez odmiany 
lowarską i kelderaską. Po II wojnie światowej dialekty północne uległy 
zanikowi. Dominacja czesko-słowackiego romskiego bierze się z faktu, iż 
większość osób mówiących po romsku na terenie Czech to imigranci ze 
Słowacji. Węgierskim romskim posługuje się około 10% osób należących 
do społeczności romskiej. Grupy Kelderaszy i Lowarów cieszą sporym 
prestiżem ze strony środkowych Romów, przede wszystkim z powodu ich 
tradycji wędrownego stylu życia. Niemiecki romski Sintów jest z kolei uży-
wany zaledwie przez kilka rodzin.

Status prawny romskiego w Czech nie jest szczegółowo usankcjono-
wany prawnie. Jego stosowanie podlega regulacjom ustawy o prawach osób 
należących do mniejszości narodowych z 2001 r. Romowie zostali w niej 
określeni jako mniejszość na zasadach Konwencji Ramowej o Ochronie 
Mniejszości Narodowych. Główną instytucją rządową zajmującą się spra-
wami mniejszości romskiej jest Rządowa Rada do Spraw Mniejszości Na-
rodowych, w której Romowie mają własną reprezentację. Biorąc pod uwa-
gę respektowanie katalogu praw człowieka oraz potrzebę przeciwdziałania 
dyskryminacji, utworzono w Czechach również wyspecjalizowaną Rządo-
wą Radę do Spraw Społeczności Romskiej. Jest ona ciałem doradczym 
i koordynującym do spraw związanych ze statusem Romów w społeczeń-
stwie czeskim. Polityka państwa czeskiego wobec języka romskiego zmie-
niła się w sposób znaczący po roku 1989 i wpływa na poprawę położenia 
tej ludności. Obecna polityka ma na celu integrację Romów z całym spo-
łeczeństwem, przy zachowaniu odrębności językowej i kulturalnej wspól-
noty. Jest ona ciałem doradczym i koordynującym do spraw związanych 
ze statusem Romów w społeczeństwie czeskim. W tym aspekcie kluczowe 
było wprowadzenie języka romskiego do grupy przedmiotów wykłado-
wych na uniwersytetach oraz wsparcie finansowe wydawnictw i badań nad 
kulturą Romów.

Poziom wykształcenia wśród Romów jest bardzo niski i w większości 
przypadków ogranicza się do szkoły podstawowej, w dodatku jest to często 

3 Minority languages in education in the Czech Republic, http://www.mercator-research.eu/nl/minderheid-

stalen/factsheets/minority-languages-in-education-in-czech-republic/, (2.08.2012). 
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niepełne wykształcenie. W przeciwieństwie chociażby do mniejszości pol-
skiej, Romowie nie posiadają w Czechach własnego odrębnego systemu 
nauczania. Na poziomie szkoły podstawowej edukację dzieci romskich 
komplikuje zarówno fakt ich językowego upośledzenia (posługiwanie się 
innym językiem niż język powszechnie używany w kraju, jak również od-
mienna hierarchia wartości społecznych i kulturowych). Nie wszystkie spo-
łeczności romskie zaakceptowały formę szkolnictwa powszechnego, stąd 
liczba dzieci romskich umieszczanych w szkołach specjalnych jest bardzo 
duża np. w roku 1967 było ich 1008, co stanowiło ponad 40% wszyst-
kich dzieci romskich objętych obowiązkiem nauczania. Powodem tego jest 
przekonanie rodziców, iż łatwiej będzie ich dzieciom w szkołach specjal-
nych. Od roku 1993 czeskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu 
organizuje (dobrowolne) zajęcia przygotowawcze dla dzieci romskich, 
nim zaczną one uczęszczać do szkół podstawowych, również z romskim 
jako językiem nauczania. W roku szkolnym 2000/2001 zorganizowanych 
zostało ponad 110 klas przygotowawczych (1364 uczniów): 43 klasy na 
poziomie szkoły podstawowej, 40 klas w szkołach specjalnych i przed-
szkolach. W roku szkolnym 2002/2003 klas przygotowawczych było już 
116 i uczęszczało do nich w sumie 1489 uczniów. Klasy te są przeznaczo-
ne nie tylko dla Romów, lecz również dla wszystkich dzieci znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej. Od lat 90. istnieją klasy z romskim jako 
przedmiotem dobrowolnym w kilku szkołach średnich, język ten jest jed-
nak nieobecny w szkolnictwie zawodowym i technicznym. Pierwsza Spo-
łeczna Romska Szkoła Średnia została założona w 1998 r. w Kolinie przez 
Fundację dra Rajko Djuricia, w której romski był wykładany jako przed-
miot w ramach czteroletniego programu nauczania. Najbardziej znaczą-
ce dla rozwoju języka romskiego było wprowadzenie go jako przedmiotu 
w procesie nauczania na poziomie wyższym. Nauka języka romskiego jest 
dostępna na Uniwersytecie Karola w Pradze od roku 1991 oraz na Uni-
wersytecie Jana Ewangelisty w Usti nad Łabą od roku 1992. Język romski 
nie jest używany przez władze publiczne na szczeblu ogólnopaństwowym 
ani regionalnym. Panuje przekonanie, iż Romowie porozumiewają się po 
czesku lub słowacku. Brak standaryzacji języka jest dodatkową przeszko-
dą w opracowywaniu tekstów administracyjnych. Jakkolwiek romscy do-
radcy i asystenci działają przy władzach okręgowych zgodnie z rządową 
rezolucją nr 686 z 29 października 1997 r. Przed 1 stycznia 1999 r. w 81 
okręgach w Czechach zasiadali romscy doradcy i około połowa z nich była 
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członkami tej społeczności. Używanie imion i nazwisk w języku romskim 
jest prawnie dozwolone na mocy ustawy nr 301 z 2000 r. o rejestrach pu-
blicznych, imionach i nazwiskach. Żadne znaki topograficzne ani usługi 
nie są realizowane w języku romskim4.

2. Słowacja

Większość Romów na Słowacji posługuje się środkowym romskim, 
który można podzielić na dwie podgrupy: środkowo-północną (zachod-
nia, środkowo-północna i wschodnia Słowacja) i środkowo-południowy 
romski (południowo-zachodnia i środkowo-południowa Słowacja, a tak-
że graniczne regiony Słowacji i Węgier). Ponieważ grupy reprezentujące 
główny dialekt języka często działają jako element romskiego etnonimu, 
wyżej wymienione odmiany nazywane są słowackim romskim karpackim 
(80% posługujących się językiem romskim na Słowacji) i „węgierski” rom-
ski. Trzecia grupa osób mówiących po romsku to Romowie z grupy woło-
skiej, którzy mieszkają na południu i wschodzie Słowacji.

Prawo do posługiwania się językiem romskim podczas postępowań 
sądowych zostało zawarte w Konstytucji Słowacji oraz w art. 9 Euro-
pejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. W praktyce 
językiem proceduralnym na Słowacji jest słowacki, gdyż większość Ro-
mów w tym kraju mówi również po słowacku, a ponadto są obywatelami 
Słowacji i tym samym są zobowiązani do posługiwania się tym językiem. 
Ustawa o używaniu języka mniejszości zezwala na posługiwanie się rom-
skim w kontaktach z krajowymi i lokalnymi władzami w gminach, gdzie 
ponad 20% mieszkańców to Romowie. Sytuacja taka ma miejsce w 57 
gminach na terenie Słowacji. Ponieważ administracja z reguły nie mówi 
po romsku i nie jest do tego zobowiązana, a Romowie nie odwołują się 
do Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, gdyż 
najprawdopodobniej nie są nawet świadomi istnienia zapisów dokumentu, 
kontakty z władzami są utrzymywane po słowacku.

Podczas spisu powszechnego w roku 2001 zostały wykorzystane po 
raz pierwszy dwujęzyczne formularze słowacko-romskie, w celu zachęce-
nia Romów do deklarowania swej tożsamości etnicznej, a tym samym do 
uzyskania bardziej precyzyjnych wyników spisu. Zaledwie 2% ludności za-
deklarowało tożsamość romską, podczas gdy rzeczywisty odsetek Romów 
w całej populacji wynosi od 6 do 9%. Powodem, dla którego boją się oni 
4 http://ec.europa.eu/languages/euromosaic/cz3_en.htm, (1.08.2012). 
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deklarować swą narodowość i domagać się swych praw w urzędach, jest 
obawa przed dyskryminacją i szykanami. Możliwość umieszczania dwuję-
zycznych nazw ulic, miast i innych znaków w miejscach, gdzie mieszka po-
nad 20% Romów nie jest w praktyce stosowana. Z drugiej zaś strony, czę-
sto korzystają oni z prawa do używania romskich form imion i nazwisk5.

3. Polska

Polska, jako kraj z najmniejszą społecznością romską spośród trzech 
omawianych, zamieszkana jest przez około 20 tysięcy osób narodowo-
ści romskiej. Główne grupy Romów na terenie Polski to Polska Roma 
i Bergitka Roma, Lowarzy, Kelderasze, Sinti i Chaładytka Roma. Podział 
na poszczególne grupy przekłada się na występowanie dialektów Romani. 
Grupą najpilniej strzegącą czystości zasad języka romskiego i niechętną 
przekazywaniu go poza społeczność jest Polska Roma, która jednocześnie 
najbardziej sprzeciwia się wszelkim próbom kodyfikacji i standaryzacji ję-
zyka romskiego. Romowie ci uważają bowiem, iż język romski jako skarb 
narodu romskiego, przekazywany ustnie z pokolenia na pokolenie, pozo-
stał możliwie najbardziej wolnym od jakiejkolwiek ingerencji językoznaw-
ców. Romowie odmawiają im posiadania niezbędnych kompetencji w za-
kresie lingwistyki i znajomości specyfiki środowiska romskiego. Przedsta-
wiciele tej grupy to potomkowie dawnych koczowników, którzy do roku 
1964 prowadzili wędrowny tryb życia, jeżdżąc taborami po całym kraju. 
Mówiąc o dialekcie Polskiej Romy warto pamiętać, iż jest to najczystsza 
odmiana Romani, odpowiadająca standardom języka romskiego wyznaczo-
nym w 1990 r. przez Międzynarodową Unię Romów (IRU) na Kongre-
sie w Serocku pod Warszawą. Inne dialekty języka romskiego, jakkolwiek 
zrozumiałe dla Romów z innych grup znających romski, zawierają szereg 
zapożyczeń z innych języków: niemieckiego, słowackiego, węgierskiego 
i rumuńskiego. Romscy emigranci z Polski, z racji swej wierności tradycji 
i językowi, należą do czołowych działaczy romskich w krajach takich jak 
Szwecja, Wielka Brytania czy Niemcy6.

4. Edukacja Romów

Po roku 1989 zmieniło się podejście władz Polski i Czechosłowa-
cji do problematyki edukacji Romów, a także wzrosło zainteresowanie 
5 http://ec.europa.eu/languages/euromosaic/slok3_en.htm, (2.08.2012). 
6 Informacje zaczerpnięte ze strony internetowej: www.romowie.com, (2.08.2012). 
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przygotowaniem niezbędnych materiałów dydaktycznych, pomocy pe-
dagogicznych i podręczników. Najwięcej wydano ich dotychczas w Cze-
chach i na Słowacji. W państwach powstałych po rozpadzie Czechosło-
wacji niewątpliwym ułatwieniem jest możliwość tłumaczenia i transferu 
doświadczeń, ze względu na podobieństwo dialektowe grupy stanowiącej 
większość w tych państwach (Romowie słowaccy). Najbardziej popularny-
mi i najczęściej stosowanymi podręcznikami są:

• Romsky slabikar – wydany przez Ministerstwo Szkolnictwa Republiki 
Słowackiej w 1993 r., zawierający teksty w języku romskim i słowac-
kim, a ponadto włączony do szkolnych programów nauczania;

• Amari abeceda – Naša abeceda – wydany w 1995 r. w języku romskim, 
czeskim i słowackim, przygotowany przez wybitną znawczynię pro-
blematyki romskiej i języka Romanes Milenę Hubschmanovą, używa-
ny w 3 i 4 klasie szkoły podstawowej;

• Co už umím (czesko-romskie rozmówki) – wydany w 1998 r. we współ-
pracy z działającym w Czechach, a wcześniej w Czechosłowacji od 
roku 1992 Ruchem Hnuti R, a przygotowany przez Helenę Balaba-
novą i Vlado Olacha. Dzieli się na cztery części: „Szkoła”, „Dom”, 
„Człowiek”, „Czas” i jest wzbogacony ilustracjami oraz opisami 
w obu językach;

• Vybrane kapitoly z dejin Romov – przygotowany przez Arne B. Man-
na, a wydany w 1995 r. jako dodatkowy materiał do nauki historii 
w szkole podstawowej, dla dzieci między 5 a 8 rokiem życia.

Istnieje jednak problem związany z wykorzystaniem tych materiałów, 
gdyż zarówno nauczyciele, jak i niektóre dzieci romskie, nie potrafią ko-
rzystać z takich podręczników. Nie rozumieją bowiem dialektu, w jakim 
zostały one napisane. Znacząca jest natomiast wartość publikacji służą-
cych do nauki języka romskiego, dodatkowo zawierających klucz do roz-
wiązywanych zadań i rozumienia języka (dialekt wschodnio-centralny Ro-
mani). Opracowania Romaňi čhib. Kľúč k učebnici rómčiny (severocentrálny dia-
lekt) oraz Romaňi Čhib. Učebnica rómčiny (severocentrálny dialekt) przygotowały 
Hana Sebkova i Edita Zlnajova, a wydanie zapewniło Bohemia Kontakt 
w 2002 r. w Koszycach7.

Spośród wydawnictw romskich w Polsce warto wspomnieć o pierw-
szym w Polsce elementarzu dla dzieci romskich Miri szkoła (Moja szkoła), 

7 Ł. Kwadrans, Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Wrocław-Wał-

brzych 2008, s. 261-262.
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autorstwa Karola Parno Gierlińskiego, wydanym w roku 2007 przez Urząd 
Miasta Kostrzyn. Jest to podręcznik napisany całkowicie w języku rom-
skim, dostępny w dwóch dialektach – Polska i Bergitka Roma. Spośród 
podręczników oraz książek w języku romskim, dostępnych w Polsce warto 
wspomnieć o Słowniku polsko-romskim Jana Mirgi, a także książce Mówimy po 
romsku. Historia, kultura i język narodu romskiego Vania de Gila (Jana Kocha-
nowskiego), jednej z najważniejszych pozycji traktujących o pochodzeniu 
narodu romskiego. Materiały edukacyjne z zakresu języka romskiego od-
grywają w Polsce drugorzędne znaczenie, ze względu na niechęć znacznej 
części Romów do nauczania języka romskiego w szkole. 

5. Media romskie

We wszystkich trzech krajach istotne znaczenie ma także istnienie me-
diów romskich. Są one wspierane z budżetu państwa i stanowią niezwykle 
ważny element społeczno-obywatelskiej aktywizacji wspólnoty Romów. Są 
to m.in. dwutygodnik „Romano kurko”, miesięcznik „Amaro gendalos”, 
„Kereka – Kruh” i wydawany od 1999 r. w Czechach „Romano hangos” 
oraz „Romano I’il nevo” – organ stowarzyszenia Jekhetane, czasopismo 
społeczno-kulturalne „Roma”, organ Romani Culture, „Luludzi” – cza-
sopismo dla dzieci, „Ternipen” – gazeta dla młodzieży, wydawana przez 
Roma Gemer na Słowacji.

Najbardziej znaczące romskie tytuły prasowe w Polsce to „Romano 
Atmo”, „Rrom po Drom” oraz „Dialog Pheniben”. Zarówno w Polsce, 
jak i w Czechach oraz na Słowacji wydawanie czasopism w języku rom-
skim jest uzależnione od wielkości dofinansowania przyznawanego przez 
ministra właściwego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

Mówiąc o radiu i telewizji w Czechach warto wspomnieć, iż w tam-
tejszej telewizji istnieje niezależny departament Romów, który regularnie 
nadaje programy pod tytułem „Romale”. Z kolei Słowackie Radio prze-
znaczało w latach 1999–2000 odpowiednio 26 i 32,3 godzin czasu ante-
nowego na audycje poświęcone sprawom mniejszości romskiej. Telewizja 
Słowacka emitowała natomiast w roku 2000 program dla dzieci romskich 
„Deloreskere ehave”, a liczba godzin programów poświęconych tej mniej-
szości wyniosła wówczas prawie 20 godzin. W Polsce tematyka romska 
obecna jest głównie na antenach lokalnych i regionalnych stacji radio-
wych i telewizyjnych. Za ich najczęściej dwujęzyczną formułę realizacji 
odpowiedzialni są działacze stowarzyszeń romskich (m.in. ze Szczecinka, 
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Krakowa, Białegostoku) oraz współpracujący z nimi dziennikarze regio-
nalnych mediów publicznych. Audycje te są jednym z elementów wypeł-
nianej przez nie misji publicznej.

6. Podsumowanie

Wspieranie języka romskiego jest niezwykle istotnym zadaniem za-
równo dla władz państwowych i organizacji europejskich, jak i dla samych 
Romów. Jako język nie posiadający powszechnie akceptowanego alfabetu, 
w połączeniu z brakiem suwerennego państwa romskiego, jest on wyjąt-
kowo podatny na stopniowe zanikanie, co w sposób szczególny widać na 
terytorium Słowacji i w Czechach. Także częste migracje zagraniczne Ro-
mów sprawiają, że język romski jest narażony na wpływy języków krajów 
ich pobytu. Wspieranie rozwoju i podtrzymywanie języka Romani jest tym 
ważniejsze, że sami zainteresowani – Romowie nie zawsze rozumieją i do-
strzegają potrzebę takich działań. Język mniejszości romskiej tak samo 
jak języki innych mniejszości przyczynia się do wzrostu bogactwa kultu-
rowego i językowego zarówno Polski, Czech, Słowacji, jak i całej Europy. 
W związku z powyższym zasługuje na należne mu wsparcie.
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Wśród czy obok nas?

Mniejszości w literaturze, kulturze i historii 
krajów słowiańskich

Dość powszechnie spotykaną tendencją w programach ugrupowań 
skrajnej prawicy jest otwarta niechęć względem postaw, zachowań i syste-
mu wartości odmiennych, niż ogólnie przyjęte w danym społeczeństwie. 
Stąd obywatele danego państwa, którzy od ogółu różnią się religią, języ-
kiem bądź narodowością, przez nacjonalistów są uważani zazwyczaj za 
realne zagrożenie dla porządku publicznego. Według takiego rozumowa-
nia element różnorodności etnicznej jest przeszkodą w procesie całko-
witego zjednoczenia społeczeństwa. Drugą cechą ugrupowań o orientacji 
skrajnie prawicowej, chociaż nie jest to reguła, jest negatywne postrzega-
nie narodów i państw sąsiednich, głęboko uwarunkowane przez wzglę-
dy historyczne. Większość ugrupowań skrajnie prawicowych w swoich 
programach wysuwa roszczenia terytorialne lub innego rodzaju pretensje, 
skierowane w stosunku do sąsiadów. Generalizując, postawy nacechowane 
ksenofobią, bądź popularnymi resentymentami, gwarantują ultraprawicy 
trwałe lub tymczasowe poparcie elektoratu1.

Jeżeli odnieść powyższą charakterystykę na grunt bułgarskiego nacjo-
nalizmu, można zauważyć, iż jest ona w pełni uzasadniona. W niniejszym 
artykule skupiono się jedynie na kwestii, jak Turcję i mniejszość turecką 
w Bułgarii postrzegają przedstawiciele bułgarskiej skrajnej prawicy.
1 D. Kasprowicz, Skrajna prawica w Europie Środkowej – wybrane czynniki wpływające na status partii, [w:] 

Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów, red. D. Mikucka-Wójto-

wicz, Kraków 2010, s. 68.
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By odnaleźć fundamenty, na których funkcjonuje dzisiejszy ruch naro-
dowy, należy sięgnąć do okresu, kiedy w XIX w. na okupowanych ziemiach 
bułgarskich zaczęły rozwijać się organizacje społeczno-oświatowe. Rodzi-
mi działacze odrodzeniowi zachęcali nie tylko do kształcenia się, pozna-
wania własnej tożsamości, ale również do walki zbrojnej, która zakończy-
łaby kilkuwiekowe panowanie Porty na tym terytorium. Publicyści i literaci 
otwarcie nawoływali do powstania i wyzwolenia spod władzy osmańskiej. 
Turcy oraz Imperium Osmańskie w bułgarskiej publicystyce i literaturze 
tego okresu byli przedstawiani w jak najgorszym świetle. By to uzasadnić, 
wystarczy zacytować fragment tekstu Lubena Karawełowa:

(…) Turek jest Turkiem, z niego ani Bóg, ani diabeł człowieka nie zrobi. Okru-
cieństwo, fanatyzm, nienawiść do giaurów – oto zalety tureckie 2.

Nie inaczej ten sam autor charakteryzuje Turków w Zapiskach o Bułgarii 
i Bułgarach:

(…) Ci rozpustni do szpiku kości tureccy obywatele nie mają ziemi, a gdyby nawet 
ją posiadali, leżałaby odłogiem… ich główne zajęcia to kradzież, rozboje, gwałty, 
bo te zajęcia wśród Turków uchodzą za junackie 3.

Oczywiście, literatura odrodzeniowa zawiera mnóstwo takich przykła-
dów. Wprowadzanie podobnych treści miało na celu wzburzenie społe-
czeństwa i zachęcenie go do walki o niepodległość. Jak przytacza w swo-
im artykule4 Bistra Beatrix Volgyi z Uniwersytetu w Yorku, od czasów 
dziewiętnastowiecznego odrodzenia narodowego do dziś można wyróżnić 
cztery fazy bułgarskiego nacjonalizmu:

• romantyczny, poszukujący własnej tożsamości i wymierzony prze-
ciwko władzy osmańskiej – okres do odzyskania niepodległości;

• irredentystyczny, roszczący pretensje do utraconych po San Stefano 
ziem – okres wojen bałkańskich i I wojny światowej;

• rewanżystyczny, oparty na przymusowej asymilacji – okres od za-
kończenia pierwszej wojny światowej do upadku komunizmu;

2 L. Karawełow, List do Serbów, Bułgarów, Rumunów i Greków, [w:] Naród i kultura. Antologia esejów i artyku-

łów o narodzie i kulturze bułgarskiej, wyb. i oprac. W. Gałązka, Kraków 1985, s. 28.
3 Л. Каравелов, Записки за България и за българите, [w:] Пътища и пътешественици XIV–XIX век, 

ред. С. Гюрова, София 1982, s. 394 (tłum. W. Gałązka).
4 B. B. Volgyi, Ethno-Nationalism during Democratic Transition in Bulgaria: Political Pluralism as an Effective 

Remedy for Ethnic Conflicts, ”YCISS Post-Communist Studies Programme Research Paper Series”, 2007, nr 3.
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• posttotalitarny, będący mieszanką społeczno-etnicznych i kulturo-
wych form, czasem zawierający w sobie pewne elementy faz po-
przednich – okres po roku 19895.

Czwarta faza rozpoczęła się wraz z transformacją polityczną. Petyr 
Mładenow, który objął rządy po obalonym Żiwkowie, doskonale zdawał 
sobie sprawę, że natychmiast należy zmienić kurs polityki etnicznej. Stąd 
29 grudnia 1989 r. odbyło się posiedzenie plenarne Bułgarskiej Partii 
Komunistycznej (BPK). Komitet Centralny oficjalnie potępił wszystkie 
działania Todora Żiwkowa, mające na celu budowę „etnicznie jednolitego 
społeczeństwa bułgarskiego”, oceniając je „jako poważny błąd politycz-
ny”6. Ponadto zdecydowano o zwolnieniu opozycjonistów, którzy trafili do 
więzień podczas akcji asymilacyjnych w latach 1984–1989, a także o przy-
wróceniu oryginalnych tureckich imion oraz nazwisk wszystkim obywa-
telom, którzy byli zmuszeni zmienić je na bułgarskie. Kwestia osądzenia 
konkretnych osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie tzw. procesu 
odrodzeniowego i wypędzeń została pominięta. Można mniemać, iż było 
to celowe działanie, gdyż większość z tych osób w dalszym ciągu piastowa-
ła wysokie stanowiska w administracji państwowej7. Postanowienia władz 
od razu spotkały się ze sprzeciwem środowisk nacjonalistycznych. Już 
nazajutrz po posiedzeniu KC, zorganizowały one masowe demonstracje 
przeciwko nowym ustaleniom. Protestujący obawiali się rozprzestrzenie-
nia islamskiego fundamentalizmu i odwoływali do historii, przypominając 
pięć wieków niewoli tureckiej. W rzeczywistości dużą część demonstran-
tów stanowili chłopi, którzy bali się, że będą zmuszeni zwrócić majątki 
wykupione od Turków w 1989 r.8 Manifestacje odbywały się zwłaszcza 
w większych miastach, jak Kyrdżali na południu czy Razgrad na północ-
nym wschodzie, gdzie etniczni Turcy stanowili znaczny odsetek ludności. 
Protestujący skandowali hasła takie jak: „Bułgaria dla Bułgarów” czy „Nie 
dla separatyzmu”, próbując wywrzeć presję na centralne kierownictwo9. 
5 Ibidem, s. 12.
6 W oryginale: „(…) 1. Отхвърля като принципно неправилна и осъжда като груба политическа грешка 

провежданата от авторитарния режим на Тодор Живков кампания за насилствено създаване 
на ”етнически монолитна българска нация” и свързаните с нея извращения на конституционни 
права на български граждани”. Cyt. za: Решение на пленума на ЦК на БКП от 29 декември 1989 г., 
http://212.39.92.39/e/prosveta/istoria_11/63.4.html, (7.03.2012).

7 P. Stamatov, Making of a ”bad” public: Ethnonational Mobilization in Post-communist Bulgaria, „Theory and 

Society”, 2000, t. 29, nr 4, s. 555.
8 T. Czekalski, Bułgaria, Warszawa 2010, s. 264.
9 R. Vassilev, Bulgaria’s Ethnic Problems, „East European Quarterly”, 2002, t. 36, nr 1, s. 106. 
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W Kyrdżali utworzono Komitet Obrony Interesów Narodowych. Była to 
w dużej mierze inicjatywa lokalnych struktur BPK oraz skupionych wokół 
nich wspomnianych nacjonalistów10. Przedstawiciele Komitetu uważali, że 
przywrócenie stanu sprzed rozpoczęcia procesu odrodzeniowego stanie 
się pretekstem do wysuwania coraz dalej idących żądań przez mniejszość 
turecką. Oskarżali Turków zamieszkujących południowe regiony kraju 
o daleko zakrojone aspiracje do ogłoszenia własnej autonomii, która póź-
niej zostałaby włączona do Turcji. Na potwierdzenie swoich racji rady-
kałowie przywoływali przykład Cypru, który został podzielony na dwie 
odrębne części – grecką i turecką. Ponadto, według nich, istniało realne 
zagrożenie ataku wojsk NATO, z racji przynależności Turcji do Paktu Pół-
nocnoatlantyckiego. Za dobre rozwiązanie problemu etnicznego Komitet 
uznał przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum w sprawie libera-
lizacji polityki etnicznej. Władze jednak odrzuciły ten postulat, argumen-
tując, że kwestie praw człowieka nie powinny być rozstrzygane przez wolę 
społeczeństwa11.

Wracając jednak do samych manifestacji, były one raczej zorganizowa-
nymi wiecami lokalnych władz komunistycznych, aniżeli spontanicznymi 
akcjami zwykłych obywateli. Komuniści jako jedyni posiadali odpowiednie 
zaplecze i środki finansowe, by organizować tego typu przedsięwzięcia12. 
Lokalne kadry były dalekie od zaakceptowania nowych decyzji KC w Sofii. 
W końcu większość z tych partyjnych funkcjonariuszy zawdzięczała swoje 
kariery właśnie Żiwkowowi. W latach 1986-1987 I sekretarz przeprowa-
dził reformę administracji państwowej, której głównym założeniem była 
walka z biurokracją w kraju. Władzom centralnym zależało, żeby osłabić 
pozycję lokalnych aparatczyków poprzez zmiany w podziale jednostek te-
rytorialnych. W praktyce jednak przetasowania kadrowe spowodowały, że 
ci, którzy wcześniej znajdowali się na słabej pozycji, otrzymali szansę na 
awans, a reforma nie przyczyniła się do walki z biurokracją13.

Po kilku tygodniach protestów, swojego poparcia dla władz central-
nych w kwestii tureckiej udzieliła także opozycja reprezentowana przez 
Związek Sił Demokratycznych (bułg. Съюз на демократичните сили, 
СДС/ ZSD). By załagodzić sytuację, również wielki mufti zadeklarował 
10 B. Rechel, State Control Minorities in Bulgaria, „Journal of Communist Studies and Transition Politics”, 2003, 

t. 23, nr 3, s. 354.
11 R. Vassilev, op. cit., s. 107.
12 P. Stamatov, op. cit., s. 557.
13 Ibidem, s. 557–558.
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w oficjalnym oświadczeniu, iż duchowni muzułmańscy w Bułgarii są prze-
ciwni jakimkolwiek dążeniom separatystycznym, jak też respektują sta-
tus bułgarskiego jako jedynego oficjalnego języka14. Dodatkowo, jeszcze 
w styczniu 1990 r., rząd, wraz z grupą niezależnych organizacji i stowa-
rzyszeń zorganizowanych w Radę Społeczną Obywateli, opracował plan 
kompromisu. Obejmował on pełne poszanowanie praw mniejszości, ale 
jednocześnie wykluczał możliwość nadania autonomii oraz uznania języka 
tureckiego jako oficjalnego. Dnia 15 stycznia 1990 r. Zgromadzenie Na-
rodowe zaaprobowało tę propozycję15. Tym samym została potwierdzona 
wcześniejsza decyzja KC z 29 grudnia 1989 r. Turcy, którzy zmienili swoje 
imiona w okresie procesu odrodzeniowego, mogli wrócić do swoich ory-
ginalnych nazwisk. Natomiast wszyscy obywatele, którzy w maju 1989 r. 
wyjechali do Turcji, mieli prawo powrócić do Bułgarii16.

Wydawać by się mogło, że ten dokument położy kres masowym de-
monstracjom i uspokoi nastroje społeczne. Chociaż był to pierwszy udany 
krok w rozwiązaniu problemu, relacje pomiędzy kręgami nacjonalistyczny-
mi a mniejszościami w dalszym ciągu były napięte. W marcu 1990 r. tysiące 
Turków i Pomaków protestowało w Sofii, domagając się większych praw 
i gwarancji dla ludności muzułmańskiej. Wszak wciąż pozostawało wiele 
nieuregulowanych spraw, takich jak np. edukacja, zatrudnienie czy kwestia 
odzyskania majątków utraconych wskutek masowej emigracji do Turcji. 
W tej sprawie prezydent Petyr Mładenow zdecydował się na spotkanie 
z delegacją protestujących. Dzięki wspólnym ustaleniom powstała specjal-
na rada, która miała rozwiązywać problemy etniczne. W jej skład weszli 
przedstawiciele Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (bułg. Българска социа-
листическа партия, БСП/ BPS), powołanego w tym samym czasie Ruchu 
na Rzecz Praw i Swobód (bułg. Движение за права и свободи, ДПС/ 
DPS), Związku Sił Demokratycznych oraz związków zawodowych17.

Tymczasem ruchy nacjonalistyczne skupione w Komitecie Obrony In-
teresów Narodowych nie zamierzały ustąpić w swoich żądaniach. 22 listo-
pada 1990 r. Komitet proklamował tzw. Bułgarską Republikę Razgradu18 

14 R. Vassilev, op. cit., s. 107.
15 B. Rechel, op. cit., s. 354.
16 T. Czekalski, op. cit., s. 254.
17 R. Vassilev, op. cit., s. 108.
18 Razgrad jest miastem położonym w północno-wschodniej części Bułgarii, gdzie obok Bułgarów zamieszku-

je duży odsetek ludności tureckiej.
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(BRR, bułg. Разградска българска република19). Absurdalna inicjatywa 
razgradzkich radykałów znalazła poparcie wśród innych dwunastu miast, 
gdzie odsetek ludności muzułmańskiej był równie wysoki. Nacjonaliści 
grozili, że w przypadku, gdy rząd nie przestanie czynić ustępstw na rzecz 
mniejszości etnicznych, są oni nawet gotowi odłączyć się od Bułgarii20. 
Oczywiście, groźby te nigdy nie zostały spełnione, jednak element BRR 
nadal jest obecny w nacjonalistycznej retoryce. W tym miejscu należy wy-
jaśnić, iż większość obywateli nie identyfikowała się z antyturecką kampa-
nią prowadzoną przez nacjonalistów21. Niemniej, wśród prostego i niewy-
kształconego elektoratu populistyczne hasła, odwołujące się do niebez-
pieczeństwa związanego z fundamentalizmem islamskim i pięćsetletniej 
niewoli, często zyskiwały poklask. Radykałowie nie zaprzestali demonstro-
wać swojego niezadowolenia wobec polityki etnicznej rządu. Uważali, że 
tempo przemian w tej sferze jest zbyt szybkie i stanowi ewidentną zdradę 
interesów narodowych.

Jakkolwiek okres lat 90. XX wieku odznaczał się znaczną aktywnością 
środowisk skrajnej prawicy, dopiero z czasem zaczęły powstawać współcze-
śnie funkcjonujące partie tego nurtu. Najbardziej znanym ugrupowaniem 
nacjonalistycznym w Bułgarii jest Ataka, założona 17 kwietnia 2005 r.22 Na-
zwa Ataka wzięła się od programu w telewizji SKAT, który prowadził póź-
niejszy założyciel ugrupowania – Wolen Siderow. Przed swoimi pierwszymi 
wyborami parlamentarnymi Siderow zdecydował się połączyć siły z in-
nymi grupami nacjonalistycznymi i wystartować wspólnie. Tak powstała 
Koalicja Narodowe Zjednoczenie „Ataka” (bułg. Коалиция Национално 
oбединение „Аtaka”), funkcjonująca również pod krótszą nazwą Koalicja 
Ataka. W jej skład wchodziły następujące organizacje: 

• Narodowy Ruch Ocalenia Ojczyzny;
• Bułgarska Partia Narodowo-Patriotyczna;
• Partia Aтака;
• Partia Nowy Świt;
• Związek Sił Patriotycznych „Ochrona”23.

19 Хроника на събитията в страната за периода 10 юни-31 декември 1990, http://www.omda.bg/ar-

hiv/Bg_hronika+10_06_1990.html, (7.03.2012).
20 R. Vassilev, op. cit., s. 109.
21 Ibidem, s. 109.
22 Устав на ПП Атака, http://www.ataka.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=3374&Ite-

mid=98, (14.05.2012).
23 M. Pencheva, The electoral strategies of the populist parties in Bulgaria, Bruksela 2009, s.  30.
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11 maja 2005 r., zaledwie miesiąc przed wyborami, Centralna Komisja 
Wyborcza zarejestrowała udział Koalicji Ataka. Co ciekawe, tylko dwie 
pierwsze partie oficjalnie weszły w jej skład, ponieważ pozostałe nie zło-
żyły kompletnej dokumentacji24. To nie przeszkodziło jednak, by Ataka 
z impetem weszła na bułgarską scenę polityczną, zdobywając w 2005 r. 
8,93% wszystkich głosów. Tym samym wprowadziła do Zgromadzenia 
Narodowego 21 deputowanych. Następnie, w 2006 r., starający się o fotel 
prezydenta Bułgarii Siderow, wprawdzie przegrał z Georgim Pyrwano-
wem, jednak dostał się do drugiej tury, co można uznać za niemały sukces. 
Kolejne wybory w 2009 r. skończyły się dla partii nieco lepszym wynikiem 
(9,3%), jednak nie przełożyło się to na większą liczbę mandatów25.

Dwoma programowymi dokumentami partii politycznej Ataka26 są 
jej oficjalny program27 oraz tzw. 20 punktów Ataka28. Warty uwagi jest 
zwłaszcza ten drugi, gdyż w niezwykle śmiały sposób konkretyzuje postu-
laty partii. W odniesieniu do interesującej nas mniejszości tureckiej (oraz 
wszystkich innych) odnajdziemy tam m.in. takie założenia:

1. Bułgaria jest homogenicznym, jednolitym państwem, które nie podlega podzia-
łowi pod względem takich kryteriów jak: religijne, etniczne, kulturowe. Odmienne 
pochodzenie lub religia nie może stać wyżej, niż przynależność narodowa. Kto tak 
robi, sam odcina się od narodu bułgarskiego i państwa, nie ma, zatem prawa wy-
suwać wobec nich żadnych roszczeń 29.

2. Oficjalnym językiem w Bułgarii jest bułgarski, a w państwowych mediach, 
finansowanych z budżetu państwa, nie można nadawać emisji w innym języku. 

24 Решение номер 80 от 11 май 2005 г., Централна избирателна комисия, http://www.is-bg.net/

cik2005/resolve.php?id=89&sub=2&offset=70, (13.05.2012).
25 Y. Taşkın, Europeanization and the extreme right in Bulgaria and Turkey: unveiling similarities between Ataka 

Party and Red Apple Coalition, Leiden 2011, s. 108.
26 Niedługo po wyborach w 2006 r. z Koalicji ATAKA odeszli członkowie Bułgarskiej Narodowej Partii Patrio-

tycznej, co znacznie zmniejszyło liczbę deputowanych. Wobec tego Wolen Siderow postanowił koalicję 

przekształcić w partię o tej samej nazwie.
27 Програмна схема на ПП Атака, http://www.ataka.bg/index.php?option=com_content&task=view&i-

d=14&Itemid=29, (13.05.2012).
28 20 точки на партия Атака, http://www.ataka.bg/index.php?option=com_content&task=view&id= 

13&Itemid=51, (13.05.2012).
29 W  oryginale: „1.  България е еднонационална, монолитна държава, неподлежаща на разделяне 

по нито един от следните принципи: верски, етнически, културен. Различието по произход или 

вяра не може да се поставя над националната принадлежност. Който прави това, се самоотделя 

от българската нация и държава и не може да има никакви претенции към тях”. Cyt. za: Ibidem, 

(13.05.2012), tłum. K. Fijołek.
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Zabronione i podlegające karze są partie etniczne oraz organizacje separaty-
styczne30.

Oczywiście, powyższe postulaty dotyczą wszystkich mniejszości za-
mieszkujących Bułgarię, jednak obserwując działalność Ataki, należy za-
znaczyć, że największą niechęcią darzy ona Turków i Romów. Jak można 
przypuszczać, niechęć do etnicznych Turków jest powodem ciągłych nie-
porozumień i incydentów z politykami Ruchu na Rzecz Praw i Swobód. 
Oskarżenia rzucane w kierunku DPS ze strony ugrupowania Siderowa sta-
ły się już niemalże parlamentarnym zwyczajem. Dużą rolę w propagowa-
niu tych poglądów mają media, jakimi dysponuje Ataka – gazeta partyjna 
„Ataka”31 oraz regionalna telewizja TV Alfa32.

Kiedy w 2007 r. DPS w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdo-
było kilka miejsc, Siderow skomentował ten fakt w sposób następujący: 
„(…) Bułgaria wysłała do Parlamentu Europejskiego pięciu przedstawi-
cieli Ankary. Nie będą oni tam bronić bułgarskich interesów, ale tych Tur-
cji… Gratuluję Bułgarystanu w Europie”33. Nazywanie polityków Ruchu 
„agentami” lub „sługami Turcji”, jak również poddawanie w wątpliwość 
legalności DPS, to klasyczne argumenty, którymi posługują się działacze 
Ataki. W wydaniu internetowym wspomnianej już gazety „Ataka” poja-
wia się również wiele negatywnych nagłówków odnoszących się do Turcji. 
Autorzy artykułów, pisząc na temat tego państwa, określają je jako „Wy-
soką Portę” czy „muzułmańską dyktaturę”. Wyrażając swoją dezaprobatę 
wobec południowo-wschodniego sąsiada, bardzo często nie wymieniają 
oficjalnej nazwy państwa, ale nazywają je po prostu „Ankarą”. Natomiast 
turecką politykę zagraniczną precyzują jako „agresywną neoosmańską 
strategię”, twierdząc, że Turcja nie odcięła się całkiem od swojej imperial-
nej przeszłości34. Oczywiście, partia Wolena Siderowa jest przeciwna tu-
reckiej kandydaturze do UE. W 2010 r. w reakcji na słowa premiera Bojko 
Borisowa, że Bułgaria wspiera unijne dążenia swojego sąsiada, deputowani 
Ataki na znak protestu przyszli do parlamentu w czarnych podkoszulkach 

30 W oryginale: „2. Официалният език в България е българският и в националните медии, издържани 

от държавния бюджет, не може да има емисии на друг език. Забрана и ясни санкции за етнически 

партии и сепаратистки организации”. Cyt. za: Ibidem, (13.05.2012), tłum. K. Fijołek.
31 Вестник Атака, http://www.vestnikataka.bg/category/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/, (13.05.2012).
32 Телевизия Алфа, http://www.ataka.tv/, (13.05.2012).
33 Y. Taşkın, op. cit., s. 109.
34 Вестник Атакa, http://www.vestnikataka.bg, (13.05.2012).
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z napisem: „Ataka mówi NIE dla Turcji w UE!”35. Ogólnie w opinii dzia-
łaczy tej partii gabinet Borisowa prowadzi zbyt ugodową i liberalną polity-
kę wobec Turków oraz Romów. Zdaniem Ataki rząd bardziej dba o prawa 
grup etnicznych, aniżeli Bułgarów.

Kolejnym ugrupowaniem politycznym, które w swoim programie 
i działalności negatywnie ocenia bułgarskich Turków jest WMRO – Buł-
garski Ruch Narodowy (ВМРО – Българско Национално Движение, 
ВМРО-БНД). Skrót WMRO wywodzi się od nazwy Wewnętrznej Mace-
dońskej Organizacji Rewolucyjnej. Wybór nazwy partii nie był przypad-
kowy. Jej założyciele pragnęli nawiązać do XIX-wiecznych tradycji walki 
o niepodległość Macedonii, którą obok Mezji i Tracji uważają za prawowi-
tą część państwa bułgarskiego. Dopisek Bułgarski Ruch Narodowy (pol. 
BRN) ma z kolei nawiązywać do współczesności36. Liderem partii jest 
Krasimir Karakaczanow.

W swoim programie WMRO–BND nie odnosi się bezpośrednio do 
polityki wobec mniejszości, odwołuje się natomiast do sprawy integra-
cji Turcji z Unią oraz legalności DPS. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, 
WMRO–BND jest zagorzałym przeciwnikiem akcesji Turcji do struk-
tur europejskich. Według ugrupowania powodem tej niechęci jest obawa 
przed ekspansywną gospodarką turecką, która bez problemu wchłonęłaby 
mniej konkurencyjny bułgarski rynek. I tak, zdaniem polityków WMRO, 
już w tym momencie Turcja wywiera za duży wpływ na bułgarską ekono-
mię i kulturę37. Jeżeli zaś mowa o DPS, ugrupowanie stoi na stanowisku, 
iż Ruch na Rzecz Praw i Swobód jest „utworzoną wbrew konstytucji, tu-
recką, etniczną i religijną partią”38.

Partią, która nie ma zbyt wielkiego znaczenia na bułgarskiej scenie 
politycznej jest Narodowy Front Ocalenia Bułgarii (bułg. Национален 
фронт за спасение на България, НФСБ, NFOB). Warto jednak wspo-
mnieć o niej, gdyż jest to ugrupowanie założone stosunkowo niedawno – 
17 maja 2011 r. Przewodnictwo pełnią w nim Waleri Simeonow (właściciel 

35 K. Fijołek, Bułgaria a członkostwo Turcji w Unii Europejskiej, http://www.stosunki.pl/?q=content/bu%C5% 

82garia-cz%C5%82onkostwo-turcji-w-unii-europejskiej, (13.05.2012).
36 Кратка история ВМРО, http://www.vmro.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65 

&Itemid=30, (13.05.2012).
37 Идейни началa ВМРО, http://www.vmro.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32&I-

temid=32, (13.05.2012).
38 Ibidem.
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telewizji SKAT), Walentin Kasabow oraz Danczo Hadżijew39. Trudno 
powiedzieć, jaka będzie przyszłość tego stronnictwa, gdyż dopiero rozpo-
częło swoją działalność. Należy jednak zaznaczyć, iż posiada dość mocne 
zaplecze medialne w postaci telewizji SKAT (niegdyś wspierającej Atakę) 
oraz gazety „Desant” (bułg. „Десант”). NFOB w swoim programie pro-
ponuje dwie ważne zmiany w polityce narodowościowej, a więc również 
odnoszące się do mniejszości tureckiej. Pierwsza z nich to zakaz tworzenia 
partii o charakterze etnicznym, bądź religijnym, jak też zakaz roszczenia 
jakichkolwiek przywilejów opartych na pochodzeniu etnicznym lub wy-
znaniu. Druga propozycja odnosi się do ograniczeń w prawie wyborczym. 
Według Frontu prawo głosu powinni posiadać tylko ci obywatele, którzy 
potrafią wykazać się biegłą znajomością języka bułgarskiego w mowie i pi-
śmie40. Ten postulat stanowi ewidentny zarzut w stronę całej mniejszości 
muzułmańskiej. Zdarza się bowiem, że niektórzy Turcy, Pomacy czy Ro-
mowie, nie są w stanie płynnie posługiwać się językiem bułgarskim, a na 
co dzień używają rodzimych dialektów. W takich regionach jak Kyrdżali, 
gdzie na 131 tys. mieszkańców aż 86 tys. stanowią Turcy, pomimo konsty-
tucyjnego wymogu nauki języka bułgarskiego, wielu z nich posługuje się 
wyłącznie tureckim.

Podsumowując te rozważania, za najbardziej radykalne, a jednocześnie 
mocno zaangażowane w walkę ze społecznością turecką, można uznać 
ugrupowanie Ataka. Nie wiadomo jednak, ile ta „walka na słowa” ma 
w sobie prawdziwej ideologii, a ile w tym celowości typowej dla rozgrywek 
międzypartyjnych. Oczywistym jest natomiast, że każda ze skrajnych par-
tii, które przywołano w niniejszym tekście, musi prowokować, aby utrzy-
mać pozycję na scenie politycznej. Wyniki wyborów ukazują jednak pewną 
pozytywną tendencję. Wprawdzie partie takie jak Ataka są w stanie wejść 
do parlamentu, aczkolwiek poparcie dla nich nie jest na tyle znaczące, by 
mogły objąć władzę.

39 Над 800 души учредиха новата партия за спасение на България, http://www.desant.net/show-

-news/22254/, (13.05.2012).
40 Цели НФСБ, http://nfsb.bg/node/1, (13.05.2012).
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Wśród czy obok nas?

Mniejszości w literaturze, kulturze i historii 
krajów słowiańskich

Wprowadzenie

Kosowo jest obszarem multietnicznym, multikulturowym oraz multi-
religijnym. Było to spowodowane wielkimi przeobrażeniami, które mia-
ły miejsce od czasu średniowiecza. Jak wynika z danych z XIV wieku, 
wszystkie zarejestrowane osady, w których przebywała ludność pochodze-
nia albańskiego, były ulokowane w zachodniej i południowo-zachodniej 
Metohii. Liczba Albańczyków zamieszkujących Kosowo nie przekraczała 
zaś w tym czasie 2% populacji tej prowincji1.

W 1389 roku doszło do istotnego wydarzenia historycznego na te-
renie Kosowa, a mianowicie do bitwy na Kosowym Polu. W jej wyniku 
Serbowie, wspierani przez oddziały bośniackie, węgierskie oraz albańskie, 
ponieśli klęskę w bitwie z Turkami, co spowodowało, iż większość ziem 
Półwyspu Bałkańskiego dostała się we władanie Turcji. Ten fakt wywarł 
istotny wpływ na zmiany w strukturze demograficznej Kosowa.

W okresie panowania tureckiego Serbowie zamieszkujący Kosowo 
masowo opuszczali ten obszar, osiedlając się na terenie Wojwodiny. Ich 
dotychczasowe miejsce zamieszkania zajmowali zaś pasterze albańscy. 
W dodatku Albańczycy, chcąc uzyskać przywileje takie jak np. stanowiska 

1 D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania, przebieg, konsekwencje, 

Toruń 2008, s. 19. Cyt. za: M. D. Luković, Kryzys kosowski oczyma Serbów, Belgrad 2000 s. 49.
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w administracji i armii, przechodzili na islam. W okresie rządów tureckich 
tylko ta religia zapewniała lepsze warunki egzystencji na terenie Kosowa.

Począwszy od XVII wieku Albańczycy stopniowo stawali się najlicz-
niejszą grupą etniczną zamieszkującą Kosowo. Tym samym, pod koniec 
XIX wieku stawali się oni nacją dominującą na terenie prowincji. Liczebna 
dominacja ludności albańskiej w Kosowie stopniowo zaczęła przeradzać 
się w otwarty konflikt z władzami i osobami serbskiego pochodzenia. Jego 
najostrzejsza faza przypadła na lata 90. XX wieku. Wówczas rozpoczęła 
swoją działalność Wyzwoleńcza Armia Kosowa (UÇK), która miała na 
celu, poprzez wywołanie otwartego konfliktu na terenie prowincji, zwró-
cić uwagę społeczności międzynarodowej na problemy Albańczyków na 
tym obszarze. W opinii tej organizacji, tylko poprzez tego typu aktywność 
terytorium to mogło uzyskać niepodległość.

Do umiędzynarodowienia sprawy Kosowa doszło w 1998 roku2. 
W 1999 roku rozpoczęły się zaś negocjacje pokojowe w Rambouillet3. 
Jednakże podjęte przez społeczność międzynarodową działania na rzecz 
przywrócenia pokoju w prowincji, nie przyniosły zamierzonego rezultatu 
i w związku z przedłużającym się konfliktem, 24 marca 1999 roku Orga-
nizacja Paktu Północnoatlantyckiego wszczęła działania militarne na tym 
obszarze4. Trwały one 77 dni5. 10 czerwca 1999 roku Sekretarz Generalny 
Sojuszu Północnoatlantyckiego – Javier Solana ogłosił, iż operacja militar-
na zostaje tymczasowo zawieszona6. Z kolei Rada Bezpieczeństwa ONZ 
2 Decyzję o umiędzynarodowieniu kwestii Kosowa podjęto w trakcie spotkania amerykańskiej sekretarz sta-

nu Madelaine Albright z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Klausem Kinkelem, które miało miejsce 

w marcu 1998 roku w Berlinie.
3 6 lutego 1999 roku Grupa Kontaktowa, składająca się z przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Rosji, Wiel-

kiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch, zorganizowała rokowania pokojowe w Rambouillet. Miały one na 

celu zażegnanie konfliktu serbsko-albańskiego w Kosowie. Negocjacje zakończyły się klęską, gdyż Serbo-

wie nie uznali warunków porozumienia. Do rozmów pokojowych powrócono 15 marca 1999 roku w Paryżu. 

Jednak i tym razem strona serbska doprowadziła do ich zerwania. Zob. J. Kiwerska, Rola Stanów Zjednoczo-

nych w konflikcie kosowskim, Poznań 2000, s. 16–19.
4 Operacja Sojuszu Północnoatlantyckiego była reakcją na nasilający się konflikt i brak chęci porozumienia ze 

strony serbskiej. Była ona suwerenną decyzją NATO, który działał bez braku poparcia Rady Bezpieczeństwa 

ONZ, gdyż na forum tego organu nie doszło do głosowania na temat rezolucji zezwalającej na wysłanie sił 

pokojowych ONZ, mających przywrócić pokój w Kosowie przy użyciu siły. Brak głosowania nad rezolucją tej 

treści wiązał się z faktem, iż stanowczo przeciwko interwencji militarnej opowiadały się Rosja i Chiny. Tym 

samym istniało duże prawdopodobieństwo, że państwa te zawetują tego typu dokument.
5 KFOR-Kosovo Force. Conflict background, http://www.nato.int/kfor/docu/about/background.html, (09.06. 2012).
6 Należy podkreślić, iż prezydent Slobodan Milošević zaakceptował plan pokojowy, zaprezentowany przez 

rosyjskiego mediatora Wiktora Czernomyrdina oraz prezydenta Finlandii Martti Ahtisaariego. Plan ten 3 
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jeszcze tego samego dnia podjęła rezolucję nr 1244, na mocy której do 
Kosowa wprowadzono siły wielonarodowe. Społeczność międzynarodo-
wa stanęła wówczas przed kolejnym wyzwaniem. Dotyczyło ono nie tylko 
doprowadzenia do stabilizacji na terenie prowincji, ale i zapewnienia po-
szanowania praw mniejszości narodowych i etnicznych, które znalazły się 
w niezwykle trudnej sytuacji po zaprzestaniu działań militarnych.

Niniejszy artykuł podejmuje analizę działalności organizacji międzyna-
rodowych, dążących do zagwarantowania praw mniejszości narodowych 
i etnicznych na terenie Kosowa po 1999 roku.

Rola rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ w kwestii ochrony 

praw mniejszości narodowych i etnicznych 

Jak już wspomniano, Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych 10 czerwca 1999 roku przyjęła rezolucję nr 1244. Na jej 
podstawie utworzona została Misja Tymczasowej Administracji Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (UNMIK)7. Za jej wojskowy 
komponent odpowiedzialna była Organizacja Paktu Północnoatlantyckie-
go (NATO). Z kolei cywilny komponent misji został podzielony na czte-
ry działy, na czele których stały różne organizacje międzynarodowe8 i był 
koordynowany przez Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę podział zadań 
w ramach Misji Tymczasowej Administracji ONZ w Kosowie, nasuwa się 
wniosek, iż w kwestii ochrony praw człowieka, w tym także mniejszości 
narodowych i etnicznych, najważniejszą rolę odegrały Organizacja Bezpie-
czeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Biuro Wysokiego Komi-
sarza ONZ ds. Uchodźców.

Misja OBWE na terenie Kosowa została utworzona 1 lipca 1999 roku, 
na podstawie decyzji Stałej Rady OBWE nr 305. Do jej podstawowych 
zadań należała ochrona praw człowieka. Zobowiązała się ona w ramach 

czerwca 1999 roku został przyjęty przez serbski parlament. Pomimo przyjęcia planu pokojowego przed-

stawiciele Sojuszu Północnoatlantyckiego zdecydowali, że naloty nie ustaną do czasu, gdy Jugosławia nie 

wypełni warunków zawartych w tym dokumencie.
7 United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK).
8 Za cywilną administrację odpowiadała Organizacja Narodów Zjednoczonych, za pomoc humanitarną – 

Biuro Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, za demokratyzację 

i  budowę instytucji demokratycznych – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zaś za re-

konstrukcję gospodarki Unia Europejska. Zob. J. Rydzkowski, Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

Warszawa 2003, s. 132.
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działalności w tym zakresie zadbać o powrót wysiedlonej ludności do ich 
domów. Miała także zagwarantować swobodę przepływu osób, respek-
towanie prawa własności, przeciwdziałać dyskryminacji oraz sprawić, by 
mieszkańcy prowincji uzyskali zarówno możliwość uczestniczenia w ży-
ciu publicznym, jak i powszechny dostęp do edukacji. Ponadto misja mo-
nitorowała poziom przestrzegania praw człowieka, reguł pracy sądów 
i policji oraz zapewniała wsparcie dla przyszłych, niezależnych instytucji, 
które miały zająć się szeroko zakrojoną działalnością legislacyjną9. Wy-
pełniając swój mandat, misja OBWE podejmuje obecnie inicjatywy zwią-
zane z raportowaniem na temat sytuacji mniejszości na terenie Kosowa. 
W tym celu opublikowała m.in. dokument dotyczący reakcji poszczegól-
nych urzędów miejskich na tym obszarze wobec problemu przymusowej 
emigracji i późniejszych powrotów do poprzednich miejsc zamieszkania. 
Raport w szczególności analizował implementację przepisów w sferze 
ochrony mniejszości, jak również stopień reintegracji osób wysiedlonych. 
Opisywał on także rolę kosowskich organów centralnych w zapewnieniu 
przestrzegania praw mniejszości oraz aktów prawnych, jak np. Strategii dla 
integracji wspólnot Romów, Aszkali i Egipcjan10 w Kosowie, której implementacja 
została podsumowana przez misję OBWE w maju 2011 roku11. 

Rola Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Uchodźców, które jest obecne na terenie Kosowa od 1992 roku, ogra-
niczała się do działalności w zakresie koordynacji powrotu osób wysie-
dlonych do swoich domów oraz zapewnienia wsparcia uchodźcom z ob-
szaru Kosowa. Biuro zajmuje się również kwestiami azylu na obszarze 
prowincji. Wspiera ono obecnie m.in. około 200 uchodźców z Chorwacji 
oraz Bośni i Hercegowiny, którzy opuścili Kosowo w latach 1991-1995, 
jak i 26 uchodźców z terenu Kamerunu, Etiopii i Iraku12. Ponadto Biuro 
pomaga bezpaństwowcom, którzy nie posiadają dokumentów tożsamości. 
Tym samym Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Uchodźców posiada dosyć rozbudowane funkcje w zakresie ochrony praw 
mniejszości w Kosowie.

9 OSCE Mission in Kosovo. Mandate, http://www.osce.org/kosovo/43381, (11.06.2012).
10 Dokument ten uwzględniał sytuację Egipcjan bałkańskich na terenie Kosowa.
11 Zob. Implementation of the Action Plan on the Strategy for the Integration of the Roma, Ashkali and Egyptian 

Communities in Kosovo, 2011, maj, http://www.osce.org/kosovo/77413, (11.06.2012).
12 UNHCR – The UN Refugee Agency, 2012 UNHCR country operations profile – Serbia (and Kosovo: SC Res.1244), 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d9f6&submit=GO, (11.06.2012).
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Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Kosowie 

po zaprzestaniu działań militarnych w 1999 roku

Po zaprzestaniu przez NATO działań militarnych, w najgorszej sytu-
acji znalazła się ludność pochodzenia serbskiego i romskiego13. Wynikało 
to przede wszystkim z faktu, iż przed wydarzeniami z marca 1999 roku, 
Serbowie wspomagani przez Romów, nadużywali swojej pozycji w stosun-
ku do Albańczyków i dopuszczali się wobec nich aktów agresji. Z tego 
powodu, obawiając się represji ze strony ludności albańskiej – zwłaszcza, 
że otrzymywano z jej strony pogróżki – zarówno Serbowie, jak i Romowie 
zdecydowali się na opuszczenie Kosowa.

Według danych opublikowanych w raporcie Human Rights Watch14 
z sierpnia 1999 roku wynika, iż od czerwca tego roku Kosowo opuściło 
około 164 000 Serbów. Jeśli chodzi o ludność pochodzenia romskiego, to 
brakuje natomiast statystyk dotyczących jej wysiedlenia z prowincji w tym 
okresie. Jednak Centrum Praw Romów z siedzibą w Budapeszcie, prowa-
dzące w lipcu badania na terenie Kosowa, w swoim raporcie stwierdziło, 
iż w żadnej z odwiedzanych wspólnot na terenie prowincji nie zamieszkuje 
więcej niż połowa osób żyjących w tych skupiskach przed rozpoczęciem 
konfliktu15.

Serbowie i Romowie byli narażeni na nękanie i zastraszanie ze strony 
Albańczyków, którzy w ten sposób chcieli wymóc na nich decyzję o opusz-
czeniu Kosowa. Osoby pochodzenia serbskiego i romskiego, które tego 
nie uczyniły, spotykały się z aktami agresji ze strony Albańczyków. Na-
dal aktywna w tym względzie była Wyzwoleńcza Armia Kosowa (UÇK)16, 

13 Poza mniejszością serbską i romską obszar Kosowa w tym okresie czasu był również  zamieszkiwany przez 

m.in. przez Chorwatów, Goran, Turków, Czarnogórców, Egipcjan.
14 Human Rights Watch jest międzynarodową organizacją pozarządową, która powstała w 1988 roku w wyni-

ku przekształcenia organizacji Helsinki Watch. Organizacja zajmuje się kwestiami ochrony praw człowieka 

na świecie, a jej główna siedziba znajduje się w Nowym Jorku. Zob. Human Rights Watch. About us, http://

www.hrw.org/node/75134, (12.06.2012).
15 Federal Republic of Yugoslavia. Abuses against Serbs and Roma in the New Kosovo, 1999, August, vol. 11, no. 

10 (D), http://www.hrw.org/legacy/reports/1999/kosov2/, (12.06.2012).
16 Wyzwoleńcza Armia Kosowa – alb. Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) – była albańską organizacją zbrojną, 

której powstanie najczęściej datuje się na rok 1994. Pragnęła ona doprowadzić do zjednoczenia ludności 

albańskiej, zamieszkującej Albanię, Czarnogórę, Kosowo i Macedonię. W ten sposób stworzyłaby ona „Wiel-

ką Albanię”. W miarę upływu czasu organizacja ta ograniczyła swój program  do tego, by Kosowo uzyskało 

niepodległość. Zob. M. Marcinko, Wyzwoleńcza Armia Kosowa: analiza struktury i ocena działalności, [w:] 

Bałkany u progu zjednoczonej Europy, red. P. Czubik, Kraków 2008, s. 145–150.



134

Paulina Szeląg 

Polityka

która począwszy od połowy czerwca 1999 roku, uprowadzała i przetrzy-
mywała Serbów oraz Romów. W wielu przypadkach osoby te powróciły 
do swoich domów. Jednak zdarzały się sytuacje, iż porwani nigdy nie zo-
stali odnalezieni.

Kolejną kwestią, ukazaną we wspomnianym raporcie i odnoszącą 
się do mniejszości etnicznych zamieszkujących Kosowo, były przypadki 
podpaleń, grabieży oraz niszczenia mienia należącego do ludności serb-
skiej i romskiej. O ile jeszcze rok wcześniej, bo w 1998 roku, to Serbowie 
masowo niszczyli domy, szkoły i meczety należące do Albańczyków, to 
w czerwcu 1999 roku padli oni ofiarą podobnego postępowania ze strony 
ludności albańskiej. Domy Serbów i Romów, podobnie jak cerkwie i klasz-
tory, stały się celem destrukcji.

Poza wspomnianymi już aktami bezprawia na cywilach, dochodziło 
także do innych działań o charakterze przestępczym. Wśród nich były 
również przypadki gwałtów i morderstw. Jednym z najgłośniejszych za-
bójstw dokonanych na Serbach, było zastrzelenie przez nieznanych spraw-
ców, 23 lipca 1999 roku, 14 rolników we wsi Gracko, w środkowej części 
Kosowa17. Innym przykładem przemocy podyktowanej pobudkami et-
nicznymi w prowincji było brutalne morderstwo dwójki Serbów w Pri-
zrenie. Z kolei pracownicy Human Rights Watch, podczas wizyty we wsi 
Belo Polje, 20 czerwca 1999 roku, odkryli ciała trzech mężczyzn pocho-
dzenia serbskiego, którzy dzień wcześniej zostali zastrzeleni18. Przypad-
ki zabójstw na tle etnicznym nie ominęły również ludności pochodzenia 
romskiego. W trzecim tygodniu czerwca 1999 roku w Mitrovicy nieznani 
napastnicy zamordowali dwóch Romów. Do morderstw doszło także na 
terenie Djakovicy i  Dubravy19.

Wszystkie wydarzenia tego typu miały miejsce w czerwcu i lipcu 1999 
roku, czyli już po przyjęciu rezolucji 1244. Tym samym łamanie praw 
mniejszości narodowych i etnicznych odbywało się w okresie, w którym 
na terenie Kosowa funkcjonowała już misja Narodów Zjednoczonych. 
O ile Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodź-
ców mogło w praktyce udzielać pomocy poszkodowanym, to jednak od-
powiedzialność za porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców 
tego terenu spoczywała głównie na barkach stacjonujących w prowincji 

17 Federal Republic of Yugoslavia. Abuses against Serbs and Roma in the New Kosovo…
18 Ibidem.
19 Ibidem.
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sił Sojuszu Północnoatlantyckiego. Reakcja misji ONZ oraz wojsk NATO 
na nadużycia w stosunku do mniejszości na terenie Kosowa, okazała się 
jednak spóźniona. W celu zapewnienia im bezpieczeństwa, Misja Tym-
czasowa Narodów Zjednoczonych w Kosowie, Wysoki Przedstawiciel 
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz Organizacja Bezpieczeń-
stwa i Współpracy w Europie powołały Grupę Zadaniową Ad hoc ds. 
Mniejszości. Ponadto UNMIK, KFOR i NATO publicznie potępiły nad-
użycia wobec Serbów i Romów. Jednakże istniały przesłanki świadczące 
o tym, iż Kosowo nie stanie się obszarem, gdzie Serbowie i Romowie będą 
mogli żyć bez narażenia na dyskryminację. Z tego powodu siły KFOR 
zdecydowały się wzmocnić swoją reprezentację w prowincji. Tym samym 
1800 funkcjonariuszy cywilnej policji oraz 1000 specjalnie wyszkolonych 
policjantów, powołanych przez ONZ, zostało rozmieszczonych na ob-
szarze Kosowa20. Działania te wpłynęły o tyle pozytywnie na sytuację na 
tym obszarze, iż dzięki nim udało się aresztować 200 osób (głównie Al-
bańczyków), podejrzanych o popełnienie przestępstw kryminalnych, ta-
kich jak podpalenia, grabieże, a także pobicia i morderstwa, dokonane na 
mniejszościach serbskiej i romskiej.  Human Rights Watch było świadkiem 
aresztowania grupy Albańczyków podejrzanych o dokonanie 28 lipca 1999 
roku grabieży w miejscowości Brestovik. Działania KFOR nie były jednak 
na tyle wystarczające, by zapobiec wszystkim aktom agresji skierowanym 
przeciwko Serbom czy Romom.

W 2004 roku, czyli pięć lat po wydarzeniach z 1999 roku, Human Ri-
ghts Watch opublikowało liczący 66 stron raport na temat klęski w prze-
ciwdziałaniu antymniejszościowym aktom agresji w Kosowie. W doku-
mencie zostały przedstawione dalsze, drastyczne przypadki łamania praw 
mniejszości, zwłaszcza Serbów i Romów. Ponadto omówiono problem 
fali przemocy skierowanej przeciwko nim, która osiągnęła swój punkt 
kulminacyjny w dniach 17–18 marca 2004 roku. Doszło wówczas do 
zamieszek wywołanych przez Albańczyków. Miały one związek z donie-
sieniami o tym, iż mniejszość serbska była odpowiedzialna za utonięcie 
trójki albańskich dzieci21. Przez prawie 48 godzin struktury bezpieczeń-
stwa NATO w Kosowie, międzynarodowe siły policyjne działające w ra-
mach UNMIK, a także lokalna policja, niemal całkowicie utraciły kontrolę 
nad sytuacją, nie mogąc przeciwdziałać wybuchowi zamieszek w licznych 

20 Ibidem.
21 Ibidem.
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punktach prowincji, w których udział wzięło około 51 000 uczestników22. 
Te wydarzenia w sposób jednoznaczny obnażyły słabości struktur mię-
dzynarodowych. W dwudniowych walkach zginęło 19 osób, a przynaj-
mniej 550 domów, 27 cerkwi i klasztorów zostało spalonych. Tym samym 
około 4100 Serbów, Romów i reprezentantów innych mniejszości zostało 
przesiedlonych. W kilka miesięcy po tych wydarzeniach ponad 2000 osób 
nadal żyło w szkodliwych dla zdrowia warunkach, zamieszkując w prze-
ludnionych szkołach, namiotach, czy nawet kontenerach23. Ta opieszałość 
w działaniu KFOR i UNMIK spotkała się z falą krytyki ze strony Human 
Rights Watch. Zarzucano im przede wszystkim nikłą aktywność w dążeniu 
do zaprzestania walk.  Z kolei siły policyjne Kosowa – według pracowni-
ków tej organizacji – były słabo wyszkolone i uzbrojone. Ponadto wielu 
policjantów ignorowało agresywne zachowanie Albańczyków. W niektó-
rych przypadkach oficerowie Służb Policyjnych Kosowa byli oskarżeni 
o aktywny udział w podpalaniu domostw mniejszości etnicznych. Z tych 
powodów oddziały KFOR oraz siły policyjne UNMIK były postrzegane 
jako nieefektywne.

Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych uległa nieznacznej po-
prawie po ogłoszeniu 17 lutego 2008 roku niepodległości Kosowa. Było 
to głównie spowodowane faktem geograficznego rozdzielenia ludności 
albańskiej i serbskiej. Dzięki temu liczba incydentów pomiędzy Albań-
czykami a Serbami i Romami nieco zmalała. Jednak akty agresji nadal wy-
stępowały w Kosowie, gdzie ludność zróżnicowana etnicznie mieszkała 
w bliskim sąsiedztwie. Do najbardziej rozpowszechnionych przestępstw 
należały kradzieże, rozboje oraz niszczenie mienia. Ponadto nadal docho-
dziło do aktów wandalizmu, skierowanych przeciwko cerkwiom i klasz-
torom. Pomimo że pracownicy Human Rights Watch zauważyli poprawę 
w działaniu KFOR, to nadal rekomendowali zmiany w systemie prawnym 
na terenie prowincji. Miało to na celu podniesienie poziomu zaufania spo-
łecznego mniejszości etnicznych w stosunku do władz w Kosowie, które 
zostało nadszarpnięte wskutek wydarzeń z 2004 roku. W tym samym ra-
porcie organizacja zwróciła uwagę na fakt, iż jakkolwiek Albańczycy wy-
siedleni w 1999 r. z obszaru Kosowa powrócili do swoich domów, tak 
Serbowie, Romowie i przedstawiciele innych narodowości, w większości 
przypadków tego nie uczynili.

22 Ibidem.
23 Ibidem.
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Obecnie większość z nich zamieszkuje północne i środkowe rejony 
Serbii oraz Macedonię i Czarnogórę. Z danych Wysokiego Przedstawiciela 
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców wynika, iż w lutym 2008 roku 
powróciło do swoich domów 17 938 osób wysiedlonych24. Jest to bezpo-
średnio związane z tym, iż mniejszości etniczne nadal obawiają się o swoje 
bezpieczeństwo na obszarze Kosowa. Raport z 2009 roku ujawnił także, 
iż zwłaszcza mniejszości romska i egipska są szczególnie marginalizowane. 
Polityczne, ekonomiczne i socjalne potrzeby tych grup zostały pominięte 
podczas negocjacji nad przyszłym statusem Kosowa. Dodatkowo mniej-
szości te są stale dyskryminowane pod względem dostępu do stanowisk 
w służbie publicznej25.

Jeśli chodzi o raport Human Rights Watch z 2012 roku, wynika z niego, 
iż kwestia praw człowieka uległa w 2011 roku poprawie26. System prawny 
nadal pozostaje słaby, chociaż podejmuje się wysiłki na rzecz walki z ko-
rupcją. Romowie i Egipcjanie nadal jednak są marginalizowani i narażeni 
na dyskryminację, zwłaszcza w aspekcie dostępu do służby publicznej, 
zatrudnienia i edukacji.

W sierpniu 2011 roku doszło do napięć między Serbami a Albańczy-
kami. Było to spowodowane decyzją władz Kosowa odnośnie umiesz-
czenia wojska na granicy z Serbią. W  wyniku starć jeden policjant został 
zabity przez serbskich protestantów. Poza tym lokalni prokuratorzy odno-
towali 60 przypadków incydentów na tle etnicznym, które miały miejsce 
w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku27. Większość tych incydentów 
była związana z wandalizmem. Sporadycznie występowały także morder-
stwa na tle etnicznym, jak np. w Mitrovicy, gdzie zastrzelono jednego Ser-
ba, a trzech innym raniono28. W październiku 2011 roku OBWE wezwa-
ło władze Kosowa do zapewnienia większych środków bezpieczeństwa 
w stosunku do mniejszości serbskiej.

24 World Report 2009. Serbia, Human Rights Watch, 2009, styczeń, http://www.hrw.org/sites/default/files/

related_material/serbia.pdf, (12.06.2012). 
25 Ibidem.
26 World Report 2012. Serbia, Human Rights Watch, 2012, styczeń, http://www.hrw.org/sites/default/files/

related_material/serbia_kosovo_2012.pdf, (12.06.2012).
27 Ibidem.
28 Ibidem.
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Podsumowanie

Biorąc pod uwagę sytuację związaną z funkcjonowaniem mniejszości 
narodowych i etnicznych na terenie Kosowa nasuwa się wniosek, iż nie 
można w jednoznaczny sposób stwierdzić, czy społeczność międzynaro-
dowa odniosła sukces w tym aspekcie swojej działalności, czy też poniosła 
porażkę. Problem mniejszości w prowincji jest sprawą wielowymiarową. 
Obecnie Kosowo zamieszkuje około 2 miliony osób. W przeważającej 
części są to Albańczycy, posługujący się językiem albańskim i wyznający 
islam. Ponadto obszar ten zamieszkuje ludność serbska, romska, bośniac-
ka, turecka, egipska, chorwacka, gorańska i szakalska. Zróżnicowanie et-
niczne, religijne oraz kulturowe, a także zaszłości historyczne, są źródłem 
wielu napięć pomiędzy poszczególnymi nacjami.

Organizacje międzynarodowe na terenie Kosowa od roku 1999 mu-
siały zatem sprostać dużemu wyzwaniu, jakim było utrzymanie stabilnej 
sytuacji na obszarze prowincji. Jak wynika z przedstawionych danych, nie-
jednokrotnie siły pokojowe KFOR, czy misja Narodów Zjednoczonych, 
reagowały zbyt opieszale. Nie można jednak zapominać o tym, iż od 1999 
roku na terenie Kosowa nie doszło do szeroko zakrojonej walki na tle 
etnicznym, której efektem byłby masowy rozlew krwi. Nie wiadomo rów-
nież, jak dzisiaj wyglądałaby sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych 
na tym terenie, gdyby zaniechano interwencji społeczności międzynaro-
dowej. Można jedynie domniemywać, iż sytuacja ta wyglądałaby zdecydo-
wanie gorzej niż wynika to z raportu Human Rights Watch z 2012 roku.
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Wśród czy obok nas?

Mniejszości w literaturze, kulturze i historii 
krajów słowiańskich

Proces akcesji danego kraju do Unii Europejskiej jest wieloetapowy 
i skomplikowany. Przebiega on praktycznie na wszystkich płaszczyznach 
życia publicznego, nie omijając przy tym języka. Kraje kandydujące do Unii 
Europejskiej są zobowiązane do dostosowania „narodowej” polityki języko-
wej do aktów prawnych obowiązujących we Wspólnocie. Nierzadko to „do-
stosowanie” wiąże się z trudnościami i dużymi emocjami zainteresowanych 
stron, a wprowadzane zmiany wywołują reakcję obronną i obawy o status 
oraz przyszłość własnego języka przede wszystkim wśród rodzimych języ-
koznawców, ale również wśród przeciętnych użytkowników języka.

Jednym z aspektów negocjacji w dziedzinie polityki językowej jest sta-
tus mniejszości etnicznych i narodowych, ich języków i szeroko rozumia-
nej kultury. Polityka UE w tym zakresie opiera się przede wszystkim o Kar-
tę praw podstawowych Unii Europejskiej i Europejską kartę języków regionalnych lub 
mniejszościowych.

Prawa grup etnicznych zawarte są m.in. w art. 21 i 22 Karty Praw Podsta-
wowych UE przyjętej na szczycie w Nicei w 2000 roku. Artykuł 21 sprowa-
dza się do zakazu wszelkich rodzajów dyskryminacji. W art. 22 z kolei czy-
tamy, że: „Unia szanuje różnorodność kulturalną, religijną i językową”1.
1 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2007/C 303/01), [w:] Dziennik urzędowy Unii Europej skiej 

z  14.12.2007, C 303/01-C 303/16, s. 6-7, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O-

J:C:2007:303:0001:0016:PL:PDF, (26.03.2011).
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Istotnym krokiem w procesie akcesji danego kraju do UE jest podpi-
sanie Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych. Warto przy 
tym zaznaczyć, że dokument ten został podpisany przez wszystkie kraje 
członkowskie UE, jednak nie wszystkie parlamenty krajowe go ratyfiko-
wały. Celem „Karty” jest ochrona przed zanikiem języków zagrożonych 
wymarciem, jako części dziedzictwa i bogactwa kulturowego Europy. 
Przepisy, zawarte w III części dokumentu, zobowiązują kraje, które go ra-
tyfikowały do wprowadzenia i promowania języka regionalnego lub mniej-
szościowego na terytorium, na którym liczba mieszkańców posługująca 
się danym językiem to uzasadnia w szkolnictwie wraz z nauczaniem jego 
historii i kultury (przynajmniej tym obywatelom, którzy zwrócą się z proś-
bą o taką możliwość), sądownictwie (o ile sędzia nie stwierdzi, że naru-
sza to przebieg procesu), administracji, mediach (umożliwienie nadawania 
programów w danym języku regionalnym lub mniejszościowym przynaj-
mniej jednej stacji radiowej i telewizyjnej, promowanie rozwoju mediów 
posługujących się danym językiem, zobowiązanie do umożliwienia mniej-
szościom narodowym zamieszkującym tereny przygraniczne do odbioru 
sygnału telewizyjnego i radiowego w ich języku ojczystym). Przepisy „Kar-
ty” zobowiązują państwa ratyfikujące również do utworzenia rady, która 
będzie kontrolowała jej przestrzeganie i jednocześnie składała co trzy lata 
na ręce Sekretarza Generalnego Rady Europy raport na ten temat. Kolej-
ne paragrafy zobowiązują do tłumaczenia najważniejszych dokumentów 
prawnych i administracyjnych na języki regionalne i mniejszościowe oraz 
promowania i popierania rozwoju kultury w tych językach.

Dostosowanie przepisów krajowych do zapisów Karty praw podstawo-
wych UE i Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych jest, jak 
już wspomniano procesem trudnym, który nierzadko jest wykorzystywa-
ny do rozgrywek politycznych między poszczególnymi ugrupowaniami. 
Co ciekawe, postanowienia zawarte w obu dokumentach nie wywołują 
zazwyczaj sprzeciwów językoznawców, którzy przeważnie podkreślają, że 
nie mają one wpływu na status języka oficjalnego, gdyż ich celem nie jest 
zrównanie w prawach wszystkich języków używanych w danym państwie, 
a jedynie rozszerzenie spektrum sfer komunikacyjnych, w których języki 
regionalne i mniejszościowe mogą funkcjonować2. Odmienne zdanie pre-
zentują natomiast politycy, szczególnie przeciwnicy akcesji do UE, którzy 

2 Zob. J. Dolník, Jazyková politika a európska integrácia, [w:] Studia Academica Slovaca 32. Prednášky XXXIX. 

Letnej školy Slovenského jazyka a kultury, red. J. Mlacek, Bratislava 2003, s. 185.
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przepisy obu kart nierzadko odbierają jako ograniczenie roli i znaczenia 
języka oficjalnego na rzecz języków mniejszości narodowych i etnicznych, 
co może być nawet odbierane jako atak na jego suwerenność. Oczywiście, 
ton dyskusji na temat przepisów Karty praw podstawowych UE i Europejskiej 
karty języków regionalnych lub mniejszościowych jest uwarunkowany wieloma 
czynnikami pozajęzykowymi. Wpływa na niego aktualna sytuacja politycz-
no-społeczna, a także zaszłości historyczne, co jest szczególnie istotne 
w krajach, które dopiero niedawno uzyskały suwerenność, jak np. Sło-
wacja, Słowenia czy kraje bałtyckie. Dobrą ilustracją przebiegu procesu 
dostosowywania prawa krajowego do przepisów Unii na gruncie polityki 
językowej jest przykład Polski i Słowacji.

W Polsce Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych została 
podpisana w 2003 r., natomiast Sejm RP ratyfikował ją 12 lutego 2009 r. 
6 stycznia 2005 r. została z kolei uchwalona Ustawa o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym, która właściwie (według komitetu eks-
pertów, sporządzającego raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy3) 
reguluje status mniejszości narodowych i etnicznych, rolę ich języka oraz 
jego nauki wraz z nauczaniem historii i kultury danej mniejszości. Na mocy 
tych dokumentów status języka regionalnego lub mniejszościowego na te-
rytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadają następujące języki: ormiański, 
białoruski, czeski, niemiecki, hebrajski, karaimski, kaszubski, łemkowski, 
litewski, romski, rosyjski, słowacki, tatarski, ukraiński oraz jidysz.

Przyznanie praw językom mniejszości w Polsce nie było przedmiotem 
gorącej debaty politycznej i przebiegło w sposób zrównoważony, mimo 
że lokalnie pojawiały się pewne akty wandalizmu wobec dwujęzycznych 
znaków z nazwą miejscowości w języku łemkowskim i niemieckim. Już 
w uchwalonej 7 października 1999 r. Ustawie o języku polskim podkreśla się, 
że jej przepisy nie naruszają praw mniejszości. Na spokojny przebieg tego 
procesu wskazuje również fakt, że wszystkie ww. języki posiadają równe 
prawa, co zdumiewa nawet komitet ekspertów:

O ile wydaje się, że dokument ratyfikacyjny w odpowiedni sposób odzwierciedla 
sytuację takich języków jak kaszubski, łemkowski czy ukraiński, to zdaniem 
komitetu ekspertów decyzja Polski o stosowaniu części III w odniesieniu do języka 
ormiańskiego, czeskiego, hebrajskiego, karaimskiego, romskiego, rosyjskiego, sło-
wackiego, tatarskiego oraz jidysz – z uwagi na niewielką liczbę osób posługujących 

3 Realizacja postanowień Europejskiej karty języków regionalnych i  mniejszościowych w  Polsce, Strasbourg 

2011, s. 10, http://www.msw.gov.pl/portal/pl/584/9550/Realizacja_postanowien_Europejskiej_karty_ 

jezykow_regionalnych_lub_mniejszosciow.html, (24.06.2012).
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się tymi językami – jest bardzo ambitnym krokiem i wiąże się z dużą odpowie-
dzialnością 4.

Warto natomiast zwrócić uwagę na fakt, że zapisy „Karty” dotknęły 
„delikatnego” i dyskusyjnego statusu kaszubszczyzny. Polscy językoznaw-
cy od lat prowadzą dyskusję, czy należy ją uznać za dialekt języka polskie-
go czy za odrębny język. Jak zauważa Kwiryna Handke:

ujmując rzecz najogólniej, należy stwierdzić, że obszar dialektu kaszubskiego (bar-
dzo zróżnicowanego wewnętrznie, rozpadającego się na wiele gwar) ma charakter 
przejściowy między dwoma biegunami języków lechickich: zachodnim (pomorskim) 
i wschodnim 5.

Na mocy „Karty” dialekt kaszubski został oficjalnie uznany za odręb-
ny język regionalny. Powodzenie kaszubszczyzny postanowili wykorzystać 
również Ślązacy, którzy coraz śmielej domagają się uznania dialektu ślą-
skiego za kolejny język regionalny w naszym kraju. Z punktu widzenia 
językoznawstwa, na przeszkodzie stoi przede wszystkim fakt, że dialekt 
śląski nie posiada odrębnego rozwoju od innych dialektów języka polskie-
go, co odróżnia go od  kaszubszczyzny, która przez pewien czas rozwijała 
się niezależnie od języka polskiego z grupą dialektów pomorskich.

Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku Republiki Sło-
wackiej, która, co jest istotne z punktu widzenia polityki językowej i przepi-
sów dotyczących mniejszości etnicznych i narodowych, powstała dopiero 
1 stycznia 1993 r. Należy również podkreślić, że jest to pierwsze suweren-
ne i niepodległe państwo Słowaków, a ponadto jest ono o wiele bardziej 
zróżnicowane pod względem etnicznym niż Polska. W Polsce, według spi-
su powszechnego z 2011 r., ok. 91,5% obywateli6 przyznaje się wyłącznie 
do polskiej narodowości, podczas gdy w Słowacji mniejszości narodowe 
stanowią 15% społeczeństwa, z czego największa jest mniejszość węgier-
ska – 10,8%7. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że oficjalnie do 
pochodzenia romskiego przyznaje się tylko 1,4% obywateli, podczas gdy 
4 Ibidem, s. 7.
5 K. Handke, Terytorialne odmiany polszczyzn, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, 

s. 206.
6 Zob. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji 

demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, Warszawa 2012, s. 17, http://

www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf, (24.06.2012).
7 Obyvateľstvo v  Slovenskej republike a  krajoch SR. Vybrané výsledky sčítania obyvateľov, domov a  bytov 

2011, Bratislava 2012, s. 52, http://www.scitanie2011.sk/wp-content/uploads/Obyvate%C4%BEstvo-v-

Slovenskej-republike-a-krajoch-SR.pdf, (24.06.2012).
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faktycznie grupa ta może stanowić nawet 10% społeczeństwa. Nie dziwi 
zatem fakt, że ze względu na historię narodu i języka słowackiego, jednym 
z najpilniejszych zadań słowackiej polityki językowej stało się zabezpiecze-
nie statusu i uprzywilejowanej roli języka słowackiego względem innych 
języków używanych na obszarze Republiki Słowackiej. Punktem wyjścia 
słowackiej polityki językowej stała się zatem Ustawa o języku państwowym 
Republiki Słowackiej (sł. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 
Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky).

Jak zauważa Juraj Dolník ustawa ta ma charakter synkretyczny i jest 
wynikiem współistnienia na Słowacji dwóch koncepcji polityki językowej8. 
Pierwsza zakłada homogeniczność narodu i języka Słowaków, druga zaś 
dotyczy orientacji obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem aspek-
tu pragmatycznego. W momencie uzyskania przez Słowację statusu sa-
modzielnego i suwerennego państwa do głosu doszli politycy narodowo 
zorientowani, których celem, jak już wspomniałem, było zabezpieczenie 
funkcjonowania i statusu języka słowackiego. Toteż w uchwalonej ustawie 
nie znalazł się zapis o używaniu języków ojczystych przez mniejszości na-
rodowe. W związku z tym, jednym z podstawowych problemów słowac-
kiej akcesji do UE, z punktu widzenia polityki językowej, stało się dostoso-
wanie Ustawy o języku państwowym do wymogów obu kart. Zapis o używaniu 
języka mniejszości narodowych w administracji lokalnej, sądownictwie czy 
mediach oraz o rozwoju ich kultury pojawia się w „Ustawie” w 1999 r.

Kolejnym krokiem w tym procesie było podpisanie i ratyfikowanie 
przez parlament słowacki w 2001 r. Karty języków regionalnych lub mniejszościo-
wych, mimo że pojawiały się głosy, że przepisy „Karty” zagrażają statusowi 
i uprzywilejowanej pozycji języka słowackiego jako języka państwowego 
Republiki Słowackiej.

Obecnie w Słowacji żaden z języków nie posiada statusu języka regional-
nego, w związku z czym przepisy „Karty” odnoszą się jedynie do języków 
mniejszości narodowych i etnicznych: węgierskiego, rusińskiego, ukraińskie-
go, niemieckiego, polskiego, chorwackiego, rosyjskiego, bułgarskiego, rom-
skiego i czeskiego. Warto podkreślić, że status tego ostatniego jest szczegól-
ny, gdyż może być on używany w urzędach, obrocie handlowym, reklamie 
itp., jako język zrozumiały z punktu widzenia języka państwowego9.

Niestety, kwestie dotyczące języków mniejszościowych i etnicznych 
w Słowacji, szczególnie w odniesieniu do mniejszości węgierskiej, są 
8 Zob. J. Dolník, op. cit., s. 182–183.
9 Zapis taki pojawia się w Ustawie o języku państwowym Republiki Słowackiej.
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ciągłym przedmiotem polityki i strategii, przyjmowanych przez poszcze-
gólne ekipy rządzące. Pod pretekstem obaw związanych z wpływem za-
pożyczeń z języka angielskiego na stan skodyfikowanej normy języka 
słowackiego oraz w związku z obniżaniem się poziomu kultury języka, 
parlament słowacki, na wniosek rządu Roberta Fico, przyjął w 2009 r. no-
welizację Ustawy o języku państwowym Republiki Słowackiej, która ponownie 
wprowadzała kary ustawowe za błędne używanie języka słowackiego lub 
używanie innego języka przez organizacje i instytucje o charakterze pu-
blicznym, które mają obowiązek używania w swojej działalności skody-
fikowanej normy języka słowackiego (urzędy, siły zbrojne i mundurowe, 
zakłady opieki zdrowotnej). Zapis o karach znajdował się w „Ustawie” 
również w latach 1995-1999. Równocześnie nowelizacja ta nakładała na 
urzędników obowiązek znajomości skodyfikowanej normy języka słowac-
kiego, którą praktycznie każdy obywatel Słowacji powinien opanować już 
na poziomie szkolnictwa podstawowego. Niestety, słaba kampania infor-
macyjna, jak również kontekst polityczny tej zmiany sprawiły, że noweli-
zacja ta nie została pozytywnie przyjęta przede wszystkim w środowisku 
językoznawców. Zbiegła się ona bowiem w czasie z uchwaloną przez par-
lament węgierski ustawą o nadawaniu obywatelstwa ludności pochodzenia 
węgierskiego mieszkającej poza Republiką Węgierską, która u naszych po-
łudniowych sąsiadów została odebrana jako atak na suwerenność Słowa-
cji, którą zamieszkuje ok. 500 tys. Węgrów10. W związku z tym nowelizacja 
Ustawy o języku państwowym Republiki Słowackiej wywołała głośny sprzeciw 
mniejszości węgierskiej, która odczytała ją jako odwet za działania rządu 
węgierskiego. Problematyczny był także par. 4, ust. 3. nowelizacji, któ-
ry wprowadził obowiązek prowadzenia całości dokumentacji w szkołach 
w języku słowackim, a w placówkach, gdzie językiem wykładowym jest 
język mniejszości, w języku mniejszości i języku państwowym. Do tej pory 
część dokumentacji mogła być prowadzona tylko w języku mniejszości. 
Podczas ostatniej nowelizacji „Ustawy” (luty 2011 r.) w paragrafie tym 
ponownie pozwolono na prowadzenie części dokumentacji tylko w języku 
mniejszości.

10 Jak zauważa J. Lipowski, głównym celem Ustawy o  języku państwowym Republiki Słowackiej i  jej nowe-

lizacji „už nie je slovenčinu chrániť pred návalom čechizmov, ani veľkým množstvom anglicizmov (resp. 

amerikanizmov), ale brániť ju proti maďarskému živlu (...), zabrániť expanzii jazyka maďarskej menšiny 

žijúcej vo veľkých zoskupeniach na juhu slovenského územia” (J. Lipowski, O slovenskom jazykovom ochra-

nárstve, [w:] Z warsztatu współczesnego słowacysty, red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik, Kraków 

2010, s. 119–120), co podkreśla ogromny wpływ polityki na kształt Ustawy.
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W par. 3 ust. 5 nowelizacji z 2009 r. znalazł się zapis11, który mówił, 
że osoby fizyczne powinny w kontakcie z urzędami i innymi instytucja-
mi o charakterze publicznym posługiwać się skodyfikowaną normą języka 
słowackiego, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy brak przepisów stwierdzają-
cych inaczej. W związku z tym mniejszości żyjące na terenie Republiki Sło-
wackiej (oczywiście poza mniejszością węgierską) wydały oświadczenie, że 
taka forma nowelizacji „Ustawy” nie narusza ich praw, gdyż gwarantowane 
są one przez Kartę praw podstawowych UE, Europejską kartę języków regional-
nych lub mniejszościowych, Ustawę o mniejszościach narodowych czy Ustawę o języku 
państwowym Republiki Słowackiej.

Warto również dodać, że proponowane kary grzywny (od 1000 do 
5000 euro) nie mogą być nakładane na osoby fizyczne, natomiast osoby 
prawne, organizacje i instytucje czy przedsiębiorcy mogą zostać ukarani 
grzywną dopiero wtedy, gdy po pisemnym upomnieniu nie dostosują się 
do wymogów „Ustawy”.

W lutym 2011 r., jak już wspomniałem, doszło do kolejnej nowelizacji. 
W związku z tym, że po wyborach parlamentarnych w 2010 r. w koalicji 
rządzącej znalazła się również partia mniejszości węgierskiej MOST-HÍD, 
nie dziwi fakt, że nowelizacja ta jest postrzegana jako złagodzenie słowac-
kiej polityki językowej. Świadczy o tym choćby obniżenie grzywny za na-
ruszenie przepisów „Ustawy” (teraz może ona wynieść maksymalnie 2500 
euro), a w perspektywie prawdopodobne jest wykreślenie zapisu o moż-
liwości karania za nieprawidłowe użycie języka państwowego lub zastą-
pienie go napisami w innym języku. Z drugiej jednak strony, po ostatnich 
przedterminowych wyborach do parlamentu słowackiego, które odbyły 
się 10 marca 2012 r. do władzy ponownie doszła partia Roberta Fico, któ-
ra była odpowiedzialna za zaostrzenie słowackiej polityki językowej i dia-
logu z mniejszością węgierską.

Podsumowując, Polska i Słowacja przeszły podobną drogę w procesie 
dostosowania „narodowej” polityki językowej do prawa unijnego. Zapi-
sy dotyczące języków mniejszości narodowych i etnicznych pojawiają się 
w ustawach językowych obu państw w jednym czasie. Należy jednak pod-
kreślić, że w Ustawie o języku polskim zapis taki znajduje się od początku 
jej istnienia, podczas gdy w Słowacji został on wprowadzony jako nowe-
lizacja dopiero kilka lat po uchwaleniu Ustawy o języku państwowym Republi-
ki Słowackiej. Oba kraje podpisały Europejską kartę języków regionalnych lub 
mniejszościowych i realizują (z różnym skutkiem) jej postanowienia. Należy 
11 Zapis ten był skutecznie pomijany w kampanii informacyjnej.
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również podkreślić, że w ustawach językowych obu krajów pojawiają się 
kwestie kar finansowych za nieprzestrzeganie ich przepisów. W Ustawie 
o języku polskim kary te dotyczą jednak jedynie używania nazw obcojęzycz-
nych w obrocie handlowym i reklamie, podczas gdy w Słowacji kara finan-
sowa może być nałożona za złamanie któregokolwiek z przepisów Ustawy 
o języku państwowym Republiki Słowackiej. Wydaje się jednak, że w Słowacji 
przepisy te są w znacznej mierze elementem gry politycznej i, w zależno-
ści od ekipy rządzącej, kary pojawiają się i znikają lub zostają znacząco 
obniżone. Wydaje się również, że w Polsce nie manipuluje się informacja-
mi na temat przepisów dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych 
w takim stopniu jak w Słowacji, gdzie nowelizacja z 2009 r. wywołała nie 
tylko protesty mniejszości węgierskiej, ale również części środowiska języ-
koznawców, którzy podkreślali, że cała zmiana ma na celu nie tyle ochronę 
języka słowackiego, co dezinformację społeczeństwa i swego rodzaju od-
wet za węgierską ustawę o nadawaniu obywatelstwa ludności węgierskiej, 
mieszkającej poza granicami kraju.
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