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Nawet pobieżny przegląd utworów czeskich bardów – Karela 
Kryla i Jaromíra Nohavicy – pokazuje, iż obydwaj twórcy czę-

sto i chętnie portretują w swych działach postacie kobiet1. Galeria żeńskich 
postaci jest bardzo szeroka i obejmuje swoim zasięgiem zarówno bohaterki 
mitologiczne, biblijne czy zaczerpnięte z miejscowego folkloru, jak i kobiety 
napotkane przypadkowo w ulicznym tłumie, które stały się poetycką inspi-
racją. Na tle tego szerokiego wachlarza charakterów wyjątkowo interesu-
jące wydają się dwie, w pewien szczególny sposób korespondujące ze sobą 
postaci, przywołane w tekstach Karela Kryla i Jaromíra Nohavicy: Salome 
i Margita. 

1 Zainteresowanie wątkami kobiecymi w sposób bodajże najintensywniejszy przejawia 
się w twórczości Karela Kryla, m.in. jako autora tomu 17 kryptogramů na dívčí jména 
(München 1978).

Dominika Dźwinel
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tanečnice smrti. 
Salome Karela Kryla i Margita Jaromíra Nohavicy
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Zajmując się twórczością akurat tych dwóch czeskich bardów, nie spo-
sób nie wspomnieć o ich wzajemnych relacjach. Kryl przywołuje nazwisko 
Nohavicy w swej autotematycznej pieśni Písničkářský bacil, a także wspomi-
na o nim w niektórych wywiadach2. Nohavica natomiast zadedykował Kry-
lowi swój utwór Mařenka3. W wielu miejscach autor Mikymauza wspominał 
kromierzyskiego artystę jako istotne źródło inspiracji. Pieśniarze podejmują 
w swoich utworach podobne motywy, zachwycając się pięknem rzeczywi-
stości, a jednocześnie eksplorując jej metafizyczne wymiary (u autora Miłej 
uwyraźniło się to w wątkach biblijno-religijnych, a u ostrawskiego pieśnia-
rza natomiast – chociażby w licznych odniesieniach do kosmosu). Tekstami 
eksplikującymi tożsamy wątek tematyczny są Salome Kryla oraz Margita 
Nohavicy, w których wyeksponowany zostaje motyw kobiecego tańca.

Motyw kobiety jest w literaturze światowej bardzo popularny. Liczni 
autorzy podejmowali zagadnienia wiążące się z płcią piękną, sięgając czę-
sto po bohaterki charakterologicznie trudne i niejednoznaczne. Karel Kryl 
opisuje w swojej Salome jedną z ciekawszych historii biblijnych. Zabójczyni 
Jana Chrzciciela nie została w Piśmie Świętym nazwana własnym imieniem. 
Wzmianki o niej pojawiają się w Ewangeliach św. Marka i św. Mateusza, 
gdzie nazwano ją „córką Herodiady”4. Miała ona zakochać się w Janie 
Chrzcicielu, który był więźniem, przetrzymywanym na dworze jej ojczyma 
– Heroda Antypasa. Miłość judejskiej księżniczki została jednak odrzucona 
przez proroka, będącego całkowitym przeciwieństwem pogrążonej w swo-
ich pragmatyczno-hedonistycznych popędach kobiety – czysty, uświęcony, 
wierny swoim ideom mężczyzna staje się dla niej nieosiągalnym fantazma-
tem, projekcją erotycznych pragnień. Salome nie mogąc zdobyć miłości, 
skazuje ukochanego na śmierć. Podczas urodzinowej uczty Heroda wykonu-
je taniec, za który nagrodą miała być głowa Jana. Tańcząca Salome stała się 
utrwalonym w kulturze archetypem kobiety fatalnej. Przez swoje uwikłanie 
w nieszczęśliwą miłość okazała się inspiracją dla wielu artystów. W licznych 
dziełach literackich przedstawiana jest jako amoralna, bezwzględna zbrod-
niarka, a jej uczucie nabiera coraz to nowych cech demonicznych, ewoluuje, 
2 Zob. np. K. Kryl, Rozhovory, Praha 2006, s. 131–132, 204.
3 J. Nohavica, Mařenka, [w:] Idem, Komplet, Cheb 2005, s. 101.
4 Jej imię przywołuje dopiero żydowski historyk Józef Flawiusz, mimo że nie wspomina 

on ani o tańcu, ani o bliższych okolicznościach śmierci Jana Chrzciciela. Pisze o tym 
Dariusz Trześniowski w artykule „A trwanie twoje jest, jak śmierć, na zawsze – coraz 
straszniejsze i krwawsze…”. Modernistyczny wizerunek Salome, „Pamiętnik Literacki”, 
2001, z. 1, s. 7.
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przechodząc od zauroczenia do fatalistycznego, niedającego się zaspokoić 
pożądania, które prowadzi do śmierci5. 

Wobec utartych obrazów demonicznej kochanki pojawiająca się w uję-
ciu Kryla wizja Salome przytłoczonej ciężarem winy wydaje się szczególnie 
ciekawa. Autor Lilii miał własną koncepcję postaci żydowskiej księżniczki, 
stworzył jedną z nielicznych realizacji podkreślających żal i smutek doskwie-
rający tancerce. Salome jest jednym z pierwszych wierszy barda o tematyce 
biblijnej – powstał w 1965 roku, w czasie podróży kolejowej z Litoměřic 
do Teplic6 – obok utworów takich jak Judasz czy Zaparcie się Piotra. Tytuły 
przywołanych tu utworów podpowiadają, że pieśniarz wybierał bohaterów 
tragicznych, których ocena nie powinna być (szczególnie w ujęciu artystycz-
nym) oczywista. Taka też jest Salome. Mimo przywołania przez Kryla wielu 
motywów nawiązujących do jej fatalizmu, rysuje się tutaj bardzo ciekawe 
novum – wyrzuty sumienia i cierpienie biblijnej tancerki jako konsekwencje 
strasznego czynu. Być może czeski artysta podejmuje tu próbę uczłowiecze-
nia, rozgrzeszenia postaci, która przez wieki była traktowana jako nieczuła, 
wyrachowana zbrodniarka.

Już w pierwszych wersach tekstu widać konotacje zgodne z tradycyj-
nym ujęciem, kiedy Salome jest opisywana jako: 

Něžná i proradná 
krutá i bezradná
Plamen i červánek
Ďábel i beránek
Cukr i sůl7.

Te ambiwalentne zestawienia wskazują na niejednoznaczny charakter 
bohaterki, oscylujący między skrajnymi wymiarami. W postaci Salome nie 
ma nic pośredniego – jest dobrem albo złem, przy czym, paradoksalnie, 
5 Postać Salome występuje na kartach utworów Heinricha Heinego, Ernesta Renana, Gu-

stava Flauberta, Joris Karla Huysmansa, Stéphane’a Mallarmégo, Julesa Laforgue’a, 
Oscara Wilde’a czy Hermana Sudermanna. Do literatury polskiej trafiła dzięki Janowi 
Kasprowiczowi. Recepcja tego motywu miała więc charakter ogólnoeuropejski, obja-
wiając się po latach we współczesnej wersji Kryla.

6 Zob. K. Kryl, Krylogie. Autorské porady, vysílané v letech 1975–1989 rozhlasovou stanicí 
Svobodná Evropa, Praha 1994, s. 49.

7 Wszystkie cytaty z Salome w języku czeskim będą podawane za: idem, Krylogie..., 
s. 48–49. W poetyckim przekładzie Maryny Miklaszewskiej fragment ten brzmi: „Woda 
i ognia skry / Jagnię i wilcze kły / Słodka i okrutna / Drapieżna i smutna / Biel i czerń…”. 
Zob. Piosenki Karela Kryla, Warszawa 1986, s. 9.
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może być równocześnie i tym, i tym. Kryl podejmuje trudną próbę uchwy-
cenia tożsamości bohaterki oraz motywacji popychających ją do wydania 
wyroku na Jana. Wyraźnie podkreśla tu wpływowość kobiety, która z wła-
snej woli decyduje się zatańczyć dla władcy – „Salome / netanči, nechceš-li” 
– a także jej istotną rolę na dworze Heroda: „císař dnes myslí byl / Za tanec 
přislíbil / království půl”8. A ona już wie, o co będzie prosić i w jaki sposób 
musi zatańczyć, aby jej życzenie się spełniło. Somnambuliczne ruchy córki 
Herodiady sprawiają, iż przypomina ona zjawę z pogranicza snu i rzeczywi-
stości, a jej oniryczny taniec na granicy narkotycznego upojenia nabiera cech 
demonicznych. Bohaterka całkowicie zatraca się podczas swojego występu. 
Jej taniec nabiera charakteru profetycznego, stając się zwiastunem śmierci 
Chrzciciela. Intensyfikuje się szczególnie w momencie, kiedy przychodzą 
wieści o ścięciu proroka. W obłędnym wirze na pierwszym planie zarysowu-
je się tylko wyraźna, upiornie płomienna czerwień ust: „Ústa jak upíru / krví 
ti planou / Salome”. Na tle całego wiersza ta natężona barwa jest zauważal-
nie skontrastowana z czernią włosów tancerki oraz mrocznymi odcieniami, 
jakie nasuwają się przez skojarzenia z nocą. Przywołana przez autora woń 
goździków9 wpływa na swoistą, duszną atmosferę całego utworu, potęgując 
jego orientalny charakter.

Salome w utworze Kryla jest kreowana na kobietę zdecydowaną, któ-
ra wie, czego pragnie i świadomie wykonuje brzemienny w skutkach ta-
niec. Tekst czeskiego barda nie pozwala jednak na dokładne ustalenie, jakie 
stosunki łączyły ją z Janem. Autor ukazuje bohaterkę w momencie tańca, 
a więc w samym „epicentrum” wydarzeń, pozostawiając jednocześnie od-
biorcę w stanie pewnego niedomówienia. Wcześniejszych scen można się 
domyślać, odwołując się do biblijnej historii. Kiedy padają słowa „Salome / 
sťali už Křtitele”, tancerka nie przestaje wirować. Jej reakcja staje się przez 
to bardzo wymowna: osiągnęła swój cel, a jedynym sposobem, aby choć 
na chwilę pozbyć się myśli o jego tragicznych konsekwencjach, jest szaleń-
czy taniec. Wspomniana już czerwień ust podkreśla krwawy charakter tej 
okrutnej zbrodni, jaka dokonała się za sprawą zakochanej kobiety. Salome 
8 Dobrze intencję autorską oddaje tu przekład Miklaszewskiej: „Cesarz za mój taniec / 

Każde me żądanie / Wypełnić chce…”. Zob. Ibidem, s. 9.
9 Zob. B. Kuryłowicz, Goździk – kwiat Boga, [w:] Eadem, Semantyka nazw kwiatów 

w poezji Młodej Polski, Białystok 2012, s. 369–378. Autorka wspomina o intensyw-
nym zapachu goździków, przywoływanym często przez twórców młodopolskich. Nie bez 
znaczenia pozostaje także fakt, że motyw Salome był w tej epoce szczególnie popularny. 
Zob. D. Trześniowski, op. cit.
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w obliczu zwycięstwa zachowuje się pozornie jak typowa femme fatale – zdaje 
się nie przejmować tym, że skazała człowieka na śmierć – w końcu decyzję 
o tańcu podejmuje świadomie. Cała dotychczasowa kreacja zostaje jednak 
podana w wątpliwość przez ostatnią strofę wiersza. 

Salome
trochu jsi pobledla
Salome
v koutku jsi usedla
Víčka máš šedivá
Nikdo se nedívá
Salome!
Pláčeš…?10

Na uwikłanie księżniczki w nieszczęśliwą miłość do Jana Chrzciciela 
wskazywałoby jej zachowanie w chwili samotności, kiedy wyszli wszyscy 
goście i nie musi ona odgrywać już przed nikim przedstawienia. Za taką 
interpretacją przemawiałoby również i to, że w wierszu brak jest Herodiady 
jako czynnika sprawczego, oddziałującego na córkę, tak jak w innych utwo-
rach poświęconych postaci biblijnej księżniczki11. Salome sama zdecydowała 
się na taniec, aby w ten sposób ukarać proroka za odrzucenie jej uczucia. 
W swoim nieokiełznanym szaleństwie, z powodu niespełnionej miłości, de-
cyduje się na straszliwą zemstę. Następnie napawa się swym czynem, któ-
ry zaspokoił na krótką chwilę jej urażoną dumę. Jednak kiedy jest już po 
wszystkim, spada na nią cały ciężar tej tragicznej sytuacji. Sugestia płaczu, 
jaką zawarł autor w końcowych partiach wiersza, to coś zupełnie nowego – 
próba innego spojrzenia na postać Salome, której do tej pory nie pozwalano 
na chwile słabości. Tutaj przytłoczona zostaje nie tylko niespełnioną miło-
ścią czy wyrzutami sumienia, ale także świadomością tego, że śmierć Jana 
jest faktem nieodwracalnym. 

Inną tancerkę przywołał w swoim utworze Jaromír Nohavica. Już samo 
imię jego bohaterki – Margita (Małgorzata) – odsyła do kręgu skojarzeń 
związanych z niezwykłymi postaciami literackimi. Wymienić tu wystarczy 
Małgorzatę z powieści Michaiła Bułhakowa, Królową Margot z twórczości 

10 „Salome – pobladałaś, wargi drżą / Salome – goście odeszli stąd / W kątku cicho sia-
dasz / Cień na oczy pada / Salome… płaczesz?”. Zob. Piosenki Karela Kryla..., s. 9.

11 Matka Salome pojawia się w tej funkcji np. w Herodiadzie Gustave’a Flauberta czy 
Tancerce Guillaume’a Apollinaire’a.
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Aleksandra Dumasa czy Małgorzatę z Fausta Johanna Wolfganga Goethe-
go. Imię to łączy się więc nierzadko ze sferą magiczną, nadprzyrodzoną, 
nierealną, a noszące je kobiety często obdarzone są czarodziejską mocą. Co 
znamienne, powtarza się ono w twórczości czeskiego pieśniarza – w piosen-
ce Bláznivá Markéta, w której podmiot obserwuje sprzątaczkę zamiatającą 
podziemne przejście cieszyńskiego dworca i odruchowo nazywa ją Markétą. 
Poruszając się w takt śpiewanej przez siebie melodii, przypomina ona obser-
wującemu zaklętą królewnę: „je to princezna zakletá”12. 

Zarówno Kryl, jak i Nohavica przedstawiają bohaterki w ruchu, w mo-
mencie tańca, odbywającego się na oczach widzów. Właśnie z takiej perspek-
tywy widza – obserwatora autorzy opisali obie tancerki: Salome i Margitę. 
Podmioty liryczne są bezpośrednimi świadkami wydarzeń, które relacjonu-
ją. Ich postawy okazują się jednak skrajnie różne – podmiot opisujący cór-
kę Herodiady podejmuje próbę wejścia z tancerką w bezpośredni kontakt, 
poprzez stosowanie anaforycznego zwrotu: „Salome”, a w ostatniej zwrotce 
zadaje nawet wprost pytanie „Płaczesz?”, podczas gdy obserwator Margity 
jest biernym odbiorcą jej występu. Podobieństwa i różnice między tekstami 
zaczynają się więc już na poziomie sytuacji lirycznej. 

Punkt wspólny, dający podstawy do zestawienia omawianych utworów, 
stanowi motyw balu, w którym biorą udział obie tancerki, przy czym są to 
wydarzenia o bardzo odmiennym charakterze. Salome tańczy wszakże na 
uczcie urodzinowej Heroda. Jej występ jest szalony, zawzięty i perswazyjny, 
gdyż ma doprowadzić do śmierci proroka. Małgorzata natomiast uczestniczy 
w specyficznej maskaradzie onirycznych cieni, których status ontologiczny 
nie jest do końca jasny. Zdają się one funkcjonować w przestrzeni zawieszonej 
między życiem a śmiercią, o czym świadczą już słowa pierwszej strofy:

Točí se točí kolo dokola 
a až nás smrtka zavolá
tak vytáhneme rance
sbalíme svý tělesný ostatky
srazíme podpatky
a potom dáme se do tance13

12 J. Nohavica, Bláznivá Markéta, [w:] Idem, Komplet..., s. 14.
13 Wszystkie cytaty z Margity w języku czeskim podaje się za: Idem, Margita, [w:] idem, 

Komplet..., s. 96–97. Warto przywołać znakomite tłumaczenie Renaty Putzlacher: „Kręci 
się kręci koło dokoła / i zanim śmierć nas powoła / manatki spakujemy / zwiniemy swe 



11Numer 2(4)/2013Tanečnice smrti…

Rozpoczyna się bal maskowy, będący rytuałem przejścia między świa-
tem żywych i umarłych. Co ciekawe, utwór Nohavicy funkcjonował pier-
wotnie (od 1988 roku, kiedy to trafił na album Písně pro V. V.14) pod tytułem 
Maškarní ples, a dopiero w 1993 roku na płycie Mikymauzoleum15 ukazał się 
jako Margita. Fakt ten podkreśla tylko wagę maskarady jako kluczowego 
wątku interpretacyjnego. Nie jest to jedyny przykład wykorzystania ele-
mentu karnawałowego w twórczości czeskiego barda – podobne motywy 
pojawiają się chociażby w tytułach tekstów takich jak Masopust czy Ma-
škarní plesy. Szczególnie w tym ostatnim rozpoznać można charakterystycz-
ne komponenty balów maskowych: „Zas přišel únor čas maškarních plesů 
/ kdekdo si kupuje masku a kníry”16. Maskarady, szczególnie popularne 
w średniowieczu i w okresie renesansu, będące także jedną z podstawowych 
rozrywek arystokracji wieku oświecenia, pełniły różne funkcje kulturowe. 
Były nie tylko sposobem na wytchnienie od trudów życia, ale także okazją 
do wyzbycia się swego imienia i przyjęcia obcej tożsamości, co sprzyjało 
różnorakim intrygom i spiskom17. Możliwość ukrycia się za karnawałową 
maską była kuszącą perspektywą dla każdego, kto chciał posmakować życia 
przedstawicieli warstw szlacheckich18. Jak pisze Nohavica: „Celou noc pro-
tančit nepoznán nikým / příjmení smazat a ztratit se v davu”19.

Jednak w Margicie zastosowanie motywów maskaradowych zdaje się 
zupełnie inne. Autor prezentuje swoisty danse macabre w wykonaniu zjaw, 
które „zwinęły już swe cielesne szczątki” i uczestniczą w pośmiertnej zaba-
wie, oczekując na ostateczną podróż do innego świata. Bal maskowy staje 
się więc rytuałem przejścia dla ontologicznie niejednoznacznych jego uczest-
ników. Podobnie niejasny pozostaje status obserwatora, który w pewnym 
momencie zauważa – „já tady vlastně ani nejsu” („a tak właściwie mnie tu 
nie ma”). Goście czekając na finalne wezwanie śmierci, pozostają niejako 
w fazie liminalnej. Zgodnie z tradycją tańczą, paradoksalnie, dynamicznego 

cielesne szczątki / zanim zmienimy się w świątki / trochę tu poszalejemy”. Zob. http://
putzlacher.net/przeklady/nohavica/margot.htm, (10.10.2013).

14 Zob. J. Nohavica, Písně pro V. V., Panton, 2 EP, 1988.
15 Zob. Idem, Mikymauzoleum, Monitor, CD, 1993.
16 Idem, Maškarní plesy, http://www.nohavica.cz/cz/tvorba/texty/maskarni_plesy.htm, 

(10.10.2013).
17 Zob. J. Ryba, Z katalogu motywów maskaradowych, [w:] Idem, Maskarady oświeco-

nych. Próba opisu zjawiska, Katowice 1998, s. 51–113.
18 Zob. Idem, Maskarady oświeconych..., s. 38–44.
19 J. Nohavica, Maškarní plesy...
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gawota. W całym tekście pojawiają się liczne nawiązania funeralne – ludz-
kie szczątki, ciało skrępowane przez całun czy – dodane przez tłumaczkę, 
Renatę Putzlacher, dla spotęgowania efektu – pogrzebowe chryzantemy 
w warkoczach Margity. Śmierć została tu ukazana jako naturalna kolej losu 
– kręcącego się koła życia – i nikt się tej sytuacji nie sprzeciwia. Uczestnicy 
wykonują specyficzny mortualny taniec, ukrywając się pod karnawałowymi 
maskami. Pozostają anonimowi wobec tego, co ostateczne, podobnie jak 
anonimowo przeszli przez życie. Ich taniec zyskuje wymiar apokaliptyczny, 
gdyż dokonuje się „na konci života”. Zastosowanie masek jako atrybutów 
związanych z przejściem do świata zmarłych, znane było już od wieków. Jak 
pisze Karl Kerényi:

Ze względu na swą skamieniałość maska kojarzy się ze zmarłymi, któ-
rych, zgodnie z tradycją wielu kultur archaicznych, reprezentowała. 
Tworzy pewien związek między żywymi i umarłymi. Żywi zmieniają się 
w umarłych, a umarli w żywych – albo raczej umarli i żywi jednoczą 
się dzięki masce, co w duszy zamaskowanego dokonuje się inaczej niż tyl-
ko zewnętrznie. Maska jest narzędziem jednoczącej przemiany: to chyba 
najlepszy opis jej funkcji20.

Nohavica odwołuje się więc do utrwalonych kulturowo wzorców. Poja-
wiająca się w refrenie enigmatyczna postać tancerki staje się motywem prze-
wodnim utworu. Obserwator nie podaje jej dokładnego opisu, zadowalając 
się stwierdzeniem, że jest ona piękną kobietą. Używając wobec niej określe-
nia „tancerka śmierci”, niejako predestynuje ją do tej roli. To właśnie Margot 
rozpoczyna bal maskowy, stając jednocześnie na czele korowodu umarłych, 
wiodąc ich dusze przez kolejne etapy wieczoru, aż do samego świtu. Pełni 
rolę przewodniczki, będącej łącznikiem między światami, Charona przepro-
wadzającego dusze na drugą stronę. Funkcję taką sprawował także Arlekin: 

Arlekin jawi się w średniowieczu jako demon, wysłannik diabła: il re 
dell’inferno. Przedstawiany jako przywódca złych duchów, jest jednocze-
śnie psychopompem, czyli posłańcem z zaświatów i przewodnikiem dusz 
na tamten świat21. 

20 K. Kerényi, Człowiek i maska, tłum. A. Kryczyńska-Pham, „Polska Sztuka Ludowa. Kon-
teksty”, 2002, nr 3/4, s. 141–142; cyt. za: W. Dudzik, Karnawały w kulturze, Warszawa 
2005, s. 45–46.

21 Å. Boholm, Weneckie widowiska karnawałowe w maskach, tłum. J. Jaworska, „Polska 
Sztuka Ludowa. Konteksty”, 2002, nr 3/4, s. 153; cyt. za: W. Dudzik, op. cit., s. 181.
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Taniec Margity nabiera niemal funkcji obrzędu22.
Kiedy w pewnym momencie ktoś gasi światło, wszyscy goście zamiera-

ją, a ich oczy kierują się w stronę tancerki, pozostającej wyraźnym, jasnym 
punktem w półmroku. Jej związek ze śmiercią dodatkowo podkreślany jest 
przez sweter wzoru pepita, którego czerń i biel oraz charakterystyczna or-
namentacja przypominać mogą szkielet. To Małgorzata rozpoczyna bal ma-
skowy, stając się jednocześnie jego „prowodyrką”. Jej występ jest obserwo-
wany przez współbiesiadników, którzy biorą udział w zabawie, podczas gdy 
Salome pozostaje w swym tańcu osamotniona. Przedstawienie córki Hero-
diady, mimo iż odbywa się w obecności wielu gości, przeznaczone jest dla 
oczu tylko jednego widza – króla Heroda. To on ma zachwycić się spekta-
klem, jaki przygotowała dla niego pasierbica, gdyż tylko on posiada władzę 
niezbędną do spełnienia jej prośby. Ruchy kobiety są naznaczone krwawym 
piętnem w przeciwieństwie do lekkich, wydawałoby się naturalnych, pląsów 
Margity.

Co ciekawe, w utworze Nohavicy następuje wzajemne przenikanie się 
dwóch porządków. Obok onirycznego świata zjaw funkcjonuje także świat 
rzeczywisty, w którym szatniarka znajduje po zabawie dwie kamizelki, po-
kojówka zaś – złotą monetę. To kolejna przesłanka podająca w wątpliwość 
realny charakter balu. Takie niespodziewane zestawienie dwóch światów 
zaciera granice między nimi, sprawiając, iż utwór staje się jeszcze bardziej 
enigmatyczny.

Taniec w utworze Nohavicy jest sfunkcjonalizowany – to rodzaj wę-
drówki, ma przeprowadzić dusze na drugą stronę, a tancerka pełni rolę 
przewodniczki w tym somnambulicznym świecie. Jednocześnie dochodzi tu 
do poskromienia śmierci, dokonującego się początkowo poprzez dworskiego 
gawota, a następnie przez ruch bioder Margity. Inaczej jest w przypadku 
Salome, której taniec można określić jako zmysłowy, a zarazem demonicz-
ny, prowadzący do przedwczesnego i świadomie wywołanego końca. Ma 
on oczarować widza i stać się narzędziem niezbędnym do osiągnięcia zało-
żonego celu. Biblijna księżniczka z każdym krokiem prowadzi ukochane-
go ku śmierci, stając się równocześnie jej bezpośrednią przyczyną. Utwór 
Kryla nabiera przez to znaczenia egzystencjalnego, pojawia się tu problem 
winy i kary, a także nieodwracalności umierania. Małgorzata nie wywołuje 

22 Por. na temat obrzędowych funkcji tańca: J. Kowalska, Taniec drzewa życia. Uniwersa-
lia kulturowe w tańcu, Warszawa 1991, s. 33–41.
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śmierci, lecz prowadzi tych, którzy już jej doświadczyli. Mimo iż oba utwory 
podejmują podobną problematykę, to ich realizacje są zupełnie inne, róż-
nicuje je głównie odmienne sfunkcjonalizowanie motywu tańca, który ma 
moc przekształcania rzeczywistości23. 

Noc dobiega końca – Salome przerywa taniec, siada w kącie i rozmy-
śla nad konsekwencjami swego czynu. Na balu maskowym zegar wybija 
czwartą rano, a Margita tańczy na zakończenie przedstawienia, gdyż jak 
świadczą ostatnie słowa utworu – „už je dnes”. Nohavica tworzy tym sa-
mym interesującą klamrę kompozycyjną, w której zawarł cały przebieg ma-
skarady. Obraz ten przypomina bal z Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa: 

Małgorzata, nie otwierając oczu, wypiła łyk i słodki prąd przebiegł 
przez jej żyły, zaczęło jej dzwonić w uszach. Wydało jej się, że ogłusza-
jąco pieją koguty, że gdzieś grają marsza. Tłumy gości zaczęły zatracać 
człowieczy wygląd – wyfraczeni mężczyźni i kobiety obrócili się w proch, 
w nicość. Na oczach Małgorzaty rozpad ogarnął całą salę, napłynął za-
pach grobowca24.

Oprócz imienia Margita przejęła od Bułhakowowskiej Małgorzaty tak-
że część jej obowiązków. Zarówno więc bohaterka pieśni Nohavicy, jak i Sa-
lome wpisują się w rolę kobiet-przewodniczek – nie prowadzą one jednak 
ku życiu, lecz ku krainie umarłych. Dwaj czescy bardowie i w tym aspekcie 
okazali się sobie bliscy.

23 Zob. Eadem, Koło bogów. Ruch i taniec w mitach i obrzędach, Warszawa 1995, s. 86–94 
(podrozdział Taniec środkiem porządkowania rzeczywistości).

24 M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, tłum. I. Lewandowska i W. Dąbrowski, Warszawa 
2007, s. 374.
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Zygmunt Bauman w eseju O turystach i włóczęgach czyli o bohaterach 
i ofiarach ponowoczesności dzieli obywateli współczesnego świata na 

turystów i włóczęgów. Ci pierwsi wędrują przez życie nigdzie nie zagrzewa-
jąc miejsca, zawsze „poza”, nieustannie w ruchu, kolekcjonują kolejne „epi-
zody”, składające się na ich trwanie w świecie. Od włóczęgów, czyli tych, 
„którzy odmówiliby stanowczo wędrowania, gdyby ich spytać – tyle, że 
nikt się ich o zgodę nie pytał”, różni ich przede wszystkim wolność wyboru 
– „włóczęga wędruje, bo nie ma innego wyjścia”. I podczas gdy turyści po-
ruszają się zgodnie z tym, co dyktuje im rozum i serce, czerpiąc maksymalną 
przyjemność z przebywania w określonym otoczeniu, włóczędzy wyruszają 

Aleksandra Wojtaszek
Uniwersytet Jagielloński

Pamięć, historia, tożsamość. 
Zagrzeb i jego mieszkańcy w powieściach 
Miljenka Jergovicia Ruta Tannenbaum i Srda śpiewa 
o zmierzchu w Zielone Świątki



18 Aleksandra WojtaszekLiteratura

w drogę, „bo ich od tyłu popchnięto, eksmitując z domu, grożąc eksmisją 
lub czyniąc pozostanie w domu niemożliwym lub nie do zniesienia”1. 

I choć postaci turysty i włóczęgi są metaforami i niekoniecznie mu-
szą mieć związek z faktycznym poruszaniem się w przestrzeni, interesujące 
wydaje się spojrzenie na losy bohaterów powieści Miljenka Jergovicia po-
przez pryzmat tych kategorii traktowanych zarówno jako odległe symbole 
ludzkiego życia, jak i w perspektywie pozwalającej na pewien stopień do-
słowności. Ta dosłowna interpretacja narzuca się sama w przypadku Lazara, 
Ilego, Svjetlana i Tomy, głównych bohaterów kolejnych rozdziałów powieści 
Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki. Przybywają oni do Zagrzebia jako 
włóczędzy, „eksmitowani”, gnani koniecznością, nie zaś wolnością wyboru, 
nawet jeśli sami w pełni nie zdają sobie z tego sprawy. Najbardziej suge-
stywne są tutaj przykłady Ilego, który ucieka z ogarniętej wojną Banja Luki 
oraz Tomy, ratującego się ucieczką z oblężonego Sarajewa. Jednak równie 
przekonująco ucieczkę z domu, w którym przebywanie stało się nie do znie-
sienia, obrazuje Lazar, przybywający do Zagrzebia, aby odciąć się od matki 
w stanie wegetacji i ojca przepełnionego na nowo odzyskaną religijnością. 
Podobnie jest w przypadku Svjetlana opuszczającego Belgrad z powodu 
przeszłości ojca, komunisty, oraz wielu innych bohaterów, których różne 
motywy skłoniły do opuszczenia dotychczas zajmowanego miejsca. Dla 
większości z nich nie jest to jednak kres drogi, są włóczęgami skazanymi na 
nieustanną wędrówkę od momentu, w którym „tubylcy tracą cierpliwość”. 
I choć Zagrzeb pozostanie dla nich miejscem pobytu, „życie upłynie im 
w drodze”, w kolejnych fragmentach – czy też, trzymając się terminologii 
Baumana, „epizodach” – ponowoczesnej egzystencji, która skazana jest na 
wieczny ruch, we włóczędze, podczas której człowiekowi nie jest sądzona 
wolność wyboru własnej drogi.

Podobnie „skazani” są bohaterowie powieści Ruta Tannenbaum, chociaż 
oni wyruszą tylko w jedną drogę, której finał będzie tragiczny. Dla nich 
Zagrzeb od początku był i pozostanie miejscem, w którym mieszkają, ale 
z „domu”, w którym dotychczas żyli, zostaną „eksmitowani” – w wyniku 
przemian historycznych staną się niewidzialni, niepożądani, obcy. Opo-
wieść o losach zagrzebskich Żydów, którzy z sąsiadów nagle przemienili się 
w śmiertelnych wrogów, pokazuje jak niewiele trzeba, aby obudzić w czło-
wieku nienawiść, obojętność i zło.

1 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 148–149.
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Bohaterowie Jergovicia szukają wartości lub podstaw, które pozwoli-
łyby im odnaleźć własną przestrzeń albo „udomowić” zastaną. Odczuwają 
jednak ze znużeniem brak efektów takich działań. Dla nich, podobnie jak 
dla współczesnego człowieka, „stan wędrówki nabiera cech trwałości dzięki 
swoistej dialektyce odejścia i powrotu warunkowanej poczuciem niespełnie-
nia, braku”2. To noszone w sobie poczucie staje się motorem kształtowania 
tożsamości, choć równie często zostaje ona narzucona z góry, a próby jej 
zanegowania skazane są na niepowodzenie. Tak jest w przypadku Salomona, 
którego demonstracyjne odcinanie się od żydowskich korzeni nie uratuje 
przed śmiercią z rąk ustaszy, czy Lazara, który goli wąsy, aby nie wyglądać 
na Serba, w końcu jednak ze względu na serbskie pochodzenie zwolnionego 
z pracy. Problem tożsamości kulturowej3 jest zresztą jedną z najistotniej-
szych kwestii poruszanych w obu powieściach i powrócę do niego jeszcze 
w kilku miejscach tej pracy. 

Analizując problem tożsamości w przywoływanych powieściach Jergo-
vicia, pozwolę sobie posłużyć się terminem „dyktatura tożsamości”. Ozna-
cza on stan, w którym tożsamość nie jest przyjętym przez nas kryterium 
identyfikacji z tym, co „swoje” i „obce”, ale narzuconym z zewnątrz, ze 
względu na chociażby wyznanie czy pochodzenie4, przymusem utożsamie-
nia się, a raczej bycia utożsamianym z pewnymi wartościami i cechami przy-
pisywanymi określonej grupie społecznej. Przykładem nieudanej ucieczki od 
narzuconej z zewnątrz samoidentyfikacji są opisywane wcześniej przypadki 
Lazara i Salomona. Nie potrzeba jednak czasów przełomu, wojny, rozpadu 
dotychczasowych struktur państwowych, aby otrzymać etykietę, a czasem 
wręcz stygmat „bycia tym, kim się jest”: „Możesz sobie uciekać, ile chcesz, 
ale od siebie nie uciekniesz nigdy. I żebyś wiedział, głupku, nie jesteś tym, 
kim myślisz, że jesteś, tylko tym, kim zostałeś stworzony. Jesteś Lovrem 
i nie możesz być nikim innym, ani Mujem, ani Stevą. A wiesz, kim jesteś, 

2 E. Stawowczyk, Tożsamość jako proces wyznaczania granic, [w:] Tropy tożsamości: 
Inny, Obcy, Trzeci, red. W. Kalaga, Katowice 2004, s. 149.

3 Przyjmuję tutaj możliwie szeroką i operacyjnie użyteczną definicję tożsamości kulturo-
wej, która odnosi się zarówno do grupowej i terytorialnej identyfikacji oraz do identy-
fikacji wyobrażonej, kształtowanej przez rozmaite dyskursy, związanej z postrzeganiem 
pewnych elementów kultury jako własnych lub obcych. Por. W. Burszta Tożsamość 
kulturowa, [w:] Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej, http://www.kongre-
skultury.pl/title,pid,359.html, (06.06.2012).

4 W przypadkach opisywanych przez obie powieści tożsamość narzucona zostaje właśnie 
ze względu na te dwa kryteria.
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skoro jesteś Lovrem…”5 – tłumaczy babka Sofija siedmioletniemu Lovrze. 
Zatem już poprzez nadanie chłopcu imienia chrześcijańskiego męczennika 
zamiast muzułmańskiego lub serbskiego jego los zostaje przypieczętowany, 
a tożsamość, od której według słów staruszki nie ma ucieczki, raz na zawsze 
ustalona.

Chciałabym jednak skupić się na tym fragmencie jeszcze z innego po-
wodu. Interesuje mnie mianowicie to, jak duże i symboliczne znaczenie 
przypisuje Jergović w swoich dziełach imionom bohaterów. Już tytuły obu 
powieści prowadzą do takiej właśnie refleksji – Ruta i Srda, dwie dziew-
czynki, które wbrew początkowemu wrażeniu nie są głównymi bohaterka-
mi utworów, a jedynie pretekstem do snucia opowieści, stają się pierwszym 
elementem znaczącym, który dostrzeże czytelnik. Każdy rozdział powieści 
Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki nosi tytuł, będący imieniem jednego 
z męskich bohaterów, o losach którego opowie nam narrator.

Imię, na terytorium państw byłej Jugosławii implikujące zakwalifiko-
wanie do określonej narodowości lub religii, pełni rolę czegoś więcej niż 
prostej wskazówki informującej o pochodzeniu bohaterów. Nawet to nada-
ne zwierzęciu jeszcze w czasach „braterstwa i jedności” może stać się po-
wodem do sprzeciwów, jak w przypadku, gdy Mato Francišković opisuje 
maskotkę sarajewskiego klubu, małpę o imieniu Saj: „Ale znalazł się ktoś, 
kto się zbuntował, że hajwan dostał ludzkie imię, a na dodatek zapytał, 
dlaczego małpa nie nazywa się na przykład Jozo albo Risto?”6. Pierwszym 
działaniem, jakie podejmuje Salomon Tannenbaum, ojciec Ruty, kiedy ucie-
ka w fałszywą tożsamość, jest zmiana imienia i nazwiska na takie, które 
automatycznie ewokuje zupełnie inne skojarzenia i z kręgu kultury żydow-
skiej przenosi go w środowisko chorwackiej szlachty. Ruta, wyjeżdżając na 
występy do Wiednia zajętego przez Hitlera, staje się Christine Horvath, aby 
ukryć swoje prawdziwe pochodzenie. Hilda Teute, autorka sztuki, w któ-
rej występuje tytułowa bohaterka, starannie ukrywa swoje prawdziwe imię 
i nazwisko, bo jakże mogłaby należeć do zagrzebskich wyższych sfer, mając 
„nazwisko, którym można straszyć wilki”7 – Manda Crnogaće.

Przy powierzchownej lekturze czytelnik niezaznajomiony z realiami 
pierwszej i drugiej Jugosławii dowiaduje się, że imię było tam strukturą, 

5 M. Jergović, Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki, tłum. M. Petryńska, Wołowiec 
2011, s. 109.

6 Ibidem, s. 243.
7 Idem, Ruta Tannenbaum, tłum. M. Petryńska, Wołowiec 2008, s. 192.
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która niesie o wiele więcej informacji niż we współczesnej Polsce. Przenosi 
bowiem informacje o pochodzeniu, religii, nierzadko statusie społecznym. 
Jeśli jednak spojrzeć na frekwencję używania tego motywu przez autora, 
uzasadniona wydaje się interpretacja o zakodowanych w nim znaczeniach 
przenośnych. Imię staje się determinantem, nadanym tuż po narodzinach, 
określającym przyszłe losy bohatera. W ten sposób stanowi element „dyk-
tatury tożsamości” – narzucone przez rodziców i krewnych, jest środkiem 
umożliwiającym identyfikację i wtłoczenie bohatera przez osoby z zewnątrz 
w wytyczone ramy. Nie jest to pułapka zupełnie bez wyjścia – Lucifero An-
drašić na skutek własnej decyzji zmienia się w Svjetlana Andrassy’ego, aby 
uciec od imienia automatycznie wywołującego w wyznawcach religii chrze-
ścijańskich określone i niezbyt przyjemne skojarzenia i od nazwiska wspól-
nego z ojcem, komunistycznym generałem. 

Podwójne „imię” w Rucie Tannenbaum posiada także samo miasto, Za-
grzeb-Agram. Chociaż niemiecka nazwa Agram8 nie jest już w użyciu od 
czasu rozpadu monarchii habsburskiej, bohaterowie czasem jej używają, aby 
odwołać się do czasów austro-węgierskich i podkreślić ich wyższość: „Gjor-
gjije (…) wierzył jednak, że nie może opuścić Salomona i to właśnie dlate-
go, że Salomon jest Żydem w cesarsko-królewskim mieście Agram, które 
skomli pod belgradzkim butem…”9. 

Zarówno „pod belgradzkim butem”, tak i w dzisiejszej Chorwacji, na-
zwa Agram, poprzez odwołanie się do bycia częścią monarchii, niekoniecz-
nie budzi pozytywne konotacje10. Kiedy jednak wybucha wojna i miasto 
staje się częścią NDH, znów jest przywoływana. Zagrzeb ponownie staje się 
„sławnym chorwackim i gockim miastem, z łaski dobrego Boga i niemiec-
kiego języka noszącym także nazwę Agram”11. W ten sposób dokonuje się 

8 Agram, niemiecka nazwa Zagrzebia, według większości teorii powstała na skutek błęd-
nej wymowy toponimu Zagreb lub też używania węgierskiej nazwy (Zágráb), a następ-
nie w obu przypadkach pominięcia głoski ‚z’, niepoprawnie identyfikowanej jako przed-
rostek ‚zu’.

9 M. Jergović, Ruta Tannenbaum..., s. 70.
10 „Stotine firmi u Zagrebu se diči nazivom Agram. Zagreb nikad nije bio Agram, nego su 

to ime izmislili strani okupatori. Sve dok pravi zagrepčani nisu njemačke glumce izbacili 
iz grada. Jadno je da se to ime izvlači iz smetlišta povijesti i njime se navodno podsjeća 
na neke “slavne” dane kada smo bili jadna kolonija”. Zob. Naši „veliki prijatelji“ još su 
jednom pokazali koliko „vole“ Hrvatsku, http://pollitika.com/nasi-veliki-prijatelji-jos-su-
jednom-pokazali-koliko-vole-hrvatsku, (06.06.2012).

11 M. Jergović, Ruta Tannenbaum..., s. 261.
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ponowne odczytanie miasta i jego dziejów ze względu na aktualną sytuację 
polityczną12.

Powieści Jergovicia portretują czasy przełomu – politycznego, historycz-
nego, kulturowego. Czasy, w których wartości jeszcze do niedawna uznawa-
ne za najważniejsze, w każdej chwili mogą okazać się bezwartościowe. Cza-
sy, w których nikt nie może być pewien własnego losu. W przypadku Ruty 
Tannenbaum są to lata 1920–1943, a więc okres przynależności Chorwacji do 
międzywojennej Jugosławii, wybuchu II wojny światowej i powstania Nie-
zależnego Państwa Chorwackiego. Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki 
portretuje przede wszystkim moment rozpadu Jugosławii i wojny toczonej 
w latach dziewięćdziesiatych, ale w licznych retrospekcjach cofa się do cza-
sów rządów Tity, II wojny światowej, a nawet jeszcze dalej w przeszłość 
(chociażby w opowieści o Frantisku Wacha, dziadku Tomy). Pod względem 
chronologicznym można więc uznać powieść Srda śpiewa o zmierzchu w Zielo-
ne Świątki za kontynuację Ruty Tannenbaum. Losy bohaterów toczą się w nie-
co odmiennych środowiskach, ale elementem, który spaja obie powieści jest 
miejsce akcji. Zagrzeb w powieściach Jergovicia przestaje być jedynie tłem 
dla prezentowanych wydarzeń. Staje się pełnoprawnym bohaterem, zyskuje 
autonomię, a czasem wydaje się, że ma nawet wpływ na przebieg wydarzeń. 
Wyraźniej widać to w powieści Srda śpiewa o zmierzchu..., w której miasto 
staje się zarazem symbolem, nośnikiem tożsamości, jak i nowoczesnym, 
a w zasadzie ponowoczesnym, postpolis13. Budzi ono emocje, przechowuje 
pamięć historyczną, jest symbolem, a zarazem istniejącą realnie przestrze-
nią życia. Tym obszarem rządzą z jednej strony aktualne siły polityczne, 
z drugiej, symboliczne znaczenia konstytuowane przez samych mieszkań-
ców. Dla bohaterów powieści Srda śpiewa o zmierzchu... spotkanie z Zagrze-
biem, to zazwyczaj spotkanie z „innym”, zetknięcie z obcością, która stano-
wi barierę nie do pokonania: „Zagrzeb był piękny, rozległy i czysty. Kiedy 
go człowiek zobaczy, to jakby ujrzał długonogą dziewczynę, maturzystkę, 
o której nie wie nic oprócz jednej rzeczy – nigdy nie będzie jego”14 – opi-
suje narrator pierwsze zetknięcie Lazara z chorwacką stolicą. Zagrzeb, ze 
12 M. Czerwiński, Dialog znaków i kodów: między oryginałem a polskim przekładem w po-

wieści Miljenko Jergovicia Ruta Tannenbaum, [w:] Przekłady literatur słowiańskich, t. 2: 
Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym, red B. Tokarz, Katowice 
2011, s. 102.

13 O cechach ponowoczesnego miasta zob. E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii pono-
woczesnego miasta, Kraków 2005.

14 M. Jergović, Srda śpiewa...., s. 29.
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swoim specyficznym dialektem, kulturą, ustaloną strukturą społeczną jest 
też miejscem, w którym bohaterom trudno się odnaleźć i poczuć jak u sie-
bie, co po raz kolejny odsyła nas do problemu tymczasowości i wędrówki. 
W milicji, w której pracuje Lazar, prawie wszyscy są przybyszami, obcymi, 
mieszkającymi w dzielnicach, których nazwy przypominają: 

wszystko, tylko nie miejsca, w których człowiek mógłby się stać rodowitym 
zagrzebianinem. I ponieważ w tych osobnych samotnościach nie udawało 
im się zostać zagrzebianami, a Zagrzeb nie okazał się miejscem, które 
łatwo przyjęłoby kogoś, kto inaczej mówi i na dobitkę jest milicjantem, 
kolegowali się między sobą i potajemnie, nie mówiąc o tym, w głębi duszy 
nienawidzili miasta, które ich nie chciało15.

Istnieje zatem obopólna niechęć między miastem a tymi, którzy do nie-
go przybywają, rodząca się głównie z niezrozumienia i pogardy. Nie oznacza 
to, że bohaterowie nie starają się zintegrować, a może raczej dostosować, 
posiąść wiedzę, która sprawi, że przestaną być obcymi – uczą się owej „za-
grzebskiej mowy”, zmieniają nazwiska, a czasem i poglądy. Toma Wacha, 
gdy tylko przybył do miasta, „od razu postanowił, że nigdy nie będzie w Za-
grzebiu przybyszem”16. W tym celu „postanowił opanować tutejszą wymo-
wę, nauczyć się wszystkiego, co można wiedzieć o mitologii zagrzebskiej 
codzienności, zapamiętać sławnych homoseksualistów i po wszystkich tych 
pokoleniach swych przodków, obcych przybyszy i wychodźców przespacero-
wać się Ilicą po pańsku”17. Mało tego, sam przyznaje, że we własnych dzie-
ciach najbardziej cieszy go miejsce ich urodzenia – Zagrzeb – i przyznaje, że 
spłodził je po to, aby wreszcie przestać być obcym. Pomimo tych zabiegów, 
w dużym stopniu zwieńczonych sukcesem, bo Toma rozwija swoją knajpkę 
i zyskuje u okolicznych mieszkańców pewien specyficzny szacunek, katego-
ria obcości i problem bycia przybyszem nieustannie powracają w jego roz-
myślaniach i nigdy nie wydają się do końca zneutralizowane.

Nieco inaczej jest z bohaterami Ruty Tannenbaum. Oni nie są przy-
byszami, dla nich Zagrzeb do pewnego momentu jest przestrzenią wła-
sną. Oczywiście, dla Żydów18 nie jest to przestrzeń idylliczna, w tym 

15 Ibidem, s. 37.
16 Ibidem, s. 464.
17 Ibidem, s. 464.
18 U Jergovicia są to „żydzi”, z małej litery, polska tłumaczka wraca jednak do pisow-

ni wielką literą. Powody i konsekwencje tych zmian zob. M. Czerwiński, op. cit., s. 
83–105.
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drobnomieszczańskim środowisku bycie przedstawicielem tego narodu nie-
kiedy staje się piętnem, zwłaszcza w momentach kryzysowych:

Nawet najlepsi ludzie w tym mieście, ci co na nikogo krzywo nie spoj-
rzeli, od zawsze wierzyli, że to Żydzi ukrzyżowali Jezusa. (…) Ludzie 
są przy tym uprzejmi, sprytnie ukrywają co myślą, i w dobrych czasach 
Franciszka Józefa mijały lata bez wypominania Żydom ich winy wobec 
Jezusa. Ale gdy tylko czasy stały się gorsze, ci ludzie, dobrzy ludzie, 
spokojni i cisi mieszkańcy białego Zagrzebia, głośno przypominali sobie 
winę Żydów. (…) Dopóki nie przyjdzie chwila, w której ludzi całkiem 
zamroczy19.

A ta chwila nadejdzie niebawem, ale bohaterowie jeszcze o tym nie wie-
dzą. Czasami przeczuwają nadciągające wydarzenia (jak stary Abraham), 
niekiedy zaś żyją w strachu (jak Ivka i Salomon), ale nie mogą wiedzieć, co 
ich czeka. Doskonale zdaje sobie sprawę jednak z tego zarówno narrator, jak 
i czytelnik, a przywoływane w tle wydarzenia – Anschluss Austrii i atak na 
Polskę, nieustannie przypominają o zbliżającej się nieubłaganie katastrofie. 
Dopiero wraz z nadciągającą wojenną zawieruchą miasto naprawdę stanie 
się dla żydowskich  bohaterów obce. Wobec ogarniającej Chorwację fali fa-
szyzmu nic nie będzie znaczyć talent i sława Ruty i zyskana niedawno po-
zycja towarzyska jej matki. Zagrzebianie odwrócą głowy, aby nie patrzeć 
jak na bruku, pod butami ustasza, umiera Salomon. On sam i jego rodzina 
staną się w najlepszym razie przezroczyści, a w najgorszym – śmiertelny-
mi wrogami, których należy zlikwidować, nawet jeśli ten nieprzyjaciel to 
w rzeczywistości dotychczas uwielbiana nastoletnia dziewczynka. Jergović 
wyraźnie i głośno oskarża środowisko Zagrzebia – o polityczny koniunktu-
ralizm, bierność, oportunizm.

Oskarżenie wydaje się łagodzić fakt, że wybrzmiewa ono w dziele pro-
zatorskim, fikcyjnym. Ponadto narracja w niektórych fragmentach ociera 
się o baśniowość, staje się nieco odrealnioną przypowieścią, parabolą ludz-
kiego losu, co odbiera ostrość prezentowanej tragedii. Formułowane przez 
Jergovicia oskarżenie powraca jednak w jednym z jego felietonów prezen-
towanych na stronie Ajfelov most, zatytułowanym Jankomir, put ludoga. Opu-
blikowany w lutym 2012 roku wpis opowiada o wizycie autora w jednym 
z zagrzebskich szpitali dla umysłowo chorych, gdzie udzielał wywiadu 

19 M. Jergović, Ruta Tannenbaum, s. 158.
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pacjentom. Przy tej okazji pisarz przypomina sobie, że elektrowstrząsy jako 
metoda leczenia zaburzeń umysłowych zostały w Chorwacji wprowadzone 
w roku 1942, a więc w czasie trwania II wojny światowej. Wobec tego for-
mułuje następujące pytanie: 

Tko li su, dragi Bože, bili ti ljudi na kojima su primijenjeni prvi zagre-
bački elektrošokovi, u čemu se sastojao njihov duševni poremećaj, a u čemu 
normalnost ljudi koji su tog časa izvodili druge ljude iz njihovih stanova, 
vješali ih po istočnim predgrađima ili ih deportirali u Jasenovac, u čemu 
se sastojala normalnost kaptolskoga svećenstva koje je takvima slalo bu-
kete apostolskih blagoslova, u čemu se sastojala normalnost većinskoga 
građanstva, koje je bilo gluho, slijepo i nijemo prema svemu tome i koje je 
(…)? U čemu su to 1942. svi ti ljudi bili normalni, u odnosu na umo-
bolne čija se duša liječila elektrošokovima?20

Podobne wątpliwości, dotyczące pozornej normalności pojedynczych lu-
dzi i całych społeczeństw, będą powracały w obu powieściach. Czy normalne 
jest, aby ludzie tak nagle stawali się dla innych zupełnie niewidzialni, aż do 
momentu, w którym całkiem znikną? Jak to się dzieje, że zwykli ludzie, 
w gruncie rzeczy całkiem przyzwoici, jak sąsiad Ruty Radoslav, nagle stają 
się ustaszami, którzy strzelają w tył głowy młodej żydowskiej dziewczynie? 
Dlaczego Selman nie zauważa na łodzi osamotnionego, ranionego w głowę 
czternastolatka, którego ojciec uratował jego rodzinę od głodu?

Nie ma łatwych odpowiedzi na pytania o to, w jaki sposób rodzi się 
w człowieku zło, ale jednym z hipotetycznych uzasadnień wyłaniających 
się z kart powieści jest strach. Bohaterowie są wręcz nim sparaliżowani, ich 
życie upływa w ciągłym lęku – przed jutrem, przed sąsiadem, przed tym, że 
zdradzi cię akcent, imię, pamiątka po dziadku, litera na tablicy rejestracyj-
nej samochodu. Niepokój czasem towarzyszy ludziom w ich codzienności, 
jak wszystkie dwadzieścia siedem strachów Salomona. Czasem jest prze-
powiednią tego, co nadchodzi, jak lęk Abrahama. Dla bohaterów powieści 
Srda śpiewa o zmierzchu... strach najczęściej przychodzi wespół z rodzącym się 
nacjonalizmem i nieubłaganie zbliżającą się rzeczywistością wojny: „Świa-
domość strachu przed śmiercią, śmiercią zadaną przemocą, śmiercią pełną 
wybuchów i błysku noży, obudziła się jednocześnie w całej Jugosławii”21.

20 M. Jergović, Jankomir, put ludoga, http://www.jergovic.com/ajfelov-most/page/ 10/, 
(04.06.2012).

21 M. Jergović, Srda śpiewa...,  s. 52.
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Ludzie otaczający Rutę i Srdę żyją rozdarci między trzema czasami: 
przeszłym, przyszłym i teraźniejszym. Czasy minione nie pozwolą o sobie 
zapomnieć i stają się zarówno utraconą idyllą, jak i przeżytym koszmarem. 
Jednocześnie są czymś istniejącym prawie namacalnie, przywoływane w licz-
nych retrospekcjach i wspomnieniach, w każdej chwili gotowe wpłynąć na 
to, co dzieje się dzisiaj. Teraźniejszość jest niepewna, zawikłana, pełna pytań 
o własną tożsamość, przyszłość zaś oferuje nowe strachy i nowe nadzieje.

Przestrzeń miasta, szczególnie w powieści Srda śpiewa o zmierzchu...., wy-
daje się odzwierciedlać lęki i niepewność bohaterów. Rządzą nią pamięć i za-
pomnienie, symptomatyczne dla kultury zachodniej, dla ponowoczesnego 
miasta. Jednym z elementów tego dyskursu jest pamięć polityczna, która 
„zaangażowana jest przede wszystkim w nadawanie ważności zdarzeniom 
traktowanym instrumentalnie, ustanawianie ich nietrwałych relacji oraz 
przyporządkowywanie im kulturowych kanonów. Dynamika pamięci poli-
tycznej jest kapryśna, powierzchowna, selektywna i partykularna” i „wyżej 
ceni sobie konflikt niż samooczyszczenie, jednoznaczność niż otwarcie na 
różne interpretacje, pragmatyzm przedkłada zaś nad rygory aksjologiczne”22.

Wydaje się, że przede wszystkim taka pamięć rządzi zarówno Zagrze-
biem lat dziewięćdziesiątych, jak i powojenną Jugosławią czy ustaszowskim 
państwem. Elementem tej strategii jest również opisywany przez Dubravkę 
Ugrešic w Kulturze kłamstwa terror pamięci i terror niepamięci, zmuszające 
człowieka do przypominania sobie tego, czego nie pamięta i zapominania 
tego, co pamięta23. To zjawisko wpisuje się w omawiany projekt także sfor-
mułowana przeze mnie dyktatura tożsamości, która za największą zbrodnię 
uważa brak jednoznacznego opowiedzenia się po jednej ze stron. Jergović 
w jednym z felietonów poświęconych śmierci swojego przyjaciela, filozofa 
i filologa Jordana Jelicia mieszkającego w Zagrzebiu, pisze: 

Dobar pjesnik i esejist, koji je, pripadajući dvjema kulturama, hrvatskoj 
i srpskoj, zapravo bio prognan iz obje. Da je htio izabrati, jednima 
i drugima bi sigurno bio važan. Ali zašto bi to činio? Zato što bi u tom 
slučaju njegova smrt djelovala uvjerljivije?24

22 E. Rewers, op. cit, s. 182.
23 D. Ugrešić, Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne), tłum. D. Ćirlić, Wołowiec 2006, 

s. 105.
24 M. Jergović, Ne mora biti da je Jordan umro, http://www.jergovic.com/ajfelov-most/

page/4/, (03.06.2012).
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Obie powieści Jergovicia, traktujące przecież o rożnych okresach histo-
rycznych, wskazują na pewne podobieństwa w zachowaniu ludzi i mecha-
nizmach historycznych, które sprawiają, że człowiek w pewnym momencie 
staje się obcy, a wręcz niewidzialny, w swoim własnym domu. Można by za-
tem wysnuć teorię, powtarzaną zresztą wielokrotnie na zachodzie Europy25, 
że Bałkany, tutaj zobrazowane przez wydarzenia dziejące się w Zagrzebiu, 
są miejscem, gdzie nic się nie zmienia. Tymczasem Maria Todorova twierdzi, 
że „Bałkany mają silną podbudowę ontologiczną, domagającą się poważ-
nego i dogłębnego zbadania, jest to bowiem ontologia ciągłej i głębokiej 
przemiany”26.

Te nieustające przemiany, w powieściach nakreślone poprzez perspekty-
wę jednostki, zdają się towarzyszyć nieustannie bohaterom Jergovicia, bu-
dzić w nich lęk i niepewność. Te przeobrażenia najbardziej widoczne są na 
płaszczyźnie politycznej, wyrażonej między innymi poprzez dyskurs medial-
ny – każdego dnia może okazać się, że dawni sprzymierzeńcy są wrogami, 
a wczorajsi bohaterowie oprawcami. W dotkliwy sposób doświadcza tego 
generał Dimitrije Vid Andrašic, który po transformacji ustrojowej przestaje 
być już „naszym człowiekiem”, zostaje oskarżony o szereg zbrodni i przez 
dawnych przyjaciół nazwany „zdrajcą i nieprzyjacielem”. Traci on symbo-
licznie swoją ojczyznę, miasto, w którym żył od wielu lat, ale także i to 
miejsce, w którym się urodził: 

W pewnym wieku – to jest reguła, przynajmniej w ciągu ostatnich stu 
lat z górą – przychodzą do człowieka i mówią, że miasto, w którym się 
urodził, nie jest jego, bo je opuścił, a w mieście, w którym zamieszkał 
i w którym przez pięćdziesiąt lat lubili go i cenili, radzą mu, żeby wrócił 
tam, skąd przyjechał, i uważają go za intruza. (...) Pojmuje, że nie 
istnieje miejsce, skąd jest i absolutnie nic, poza jego śmiercią, nie może 
tego zmienić 27.

Tak oto zmieniający się bieg historii sprawia, że w pewnym momen-
cie człowiek traci własne miejsce, przestrzeń, w której nie byłby obcym 

25 Maria Todorova w książce Bałkany wyobrażone przywołuje pierwsze zdanie z powieści 
Rudyarda Kiplinga Światło, które zgasło: „ A co do wojny, wiosną będzie się coś działo 
na Bałkanach”. Zob. M. Todorova, Bałkany wyobrażone, tłum. P. Szymor, M. Budzińska, 
Wołowiec 2008.

26 Ibidem, s. 394.
27 M. Jergović, Srda śpiewa..., s. 403.
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i niepożądanym. Jergović czyni miasto podstawową przestrzenią, z którą 
człowiek może się zidentyfikować, jednostką, w ramach której określa swoją 
przynależność do kategorii takich jak naród czy społeczeństwo. 

Dynamikę zachodzących przemian podkreśla w obu powieściach spo-
sób kreowania miasta. Jawi się ono momentami jako twór rozedrgany, cha-
otyczny, pozbawiony stałych elementów. W powieści Srda śpiewa o zmierz-
chu... powtarzającym się motywem jest opis skrzyżowania ulic Vukovar-
skiej i Držicia, przy którym tańczy mała Srda. Sznur samochodów, krzyki, 
trąbienie – wszystko to sprawia, że oczom czytelnika ukazuje się miasto 
w ciągłym ruchu, pełne zgiełku i chaosu. Tańcząca nastolatka jest jednak 
stałym elementem miejskiego pejzażu Zagrzebia. Srda porusza się w rytm 
zasłyszanych przebojów bez względu na zmiany zachodzące w granicach 
państw, konflikty zbrojne i przemiany polityczne. Tak widzi ją oskarżony 
o zabójstwo dziewczyny Ile: 

Patrzył, jak z miesiąca na miesiąc, z roku na rok dziewczynka rośnie. 
Widzieli to wszyscy, którzy codziennie przejeżdżali przez skrzyżowanie 
Vukovarskiej i Držicia. Niekiedy czekała na nich po zachodniej, a nie-
kiedy po wschodniej stronie. Żałował, kiedy widział ją na przeciwległym 
krańcu. Na pewno inni też żałowali. (…) Wszystko jedno, co o niej my-
śleli, wszystko jedno, czy ją kochali, nienawidzili jej czy współczuli. Srda 
Kapurova to był ich Zagrzeb28.

Tak jak dla Ilego zamordowana żebraczka staje się symbolem miasta, 
tak w przededniu wojny w Chorwacji Ruta stanie się przez moment symbo-
lem wyższości kulturalnej stolicy: 

Zagrzeb, który pławił się w światłach teatru, filmu dźwiękowego i py-
chy, podczas gdy Europa tonęła już w coraz czarniejszym mroku, bardzo 
cenił tę swoją szczególność wśród innych południowosłowiańskich miast 
i miasteczek. (...) Dlatego ważne były formalne oznaki, symbole i em-
blematy, którymi nasza elita kulturalna wyzwalała się spod serbskiego 
zabłoconego opanka i komunistycznej bezdomności. I choć nic o tym nie 
wiedziała, Ruta Tannenbaum była dla towarzystwa z teatru jednym 
z emblematów...29

28 Ibidem, s. 284
29 M. Jergović, Ruta Tannenbaum..., s. 228–229.
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Ostatecznie jednak Ruta padnie ofiarą przemian, które chorwacką Shir-
ley Temple, ulubienicę publiczności, zamienią w zwykłą przezroczystą Ży-
dówkę, nie zasługującą nawet na to, aby żyć. A Srda, o której nie wiadomo 
nawet, czy naprawdę nazywała się Srdą, po początkowym skandalu me-
dialnym związanym z jej morderstwem, odejdzie w zapomnienie. Zostanie 
Zagrzeb i jego mieszkańcy, uwikłani w przeszłość, skazani na tożsamość, 
pełni strachu i niepewności. Zostaną obywatele niegdyś wspólnych państw, 
których dzisiaj wydaje się, że więcej już dzieli niż łączy, chociaż „śmierć mieli 
wspólną, nawet kiedy nie byli wspólnotą”30.
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Dimczo Debeljanow, mimo iż zostawił po sobie zaledwie kilka-
dziesiąt wierszy, jest jednym z bardziej interesujących poetów 

bułgarskich, a jego postać i twórczość wciąż budzą zainteresowanie. Dosko-
nałą okazją do „odkrycia” Debeljanowa na nowo był rok 2012, w którym 
obchodzona była 125. rocznica urodzin artysty. Z tej okazji ukazało się wie-
le materiałów prasowych i internetowych, dotyczących zarówno poezji, jak 
i biografii twórcy. Ponadto opublikowane zostały, w pięknym, eleganckim 
i estetycznym wydaniu, wybrane listy i wiersze miłosne poety. Książka ta 
okazała się być źródłem wielu informacji, ale także inspiracją, pretekstem 
ku temu, by zwrócić uwagę na prywatne życie poety. Dostęp do tekstów 
tak bardzo osobistych i intymnych, jakimi są listy, rzuca nowe światło na 
twórczość, pozwala spojrzeć na nią z innej perspektywy. W poniższej pracy 
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zostanie przeanalizowana relacja Dimczo Debeljanowa z Iwanką Dermen-
dżijską, która przez wielu biografów określana jest jako pierwsza i jedyna 
prawdziwa miłość poety.

Iwanka Dermendżijska urodziła się dnia 16 maja 1890 roku w Ichti-
manie. Była piątym dzieckiem urodzonym w zamożnej rodzinie. Z powodu 
swojej wyjątkowej krnąbrności i buntowniczej natury została wysłana przez 
rodziców do Sofii, gdzie kontynuowała naukę w żeńskim gimnazjum. Na 
tle swoich równieśniczek Iwanka wyróżniała się inteligencją. Interesowały ją 
literatura i muzyka. Przebywając w Sofii, przyjaźniła się z przyszłą śpiewacz-
ką operową – Christiną Morfową. Wraz z koleżankami była zafascynowana 
postacią Peju Jaworowa1. Nie był to jednak jedyny poeta obecny w życiu 
dziewczyny.

Iwanka poznała Debeljanowa jeszcze w 1903 roku. Ona miała wtedy 
13, on – 16 lat. Dimczo bardzo często przyjeżdżał do Ichtimanu w odwie-
dziny do swojego brata Iwana, który tam mieszkał i pracował. Gdy dziew-
czyna rozpoczęła naukę w Sofii, starzy znajomi utrzymywali ze sobą kontakt 
i spotykali się od czasu do czasu. O ile Iwanka traktowała Debeljanowa jak 
przyjaciela, o tyle on darzył ją zdecydowanie czymś więcej. Mężczyzna dłu-
go krył się ze swoimi uczuciami. Ujawnił je w liście, napisanym 15 grudnia 
1908 roku:

Това е, ако не се лъжа, пета година, откак аз устеих първия трепет 
на любовта към теб. Добри и лоши дни са минали от тогаз, много 
неща са преживени и забравени, но едно ясно помня и ясно зная – то 
е, че през тези пет години нито един ден не е минал без да помисля за 
тебе. Аз те любех искрено и търпеливо чаках да бъда разбран... Аз 
можех много лесно да ти обясня, много пъти ми се е предоставяла 
възможност да направя това. Но аз не можех и нe исках да го направя 
само защото турях твоето щастие по-горе от моето. Аз мислех, че 
ти любиш друг и не исках да заставам между двамата ви2. 

Debeljanow napisał Iwance, że jest w niej zakochany od pięciu lat. Nie 
wyjawiał jej swych uczuć z obawy przed odrzuceniem – był przekonany, iż 

1 З. Дафинов, Чародеецът бохем. Документална хроника за живота и твор-
чество на Димчо Дебелянов, София 2004, s. 82–83.

2 Д. Дебелянов, Аз искам да те помня все така. Любовта на поета в стихове 
и писма, София 2012, s. 26.
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dziewczynie podoba się inny mężczyzna. Poeta myślał o ukochanej codzien-
nie, a dalszy ciąg listu podkreśla siłę tych emocji:

Безкрайна радост съм чувсрвал, когато съм те виждал или когато са 
ми казвали нещо за теб… (…) Аз чувствам, как твойта любов би 
ми вдъхнала нови сили, нова вяра, нови надежди. (…) Най-хубавите 
ми спомени са спомените за стреща с теб. Най-хубавите ми песни 
ще бъдат за теб 3.

Fragment ten pokazuje, jak bardzo Dimczo kochał Iwankę i jak wielki 
wpływ miała ona na życie i twórczość poety. Debeljanow zaznaczył w liście 
do Dermendżijewej, iż jego najlepsze wiersze jej właśnie będą poświęcone. 
Niestety, nie zachowała się żadna odpowiedź Iwanki. Nie wiadomo rów-
nież, czy treść listu stanowiła dla niej niespodziankę. To, jakie były uczucia 
dziewczyny wobec poety, można wywnioskować ze słów dziewczyny zapisa-
nych przez Rozę Tenewą w jej wspomnieniach: „Чудо човек! Такъв човек 
не вярвам да си срещала. Сякаш из облаците слязъл. Ще видиш как 
приказва“4. Wynika z nich, że Iwanka również była zafascynowana postacią 
Debeljanowa. Uważała go za osobę nietuzinkową i bardzo utalentowaną. 

Początek 1909 roku to według biografów Debeljanowa najszczęśliwszy 
okres w jego życiu. Miał 22 lata, jego wiersze coraz częściej były publikowa-
ne na łamach czasopism literackich, a on sam zaczął patrzeć z optymizmem 
w przyszłość. Uczucie do Iwanki tchnęło w niego nowe siły, dało nadzieję na 
to, że kiedyś założy rodzinę i stworzy szczęśliwy dom pełen miłości. Zmianę 
w zachowaniu poety dostrzegli również jego przyjaciele, którzy widzieli, ile 
szczęścia dają mu listy od ukochanej5. Zakochani spotkali się  w marcu przy 
okazji przyjazdu Dimcza do Ichtimanu. Jak można wywnioskować z jego li-
stu napisanego 11 marca 1909 roku, chwile spędzone razem jeszcze bardziej 
zbliżyły do siebie młodych: „А туй дохождане в Ихтиман и на двама ни с 
тебе много помогна. Ти сама виждаш как ние ставаме все по-близки и 
по-свободни един към друг. (...) Прием поздрав от цялото ми сърце, 
което силно тупти, когато мисля и спомня за тебе“6. Warto również 
odnotować fakt, iż list został podpisany Twój Dimczo, co świadczy o wy-
sokim stopniu zażyłości między nimi. O tym, jak bardzo dziewczyna była 

3 Ibidem, s. 27.
4 В. Русалиев, Бездомник в ноща, София 1946, s. 180.
5 Ibidem, s. 141.
6 Д. Дебелянов, op. cit., s. 42.
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ważna dla poety, świadczyć może i to, że zaprosił ją do Sofii, kupując Iwan-
ce, choć nie był człowiekiem zamożnym, drogi bilet na koncert. Niestety, 
dziewczyna ostatecznie nie przyjechała, a o przebiegu wydarzenia muzycz-
nego dowiedziała się z listu napisanego przez Debeljanowa dnia 18 maja. 
Dowiadujemy się z niego również, że Iwanka szukała książek do lektury. 
Przyjaciel zaoferował pomoc w zdobyciu nowych tytułów: „Ти казваш, че 
в Ихтиман нямало книги за четене... за Великден, ако мога да дойда в 
Ихтиман.. ще се помъча да избера и донеса нещо“7. Nie wiadomo, czy 
Debeljanow przywiózł jakieś książki podczas Wielkanocy. Wiadomo nato-
miast, że przesłał jej wiersze Heinricha Heinego wraz ze swoimi spostrzeże-
niami na temat jego twórczości: „Изпращам ти Хайне. Едва ли има друг, 
който тъй хубаво да е възпял любовта с всичките ú радости и тъги, 
прелести и горчивини, както той“8. Jest to dowód na to, iż młodych łą-
czyły wspólne pasje. Debeljanow niewątpliwie był oczarowany Iwanką, któ-
ra oprócz tego, że była piękną dziewczyną, cechowała się inteligencją i miała 
podobne do niego zainteresowania. Poeta pozwalał sobie w korespondencji 
na pewne zabawy słowno-graficzne. Przykładem może być jego podpis ze 
wspomnianego wyżej listu: Далечните ми поздрави 9. Jak łatwo zauważyć, 
z podkreślonych przez autora liter można ułożyć imię: Dimczo. 

Częstotliwość pisania i intymny charakter korespondencji między De-
beljanowem a Iwanką może świadczyć o głębokim uczuciu poety. Po liście 
napisanym 15 maja 1909 roku, kolejny datowany był na 20 maja. Dimczo 
pisał w nim wprost, iż cisza między nimi wystarczająco się wydłużyła i chce 
ją przerwać. Tłumaczył, że nie wynika to ze strachu, ale z potrzeby otrzy-
mywania od Iwanki listów, które, w codzienności pełnej błahostek i głupot, 
dają mu nadzieję na lepszą przyszłość10. Niestety, określenie uczuć Iwanki 
okazywało się zadaniem o wiele trudniejszym. Dziewczyna z jednej strony 
wykazywała pewną fascynację Debeljanowem, jego wierszami, inteligencją 
i podobną do jej własnej wrażliwością na sztukę, jednak z drugiej strony, 
jej uczucia miały charakter zmienny – sama do końca nie potrafiła określić 
tego, co czuje do poety. Dowodem na to jest pierwszy zachowany list autor-
stwa Iwanki napisany 29 maja 1909 roku:

7 З. Дафинов, op. cit., s. 90.
8 Д. Дебелянов, op. cit., s. 52.
9 Ibidem. 
10  Ibidem, s. 54.
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Не очаквай и сега много нещо. Това ще бъдат пак няколко реда – 
обикновеното ми писане. Кой знае защо, пак не ти пиша навреме. 
И нищо не ми пречило за това. (…) От тук нищо ново. Дните 
станаха много дълги и повече се чувства еднообразието им11.

Czytając jej słowa, można odnieść wrażenie, że zostały one napisane 
nie przez zakochaną dziewczynę, ale przez koleżankę, która musi wypełnić 
pewne zobowiązanie i grzecznościowo odpowiedzieć na ponaglenie Debelja-
nowa. Można wysnuć przypuszczenie, iż jej wcześniejsze listy również miały 
taki charakter, ponieważ po optymizmie Dimcza z początku roku niewiele 
pozostało. W połowie 1909 roku jego nastrój był coraz gorszy, sam stwier-
dził, że jest „zmęczony życiem”12. Ten smutek i zniechęcenie zaczęły się rów-
nież pojawiać w twórczości poety. Jest to najbardziej widoczne w wierszu 
През април, opublikowanym w czasopiśmie „Българска сбирка”: 

Пристъпяш сред бисерно-златни лучи;
властително взорът ти девствен сияе;
в гласа ти надеждата свята звучи
и люляк в дъха ти ухае.

Мъглите път правят на твой възход
смирено потайват се вихрени бури,
и пълни със радости, смях и живот,
усмихват се ведри лазури.

О, пролет-вълшебница, пролет-мечта,
едничък аз срещам те пак безучастно,
лрез есени плачущи, зими, лета,
лритискан от скръби всевластно.

Съмнения тъмни в душа ми горят,
топя се от спомени горки спогавен
и чезна, самотен сред празника свят
от твойта усмивка забравен!...13

11 З. Дафинов, op. cit., s. 94.
12 Ibidem, s. 95.
13 Д. Дебелянов, op. cit., s. 55.
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Wiersz jest przykładem liryki bezpośredniej (аз срещам), w której pod-
miot zwraca się do wiosny. Opisuje, jak bardzo zmienia ona świat przyro-
dy, jak wielkim wydarzeniem jest jej przybycie. Ustępują przed nią mgły, 
pokornieją burze, a lazur śmieje się pełen radości oraz życia – wiosna jest 
niczym królowa (бисерно-златни, властително). Niestety, cały ten cudow-
ny nastrój nie udziela się podmiotowi lirycznemu, który wprost stwierdza, 
że to wszystko dzieje się poza nim, że to nie dotyczy jego (срещам те пак 
безучастно). Dręczą go wątpliwości, które wręcz płoną w jego duszy. Jest 
samotny podczas tego prawdziwego święta przyrody. Teraz, kiedy wszystko 
się rodzi, on usycha. Powodem tej osobistej tragedii jest, jak stwierdza pod-
miot liryczny, zwracając się do nienazwanej postaci, będącej adresatem listu, 
brak uśmiechu, to, że o nim zapomniała. Można zadać pytanie, o kim mówi 
podmiot liryczny. Czy cały tekst zwraca się do wiosny? Czy chodzi o to, że 
to ona już o nim nie pamięta? O wiele bardziej prawdopodobne wydaje się 
być to, że zapomniała o nim kobieta, ukochana. Można również pokusić 
się o stwierdzenie, że dziewczyna swoją miłością tak bardzo ubogacała jego 
życie, że była dla niego niczym wiosna. 

Choć Iwanka nie wyznawała Debeljanowi miłości, błędnym byłoby 
oskarżanie jej o całkowitą obojętność wobec mężczyzny. Jak można wy-
wnioskować z listu poety z początków lipca 1909 roku, dziewczynie udało 
się przyjechać na kilka dni do Sofii. Dla Dimcza wizyta ta była źródłem 
pozytywnych emocji. W chwilowej euforii nie zapomniał jednak o chłodzie 
wcześniejszych uczuć dziewczyny: „Аз дълбоко вярвам, че ще настъпят 
по-добри дни за нас и тогава всичко се изясни и ще се оправи. (...) 
Много добро ще сториш, ако прочетеш Виктория от Кнут Хамсун“14. 
W przytoczonym fragmencie Debeljanow wyraża nadzieję, że relacje z uko-
chaną ulegną poprawie. Co więcej, zachęca dziewczynę do przeczytania po-
wieści norweskiego pisarza Knuta Hamsuna. Być może chciał, by ich własna 
historia potoczyła się tak jak historia bohaterów powieści Wiktoria. Książka 
przedstawia losy młodego syna młynarza, Johannesa, który zakochuje się 
w tytułowej bohaterce, córce właściciela ziemskiego. Jest ona inspiracją dla 
jego twórczości, dzięki czemu Johannes wkrótce staje się popularnym pisa-
rzem i pnie się po szczeblach drabiny społecznej. 

W lipcu 1909 roku Debeljanow na kilka dni udał się do miejscowości 
Dolna Banja. Wracając z krótkiego pobytu odwiedził również Ichtiman, 

14 З. Дафинов, op. cit., s. 96.
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gdzie udało mu się zobaczyć z Iwanką. Spotkanie i prawdopodobnie o wiele 
większe niż wyrażane we wcześniejszych listach zaangażowanie dziewczy-
ny dało mu nowe nadzieje na przyszłość. Napisał o nich do ukochanej na 
początku sierpnia: „Есента, която иде, ще бъде първата есен, която аз 
ще посрещна без въздишки и с усмивка на уста. Ти пишеш, че ще 
дойдеш към първи (септември). Какво по-хубаво от това?”15. Jesien-
na pogoda miała wpływ na nastrój Debeljanowa. Był on raczej pesymistą, 
czasami wręcz był przytłoczony niemożnością odczuwania radości i zado-
wolenia z życia. Dlatego też pora, kiedy wszystko umiera, usycha, traci 
swój kolor, miała na niego tak wielki wpływ. Iwanka również zdawała sobie 
sprawę z depresyjnego stanu Dimcza – w odpowiedzi na list zapewniła go, 
że postara się przyjechać jak najszybciej. Nie chciała czekać do świąt Bo-
żego Narodzenia, bowiem doskonale wiedziała, że jesień, która na poetę 
bardzo oddziaływała, była coraz bliżej16. Większe zaangażowanie Iwanki 
w ich relacje miało niewątpliwie pozytywny wpływ na Dimcza, który pod 
koniec 1909 roku stał się pełen energii i pozytywnego myślenia: „Аз поне 
засега не познавам по-голямо щастие от това, да се чувстваш силен 
в живота, и най-много от това, че тя ще бьде с тебе- единствената 
и по-мила от всичко”17, „Доволен съм и от тебе, и от себе си, и от 
целия свят, безкрайно съм доволен. Всичко, което се случи през тези 
прекрасни cедем деня (на седем – мене ми върви!), аз тъй отдавна съм 
мечтал и очаквал”18. Wyznania miłosne, zapewnienia o wierności i marze-
nia o wspólnej przyszłości – to wszystko można odnaleźć w niemal każdym 
liście Debeljanowa z końca 1909 i z początku 1910 roku. Prawdopodobnie 
był to jeden z piękniejszych okresów w życiu poety, o ile nie najpiękniejszy.

Rok 1910, podobnie jak poprzedni, był czasem intensywnej korespon-
dencji między zakochanymi. Już w styczniu Dimczo napisał list, w którym 
opisywał Iwance swoje wrażenia z nocy sylwestrowej spędzonej w swoim 
ulubionym lokalu Batenberg. Pisze również o swoim zamiarze wysłania kilku 
swoich wierszy, które, jak sam zaznaczył, były zadedykowane adresatce (от 
теб вдъхнати – на теб посветени19). Początek roku przyniósł istotną zmia-
nę w całym życiu Debeljanowa, które stało się intensywne i pełne zajęć. 

15 Ibidem, s. 100.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Д. Дебелянов, op. cit., s. 71.
19 З. Дафинов, op. cit., s. 120. 
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Poeta dużo pracował w stacji meteorologicznej, przygotowywał przekłady 
z języka francuskiego, pisał wiersze, a także próbował swoich sił w prozie. 
Jednak w tym całym kalejdoskopie zdarzeń najważniejsza dla niego była 
świadomość, że ma kogoś, z kim może się tym wszystkim dzielić: „(…) но 
важното е едно – че във всичко това няма пустота, защото го изпълня 
хубавата мисъл за тази, която е далеч, но която утре ще чете тоба 
писмо и ще си спомня за мене…”20. W lutym 1910 roku Dimczo udał 
się na kilka dni do Ichtimanu, by spotkać się z Iwanką. O jego wrażeniach 
z wyjazdu można dowiedzieć się z listu, napisanego dnia 12 lutego, od razu 
po powrocie do Sofii. Można odnieść wrażenie, że relacje pomiędzy poetą 
a dziewczyną uległy pogorszeniu. Debeljanow poddał w wątpliwość ich mi-
łość, zaczął się zastanawiać czy nie jest to tylko złudzenie, czy nie wmawiają 
sobie, że są zakochani. Miał jednak wciąż nadzieję na prawdziwość tej relacji 
– że uczucie ich łączące jest prawdziwą miłością. Dimczo zaznaczał w liście, 
iż w życiu nie jest dla niego ważna ani kariera ani dobra materialne i pytał, 
czy można kochać z uwagi na majętność21. Nie było tajemnicą, że rodzice 
Iwanki nie byli przychylni temu uczuciu. Obawiali się o przyszłość córki 
u boku poety, który znany był ze swojego hulaszczego trybu życia i wiecznej 
biedy. Wspólna przyszłość Dimcza i Iwanki stanęła pod znakiem zapytania, 
a euforia i energia poety z początku roku trwała zaledwie półtora miesiąca 
i ustąpiła miejsca nerwowości i rozdrażnieniu. Niestety, kolejne tygodnie nie 
przyniosły poprawy. Co więcej, relacje między nimi pogorszyły się po tym, 
jak Iwanka nie poinformowała Dimcza o zmianie swoich planów dotyczą-
cych przyjazdu do Sofii22. Mimo to mężczyzna nie chciał się złościć na dziew-
czynę, starał się, by jego frustracja nie została przelana na papier. Chciał, by 
wszystko wróciło do normy: „Ще ти пиша писмо, изпълнено с много 
повече радост, но нека се разясни небето и ме огрее слънцето на 
пролетта, което и лани очаквах с най-големи надежди. Сега- и на тебе 
честита пролет!”23. Wiosna, której Debeljanow tak bardzo wypatrywał 
i pragnął, nie zmieniła jednak jego relacji z dziewczyną. Kwiecień okazał 
się miesiącem wyjątkowo ponurym w ich związku, a listy poety były pełne 
pesymizmu. Korespondencja Iwanki z tego okresu również wyrażała nie-
pewność, co do przyszłości z Dimczem: „Аз много съжалявам, че всичко 

20 Ibidem, s. 123.
21 Ibidem, s. 127.
22 Ibidem, s. 129.
23 Д. Дебелянов, op. cit., s. 78.
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с нас върви по такъв ред, но какво да правя? Пък и това няма да бъде 
все тъй. Ще дойдат и по-хубави дни. Великден вече дойде. Аз само за 
това се радвам на тези дни, че ще дойда в София”24. Maj, który bywa 
określany jako jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku, czas idealny dla 
zakochanych, nie był taki dla Debeljanowa. Wynikało to z faktu, iż mimo 
wysyłanych długich listów do Iwanki, nie otrzymywał odpowiedzi, a jeśli 
jakaś się pojawiła – była zwykle krótka i zdawkowa. Z czasem w słowach 
poety pojawiła się pretensja:

Аз се питам: какъв смисъл има да се пишат дълги писма... когато 
ще им се отговаря с продължително студенто мълчане? (…) Зная, че 
ще кажеш: „Какво искаш повече? Трябват ли нови доказателства?” 
Да, трябват, защото това е то истинска любов25.

Lipiec przyniósł ze sobą nie tylko lato i tak upragnione przez Debelja-
nowa słońce, ale także nieoczekiwany rozwój wypadków. Poeta, który wciąż 
miał nadzieję na odżycie dawnego uczucia, nie rozczarował się. Pierwsze 
sygnały o poprawie relacji widać w  liście z 11 lipca 1910 roku:

Преди малко преглеждах твоите писма. Обичам често да ги чета 
и чета ги с увлечение, каквото може да има у човека, който толкова 
много те обича. (…) Утре се надявам сигурно да получа писмо от 
тебе. Ще пия неговите думи с наслада на същата маса, до която 
седеше ти. (…) Ние няма да се делим, аз ще те обичам всякога все 
тъй чисто, все тъй силно26.

Debeljanow znów wyraźnie i wprost pisał o swoich uczuciach – o sil-
nej miłości, która nigdy nie przeminie i nie stanie się słabsza. Odpowiedź 
dziewczyny faktycznie przybyła tak szybko, że już 15 lipca Dimczo napi-
sał kolejny list. Informował w nim Iwankę, że jest bardzo zajęty z powodu 
prac nad przekładem. Myślał już o następnych dziełach do przetłumaczenia 
i nawet snuł plany, by pracować nad nimi razem z dziewczyną. Ukochana 
pozytywnie zareagowała na propozycję, jednak z pewnym zastrzeżeniem:

За работата ти пожелавам успех. Ще ти помагам- обещавам, но 
не сега, може би след като се завърна от Гренобъл. Имам силно 

24 М. Дебелянова-Григорова, Димчо Дебелянов. Спомени, писма и документи, 
София 1956,  s. 138.

25 З. Дафинов, op. cit., s. 138.
26 Д. Дебелянов, op. cit., s. 86.
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желание да отида и ако нищо не ми попречи, хубаво ще бъде. (…) Аз 
искам да зная и ти как гледаш на нея. Ако тебе те плаши някаква 
раздяала след това, бих се отказала, при всичкото си това желание27.

Z treści listu wynika, że Iwanka chciała wyjechać do Francji, do Gre-
noble, by tam kontynuować naukę. Jednak ostateczną decyzję dziewczyna 
uzależniła od opinii Dimcza. Oznaczało to, że również darzyła go uczuciem 
(mimo iż nie napisała o tym wprost) i że dla niego była gotowa na daleko 
idące poświęcenie. Prawdopodobnie pomysłodawcami wyjazdu dziewczyny 
byli jej rodzice, którzy wciąż nie chcieli zaakceptować znajomości ich córki 
z poetą. Dimczo kategorycznie zabronił ukochanej rezygnować z możliwo-
ści kontynuacji nauki we Francji – doskonale wiedział, że dziewczyna za-
wsze o tym marzyła. W liście z 21 lipca napisał: „Аз бих искал, разбира 
се, да бъдем не толкова далеч един от друг, но пък и не бих приел 
да съградим щастието си върху една твоя мечта и желание, убити за 
винаги. Пак ти повтарям: ни дума не може да става за отказване!”28. 
Mimo iż Iwanka marzyła o wyjeździe, wolała z niego zrezygnować niż stra-
cić Dimczo. Słowa te stanowią dowód na siłę uczuć dziewczyny, dla której 
ważniejszy od samorealizacji był ukochany. Dnia 26 lipca odpisała mu: „Аз 
предпочитам да не отида. (...) Макар и убита една хубава моя мечта, 
аз бих пак живяла добре, по-добре, от колкото да отида там и стане 
това, което никога не желая да стана”29.

Pod koniec lipca Dimczo wyjechał wraz ze znajomymi w góry, w okolice 
miejscowości Dolna Banja. Wracając, chciał spotkać się z Iwanką, niestety 
nie udało mu się tego zrealizować. W korespondencji między nimi powróci-
ła kwestia potencjalnego wyjazdu dziewczyny na studia – Iwanka wciąż się 
wahała. Dimczo wprost jej napisał, że jeśli nie wyjedzie, popełni wielki błąd. 
Równocześnie przedstawił jej inne rozwiązanie, mianowicie kontynuowanie 
nauki w Sofii. W ten sposób mogliby być razem. On sam zastanawiał się 
nad zawodem nauczyciela, jednak nie chciał planować swojej przyszłości 
bez wiedzy o zamiarach ukochanej. Poeta pełen optymizmu i energii pa-
trzył w przyszłość, w której on i Iwanka będą razem w Sofii. Swoim szczę-
ściem dzielił się z bliskimi, między innymi ze swoją siostrą Marią. Pisał jej, 

27 Ibidem, s. 88.
28 З. Дафинов, op. cit., s. 147.
29 М. Дебелянова-Григорова, op. cit., s. 140.
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że esencją jego życia jest miłość i obecność ukochanej kobiety30. Niestety, 
ten stan rzeczy znów nie trwał zbyt długo. We wrześniu w jednym z li-
stów do Iwanki Dimczo żalił się na brak wieści z jej strony, podkreślając, 
że z niecierpliwością wyczekuje nawet najkrótszego słowa. Jesienią 1910 
roku poeta był bardzo zdezorientowany i zaczynał wątpić w prawdziwość 
uczuć dziewczyny. Miał pretensje, że najpiękniejsze lata jego życia mijają na 
niepewności. Swoje rozgoryczenie wyraził w długim liście, datowanym na 
18 października 1910 roku:

Наистина, имало е моменти, когато аз съм мислил, чее по-хубаво 
да се разделим, отколкото да върви така мъртво нашата любов. 
(…) Още когато ти замълча, аз реших, че всичко е вече свършено... 
И имаше ли смисъл да продължава?... Сега виждам кои са причините 
за всичко. Те са по-дълбоки , отколкото някой си М. К. И др. Виновен 
ли съм, че ти не можа да ме разбереш? Може би ти мислиш сега, 
че друга ще те замести. Горчиво се мамиш. И да дойде, тя няма да 
е вече „тя” – първата, обичана повече от всичко. А аз съм много 
уморен. Ще се намери други, който ще те люби повече от мене. (…) 
Всичко ще бъде по-красиво отколкото е било с мене. (…) Искал бих 
само едно, да можех да забравя часа, когато ти дадох едничката 
целувка през толкова години любов. Споменът за нея ме имъчва и ще 
ме мълчи може би завинаги. Благодаря ти за всичко31.

List ten właściwie kończy związek Debeljanowa z Iwanką. Jako przy-
czynę rozstania poeta podaje pewne różnice między nimi oraz brak zro-
zumienia ze strony dziewczyny. Słowa Dimcza były pełne żalu i smutku. 
Mężczyzna zaznaczał, że zawsze będzie ją kochał i że n ic nie zmieni tego, że 
była ona jego pierwszą miłością. Było to przeżycie dla niego tak bolesne, iż 
chciał zapomnieć o pocałunku, którym obdarzyła go Iwanka (wspomnienie 
to było źródłem cierpienia). Świadczy to również o charakterze relacji mię-
dzy nimi, która miała wymiar czysto duchowy. 

Mimo iż Debeljanow wiązał się później z innymi kobietami, zawsze pa-
miętał o Iwance. Ich kontakt nie urwał się całkowicie, czasami do siebie pi-
sywali, a nawet spotykali. Należy też pamiętać, że ich związek nie skończył 
się nagle, w jednym momencie. Był to raczej proces ewolucji od relacji mi-
łosnej do relacji przyjacielskiej. W późniejszych latach łączyła ich przyjaźń, 

30 З. Дафинов, op. cit., s. 153.
31 Д. Дебелянов, op. cit., s. 94–95.
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wspólne wspomnienia i swego rodzaju wzajemny sentyment. Nigdy nie 
przestali się kochać, jednak była to miłość całkiem inna niż młodzieńcze 
zauroczenie czy też krótka fascynacja.  

O tym jaka Iwanka była i jak ważny był dla niej Debeljanow, świadczyć 
może wspomnienie jednego z biografów poety, Władimira Rusalijewa, któ-
ry spotkał się z nią przy okazji zbierania materiałów do swojej publikacji na 
temat życia Dimcza:

За първви път се срещнахме. (…) Очите ù са пълни с блясък 
и чистота. Гласът ù е топъл, кадифян, многоцветен. И тя е смутена 
– трябва да обърне очи назад, към миналото, да говори за една голяма 
любов... която е опиянявала душата и сърцето на един голям поет. 
И тя ми разказва... При първата среща те са били почти деца, 
а при последната – той бил на път за войното поле. И между тези 
съдбовни срещи са минали 11 години, изпълнени с много мъка, малко 
радости... но през които те никога не са преставали да се обичат32.

Iwanka spełniła swoje marzenie o kontynuacji nauki za granicą. W 1912 
roku przebywała na stypendium w Szwajcarii. Cztery lata po śmierci Dim-
cza na froncie, wzięła ślub z nauczycielem Nedio Gorinowem. Jesienią 1958 
roku, kiedy miało miejsce otwarcie muzeum Debeljanowa w jego rodzin-
nym domu w Kopriwszticy, w księdze gości napisała: „След сетната среща 
аз жадно те търсих…”. Zmarła 14 lutego 1968 roku33.
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WstępDnia 7 września 1978 r., w godzinach popołudniowych, na moście 
w okolicach przystanku autobusowego Waterloo w Londynie 

doszło do pozornie błahego wydarzenia. Bułgarski dysydent i pisarz, Georgi 
Markow, został potrącony przez przechodnia, któremu wypadł z ręki parasol. 
Emigrant poczuł ukłucie w tylną część nogi, ale początkowo nie zwrócił na 
ból szczególnej uwagi. Cztery dni później zmarł w jednym z londyńskich 
szpitali. Sprawcy nigdy nie ustalono. Sprawa, o której tutaj mowa z czasem 
zyskała sobie miano „bułgarskiego parasola”, a przez wielu uczonych, zajmu-
jących się historią polityczną podzielonego świata po 1945 r. jest uważana za 
jeden z najważniejszych, jeśli w ogóle nie najważniejszy, przypadek działania 
komunistycznych służb specjalnych w świecie zachodnim1.
1 Świadczyć mogą o tym choćby polskie podręczniki do historii politycznej świata po 

1945 roku, w których Bułgarii poświęca się zazwyczaj bardzo niewiele miejsca, za to 
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Niestety, ujawnienie tego jednego tylko faktu z bogatego życiorysu pi-
sarza nie wpłynęło na wzrost zainteresowania osobą i twórczością Markowa, 
co sprawia, że jest on postacią praktycznie nieznaną, nie tylko poza grani-
cami kraju, ale niejednokrotnie również we własnej ojczyźnie. Powodem ta-
kiego stanu rzeczy było absolutne wyrugowanie twórcy ze świadomości spo-
łecznej, po jego emigracji z kraju w 1969 r., oraz usunięcie wszystkich jego 
książek z półek księgarń i bibliotek. Aż do upadku komunizmu w Bułgarii 
Markow pozostawał twórcą zakazanym, dołączając do nielicznego grona ro-
dzimych literatów, którzy (w różnej formie) zdecydowali się wypowiedzieć 
posłuszeństwo wobec obowiązującej ideologii, uosabianej przez I sekretarza 
Bułgarskiej Partii Komunistycznej Todora Żiwkowa.

Dlatego też wydaje się ważne i potrzebne przybliżenie życiorysu tej po-
staci, również polskiemu czytelnikowi, nie tylko ze względu na jej bogatą 
twórczość artystyczną, ale także jako przykład jednostki-twórcy zmagające-
go się z realiami Bułgarii w okresie komunizmu. Ze względu na obszerność 
zagadnienia tekst został podzielony na dwie części. Cezurę końcową niniej-
szego artykułu stanowi rok 1969, czyli moment wyjazdu pisarza z ojczyzny. 
Losom Markowa na emigracji oraz jego tragicznej śmierci została poświęco-
na druga część tekstu, która zostanie opublikowana w kolejnym numerze 
„Studenckich Zeszytów Naukowych IFS UJ”, na wiosnę 2014 roku.

Dzieciństwo i lata młodości

Georgi Iwanow Markow urodził się 1 marca 1929 r. w Kniażewie (dzi-
siaj dzielnica Sofii), jako najstarszy z trójki rodzeństwa. Oprócz niego Mar-
kowowie mieli jeszcze dwóch synów – Nikołę, który później wyemigro-
wał do Włoch i osiedlił się w Bolonii, oraz Wasiła, który w wieku siedmiu 
lat zmarł na gruźlicę. Powodem śmierci dziecka miały być ciężkie warunki 
bytowania rodziny Markowów, wynikające z trudności społeczno-politycz-
nych, w jakich podówczas znajdowała się Bułgaria. Przypomnijmy, kraj po 
zakończeniu I wojny światowej znalazł się w kryzysie gospodarczym, póź-
niej zaś nękany był z jednej strony różnego typu trudnościami wewnętrzny-
mi (niestabilna sytuacja społeczno-polityczna) i zewnętrznymi (konieczność 
płacenia reparacji, Wielki Kryzys, uzależnienie od Trzeciej Rzeszy w latach 
trzydziestych XX w.). Sytuacji nie zmieniał nawet fakt, że Iwan Markow, 

nader często wspomina się sprawę zamordowania Markowa. Zob. Historia polityczna 
świata XX wieku, t. 2: 1945–2000, red. M. Bankowicz, Kraków 2004, s. 395.
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ojciec Georgiego, był wojskowym w stopniu feldfebla2. Prawdopodobnie 
z tych samych powodów wynikał późniejszy słaby stan zdrowia Markowa, 
który w młodym wieku otrzymał rentę inwalidzką i zajął się pisarstwem.

Nie wiadomo, jak przedstawiała się sytuacja w domu rodzinnym w wy-
miarze duchowym i kulturalnym, choć można się domyślać, że ze względu 
na profesję Iwana Markowa panowała tam dyscyplina i porządek. Podob-
no też dzieci Markowów miały zapewnioną możliwość swobodnego wybo-
ru własnych zainteresowań, a młody Georgi od dziecka był zafascynowany 
książkami i sporo czytał3.

W 1946 r. ukończył męskie gimnazjum w Sofii. Brakuje informacji co 
do jego ewentualnego zaangażowania politycznego z tego okresu. Wydaje 
się jednak, że gorąca sytuacja po 9 września 1944 r. miała wpływ na decyzje 
młodego Markowa, który zgodnie z duchem czasu zdecydował się na studia 
techniczne, wybierając chemię na politechnice w Sofii4. Sam tak wspominał 
te lata: 

decydująca i fatalna zmiana w naszym kraju nastąpiła w okresie moich 
studiów. Kiedy wstępowałem na politechnikę w 1947 r., żyliśmy w jednej 
rzeczywistości. Kiedy kończyliśmy studia w 1952 r., byliśmy już miesz-
kańcami zupełnie innego świata. Symbolicznie lub nie, w tym okresie 
z „panów” staliśmy się „towarzyszami”5.

W tym czasie Markow jako student i jako obywatel miał okazję zetknąć 
się z funkcjonowaniem modelu państwa, które od 1944 r. formowało i dyna-
micznie przekształcało rzeczywistość społeczno-polityczną na wzór sowiecki, 
by apogeum tego procesu osiągnąć w najczarniejszym i najbardziej drama-
tycznym dla wszystkich krajów bloku wschodniego okresie totalitaryzmu 
stalinowskiego z lat 1948–19536. Wspomnienia Markowa z tego okresu 
dotyczą przede wszystkim wydarzeń, do jakich dochodziło na jego uczelni: 
2 Кой бе Георги Марков – Скитник?, Пловдив 2007, s. 5.
3 Ibidem, s. 5–6.
4 Właściwie pierwszym miejscem, w jakim Markow podjął naukę była Wyższa Szkoła 

Techniczna w Ruse, gdzie również chciał studiować chemię. Ze względu na zamknięcie 
wydziału wrócił do stolicy i zdecydował się na politechnikę, która w tym okresie otrzy-
mała imię Józefa Stalina.

5 Г. Марков, Ехо от студентските години, [w:] Idem, Задочни репортажи за 
България, София 1990, s. 4. Wszystkie tłumaczenia z języka bułgarskiego, jeśli nie 
zaznaczono inaczej, zostały wykonane przez autora artykułu.

6 Więcej na ten temat zob. Е. Калинова, И. Баева, Българските преходи 1939–
2010, София 2010, s. 38–123; T. Czekalski, Bułgaria, Warszawa 2010, s. 187–219. 
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przymusowego udziału w brygadach robotniczych (w 1948 r. sam pracował 
przy wyrobie cegieł), usuwania najzdolniejszych studentów z uniwersytetów 
i przyjmowaniu na ich miejsce osób nieposiadających nawet średniego wy-
kształcenia (mających za to odpowiednie klasowe pochodzenie), obowiąz-
kowej nauki zasad ideologii marksizmu-leninizmu (łącznie z biografiami 
najważniejszych działaczy komunistycznych, np. Georgiego Dimitrowa) 
oraz ogólnej atmosfery podejrzliwości, jaka panowała na każdym szczeblu 
drabiny edukacyjnej, ale też kształtującej relacje między studentami a pro-
fesorami. Strach był dominującym uczuciem, które determinowało sposób 
postępowania jednostki7. Zapiski Markowa znajdują potwierdzenie w fak-
tach. W latach 1952–1953 przeprowadzono w Bułgarii reformę edukacji, 
której celem było odwzorowanie modelu funkcjonującego w Związku Ra-
dzieckim. Do szkół trafiły sowieckie podręczniki, a nauczanie na poziomie 
wyższym miało odbywać się według przyjętej w 1950 r. zasady stworzenia 
„wiernej wobec partii i władzy ludowej inteligencji socjalistycznej”8.

 Wnioskując z relacji Markowa, sporządzonej po latach na emigra-
cji, można też przypuszczać, że nie był on wyróżniającym się studentem 
i starał się unikać konfrontacji zarówno z przedstawicielami władz uczelnia-
nych i swoimi wykładowcami, jak również z innymi uczestnikami studiów, 
których podejrzewał niekiedy o donosicielstwo albo protekcję ze strony 
postawionych wyżej osób, a nawet o noszenie przy sobie broni9. Sam nie 
wspomina o swojej działalności podczas studiów, oceniając cały ten okres 
z perspektywy prawie 30 lat, a więc już po opuszczeniu Bułgarii i zajęciu 
stanowiska konsekwentnego krytyka systemu komunistycznego w swo-
jej ojczyźnie. Należy jednak zadać pytanie, czy Markow nie kierował się 
w pewnym stopniu bieżącą koniunkturą, gdy wybierając kierunek studiów 
starał się wpasować w tworzący się model nowego społeczeństwa? Z drugiej 
strony nie można też nie zadać kolejnego pytania, czy niespełna dwudzie-
stoletni Markow, wywodzący się z niezamożnej rodziny, tragicznie doświad-
czonej nieszczęściem (oprócz małego Wasiła i samego Georgiego na gruźlicę 
chorował też ojciec, który stracił wtedy płuco), nie uległ propagandzie ko-
munistycznej, mówiącej o budowaniu nowego, idealnego świata, w którym 

Przemiany w sferze kultury opisuje E. Kalinova w książce: Българската култура 
и политическият императив 1944–1989, София 2011, s. 49–112.

7 Г. Марков, Ехо от студентските…, s. 4–10.
8 Е. Калинова, И. Баева, op. cit., s. 121–122.
9 Г. Марков, Ехо от студентските…, s. 4.
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nie będzie już niesprawiedliwości i ubóstwa? Ze względu na brak bardziej 
szczegółowych danych, pytania te pozostaną tutaj bez odpowiedzi. Należy 
mieć jednak na uwadze także te kwestie, kiedy oceniamy pisane od połowy 
lat siedemdziesiątych XX w. „zaoczne” reportaże, jak również, być może, 
fakt, że w pewnym stopniu chodziło o dokonaną tutaj autokreację swo-
jej osoby przez Georgiego Markowa. Wydaje się, iż do pewnego stopnia 
można przeprowadzić podobną paralelę między Markowem a Ryszardem 
Kapuścińskim, również reporterem i pisarzem, który, jak bułgarski dysy-
dent, uwikłany był w realia systemu komunistycznego i także dokonywał 
po latach autokreacji własnej osoby, pomimo rzecz jasna wszystkich różnic 
między obiema postaciami10.

Niemal od samego początku studiów Markow zaczął mieć problemy 
ze zdrowiem. Od 1948 r. stał się on stałym bywalcem sanatorium w miej-
scowości Władaja niedaleko Sofii, gdzie poza kuracją wiele czasu poświęcał 
na rozwijanie swoich zainteresowań literackich, publikując felietony m.in. 
w gazecie „Стършел” („Szerszeń”), zanim nie zadebiutował w 1956 r. to-
mem opowiadań Цезиева нощ (Szaroniebieska noc). Podstawą jego utrzymania 
była jednak praca na stanowisku inżyniera w różnych przedsiębiorstwach, 
łączona z posadą nauczyciela w technikum ceramicznym, a przez pewien 
okres także z funkcją wykładowcy na politechnice. Zły stan zdrowia oraz 
częste pobyty w różnych sanatoriach w latach 1948–1962 sprawiły, że 
w 1958 r., mając zaledwie 29 lat, uzyskał rentę inwalidzką. W tym momen-
cie zadebiutował już jako pisarz, rok później publikując książkę z gatunku 
fantastyki naukowej dla młodzieży pt. Победителите на Аякс (Zwycięzcy 
Ajaksa)11.

W drodze na literacki Parnas

Od momentu przejścia na rentę Markow zajmował się już tylko pi-
saniem. Szybko opublikował kolejne dwie książki – zbiór nowel Анкета 
(Ankieta) oraz tom opowiadań Между деня и нощта (Między dniem i nocą), 
obie w 1961 r. Ciągle jednak nie miał pełnego wyobrażenia, jakie są realia 
funkcjonowania literatury w kraju socjalistycznym oraz jakie są wymagania 
i ograniczenia, które musiał spełnić każdy autor, aby móc publikować swoje 
teksty. Jak sam wspominał, w tym okresie miał typowo „szkolne” poglądy 

10 Zob. A. Domosławski, Kapuściński non-fiction, Warszawa 2010.
11 Кой бе Георги Марков…, s. 6–7.



48 Bartłomiej RusinKultura

na temat pisarzy i pisarstwa, nie należał do związku młodych twórców, nie 
spotkał też nigdy żadnego „żywego” literata12. Debiut Markowa przypadł 
jednak na okres częściowej liberalizacji systemu, zapoczątkowanej wraz ze 
śmiercią Stalina w 1953 r., następnie XX Zjazdem Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego (KPZR) w lutym 1956 r., na którym nowy I sekre-
tarz partii Nikita Chruszczow rozprawił się z kultem jednostki w swoim 
kraju. Rozlewająca się w całym bloku fala destalinizacji dotarła również do 
Bułgarii, gdzie na plenum kwietniowym Bułgarskiej Partii Komunistycznej 
(BPK) zdecydowano się potępić niektórych wysoko postawionych funkcjo-
nariuszy państwa, przede wszystkim Wyłko Czerwenkowa, oraz zlikwido-
wać tzw. Gławlit13 – instytucję pełniącą funkcję oficjalnego urzędu cenzor-
skiego w państwie. Pomimo ponownej radykalizacji systemu pod koniec 
1956 r., w związku z interwencją militarną na Węgrzech, oraz wzrostem 
represji w stosunku do społeczeństwa i inteligencji, pojawił się pewien ob-
szar dla swobodnej dyskusji twórczej. Udało się go utrzymać do pierwszej 
połowy lat sześćdziesiątych, także dzięki samemu Todorowi Żiwkowowi, 
I sekretarzowi BPK, który przyjął pozycję doradcy i przewodnika środowisk 
twórczych w swoim kraju. Należy jednak pamiętać, że okresowa liberaliza-
cja była wynikiem taktycznego przyzwolenia ze strony władz, które stop-
niowo zaczęły ograniczać sferę swobody, a apogeum tego procesu nastąpiło 
w latach 1968–196914. Był to moment, w którym u Georgiego Markowa 
dojrzewała myśl o udaniu się na emigrację.

U progu lat sześćdziesiątych XX w. pisarz był jeszcze przed wydaniem 
powieści, która pozwoliła mu trafić na literackie salony i zbliżyć się do naj-
wyższych osób w państwie. Sporo natomiast działo się w jego życiu oso-
bistym. W 1961 r. wziął ślub ze Zdrawką Lekową, którą poznał podczas 

12 Г. Марков, Избор на позиция, [w:] Idem, Задочни репортажи…, s. 119.
13 Gławlit – potoczna nazwa Głównej Dyrekcji Wydawnictw, Przemysłu Poligraficznego 

i Handlu Materiałami Drukowanymi, istniejącej w latach 1952–1956. Powołano ją na 
wzór sowieckiego urzędu cenzorskiego, a na czele nowej instytucji stanęła Elena Gaw-
raiłowa, której zastępcą został Wiktor Katiszew. Oprócz cenzurowania dzieł, dyrekcja 
zajmowała się także usuwaniem „szkodliwej” literatury ze szkół i bibliotek, likwidacją 
prywatnych księgarni i antykwariatów oraz kontrolą wymiany kulturalnej z Zachodem, 
który uległ w tym okresie praktycznie zamrożeniu. Zob. В. Чичовска, Главлит (1952–
1956). Изграждане на една цензурна система в България, „Исторически пре-
глед”, 1991, кн. 10.

14 П. Дойнов, Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989. Норма и криза в лите-
ратурата на НРБ, София 2011, s. 72–77.
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jednego ze swoich pobytów w sanatorium we Władai, na początku 1960 r.15 
Lekowa tak wspominała ich pierwsze spotkania:

(…) był bardzo czarującym i przystojnym mężczyzną, o gęstych włosach. 
Jego zdrowie było jednak wyjątkowo złe, może to stąd brał się jego apetyt 
na życie. Pomimo chorób nie był wcale człowiekiem zachowawczym, prze-
ciwnie – tryskał energią. Co do charakteru jednak był bardzo impulsyw-
ny, prawdziwa huśtawka nastrojów. Miał poczucie odpowiedzialności, 
wyniesione z domu po matce i ojcu, którzy byli bardzo dobrymi ludźmi16. 

Także poeta Lubomir Lewczew, znajomy rodziny Markowów, wspomi-
nał, że Zdrawka „(…) była najważniejszym i uniwersalnym lekarstwem, 
które ratowało Jerry’ego – tak nazywali Markowa znajomi i przyjaciele – 
była piękna, wesoła, serdeczna”17. O Markowie, którego Lewczew znał jesz-
cze ze spotkań w klubie dziennikarzy, zachowało się z kolei inne wspomnie-
nie, ważne w kontekście jego późniejszych problemów z cenzurą w drugiej 
połowie lat sześćdziesiątych XX w.: „był [Markow] człowiekiem o błysko-
tliwym poczuciu humoru, bystrym i hojnym, co nie zawsze jest cechą ar-
tystów. Jerry na sto procent nie był dwulicowym człowiekiem, nikomu nie 
zrobił nigdy krzywdy. Mówił to, co myślał (…)”18. Do sprawy tej powróci-
my później, kiedy będziemy się zastanawiać nad przyczynami, dla których 
Markow zdecydował się opuścić Bułgarię.

Przełom w karierze pisarza nastąpił w 1962 r., kiedy opublikowana zo-
stała powieść Mężczyźni (Мъже). Książka od razu zyskała wielką popular-
ność, potwierdzoną uzyskaniem pierwszej nagrody na konkursie Związku 
Pisarzy Bułgarskich, a sam Markow otrzymał nagrodę pieniężną (10 tys. 
lewów) i został przyjęty w poczet członków tej organizacji, co w tym czasie 
było wydarzeniem niezwykłym. Wszystkich bowiem twórców obowiązywał 
okres stażu, który niekiedy mógł się ciągnąć latami, a nawet – jak żartowali 
niektórzy – można było umrzeć zanim zostało się przyjętym w skład ZPB. 
Markow pisał z kolei, że łatwiej było dostać się do Akademii Francuskiej niż 
do tego grona bułgarskich twórców19. Oprócz niego bez stażu do Związku 

15 Nie był to pierwszy ślub zawarty przez Markowa i Lekową, wcześniej oboje byli w związ-
kach małżeńskich. Pierwszą żoną pisarza była Despina Panajotowa.

16 Х. Христов, Убийте „Скитник”. Българската и британската държавна поли-
тика по случая Георги Марков, София 2006, s. 57.

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Г. Марков, Избор на позиция..., s. 116.
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Pisarzy Bułgarskich przyjęto jeszcze tylko jednego literata – Wiktora Pa-
skowa.

Sam Markow tak opisywał swój sukces po wydaniu powieści:

(…) odtąd otworzyła się przede mną szeroka, zielona ulica. Kiedy par-
tyjna machina zaczynała pracować na czyjąś korzyść, wszystko szło jak 
po maśle. Po opublikowaniu książki pochlebne recenzje spadały na mnie 
niczym manna z nieba. (…) Zostałem z naddatkiem nagrodzony za tę 
powieść 20.

Utwór Мъже został zauważony także wśród bułgarskiej emigracji, 
pozytywnie wypowiadał się o nim m.in. Christo Ognianow, w tym cza-
sie współpracownik Radia Wolna Europa21. Nie trzeba dodawać, że wraz 
z przyjęciem Markowa do Związku Pisarzy Bułgarskich diametralnie 
poprawiła się jego sytuacja materialna. Dostał przydział na nowe miesz-
kanie, zyskując jednocześnie szereg innych przywilejów, jakimi cieszyli 
się członkowie tej swoistej „kasty wybranych”, pozostający na usługach 
i utrzymaniu państwa. Po ulicach Sofii jeździł samochodem marki BMW 
otrzymanym w prezencie od brata, mieszkającego we Włoszech, co budziło 
zazdrość nie tylko innych twórców. Posiadał też jeden z nielicznych legalnie 
zakupionych przenośnych odbiorników radiowych, które czasem zabierał 
ze sobą na spotkania i przyjęcia22.

Wkrótce po opublikowaniu Mężczyzn Markow zaczął pracę dla wy-
dawnictwa Narodna Mładeż. Nadal sporo pisał, kolejne książki i sztuki 
teatralne ugruntowały jego pozycję na rynku bułgarskim. W latach sześć-
dziesiątych wyszło dziewięć jego utworów dramaturgicznych: Госпoжата 
на господин търговеца на сирене (1963), Последният патент (Ostatni patent, 
1965), Кафе с претенция (Kawa z pretensją, 1966), Да се провреш под дъгата 
(1966) – na podstawie noweli Sanatorium doktora Gospodowa, Калай (Cyna, 
1967), Атентат в затворена улица (Zamach w zamkniętej ulicy, 1968), 
Асансьорът (Winda, 1969) – autorska dramatyzacja noweli pod tym samym 
tytułem, komedia Аз бях той ( Ja byłem nim, 1969) i sztuka dokumental-
na Комунисти (Komuniści, 1969). Prócz tego w tym okresie powstały także 

20 Idem, Ние те направихме писател, [w:] Idem, Задочни репортажи…, s. 141.
21 Х. Христов, op. cit., s. 59.
22 Кой бе Георги Марков…, s. 9.
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zbiory opowiadań Портретът на моя двойник (Portret mojego sobowtóra, 1966) 
i Жените на Варшава (Kobiety Warszawy, 1968)23. Jak wspominał pisarz Dy-
mitr Boczew:

Kiedy w połowie lat sześćdziesiątych wyszły jego książki Portret mojego 
sobowtóra i Kobiety Warszawy, to była sensacja. (…) Rozchwytywano je, 
ludzie ustawiali się w kolejkach, odsprzedawano je za dwu lub trzykrot-
ną cenę. (…) Utwory te były jak powiew zewnętrznego świata, który był 
dla nas niedostępny. Coś świeżego, coś bardzo żywotnego i czystego było 
w jego książkach (…)24.

Sukcesy te przychodziły mu jednak z coraz większym trudem, ze wzglę-
du na stopniowe zaostrzanie polityki reżimu w sferze kultury, czego Markow 
absolutnie nie miał zamiaru respektować, próbując nieustannie przykrawać 
do własnych potrzeb kanony narzuconej literaturze metody realizmu socja-
listycznego.

Pracowitość oraz oryginalność i świeżość artystyczno-ideowej perspek-
tywy w tekstach Markowa sprawiły, że stał się w pewnym stopniu osobnym 
zjawiskiem w całej literaturze bułgarskiej tego okresu. Przytoczmy tutaj 
jeszcze dwie opinie dotyczące twórczości pisarza. Lubomir Lewczew wspo-
minał:

Georgiego Markowa naprawdę uznawano za literackie zjawisko. Jego 
książki były oceniane jako wzór oryginalnego i nowoczesnego realizmu 
socjalistycznego. Myśl Jerry’ego balansowała na krawędzi tego, co dozwo-
lone, ale nigdy nie spadała w przepaść. (…) Takie powodzenie nie mogło 
nie drażnić niektórych z jego mniej szczęśliwych braci pisarzy. Korzystali 
z każdej okazji, aby go urazić, tłumacząc, że jego sukcesy literackie są 
wynikiem pewnego rodzaju sprytnego i subtelnego konformizmu25.

Z kolei badaczka twórczości pisarza Rozalia Likowa wskazuje, że wy-
przedzał on innych:

23 Spośród wszystkich utworów Markowa na język polski zostały przetłumaczone jedynie 
powieść Mężczyźni (Warszawa 1965) i nowela Sanatorium doktora Gospodowa (War-
szawa 1970). Oprócz tego przetłumaczono i opublikowano również dwa reportaże dysy-
denta (W gościnie u Żiwkowa, Błękitne anioły o czarnych duszach). Zob. „Literatura na 
świecie”, 1993, nr 3.

24 Х. Христов, op. cit., s. 68.
25 Ibidem, s. 75.
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(…) o jedną epokę do przodu jeśli chodzi o styl. Razem z Błagą Dimitro-
wą rozwinęli w tym czasie dialog i monolog wewnętrzny. Dla niego pro-
blemy społeczne nie były tematem, chodziło mu o ludzki „nerw”, odczuwa-
nie świata, działanie. Miał zmysł dostrzegania zjawisk współczesności 
i pisania o kwestiach społecznych w sposób nowoczesny. Georgi Markow 
pierwszy zmierzył się z tematem konfliktów wspólnotowych, problematy-
ką dotyczącą jednostki, jej stanów wewnętrznych i wielkim politycznym 
dialogiem między jednostką a ówczesnym społeczeństwem26.

Jako tak wybitny twórca nie mógł więc ujść uwadze ludzi z kręgów 
władzy, usiłujących kontrolować całą sferę kultury, która postrzegana była 
jako wygodne i sprawne narzędzie propagandowe. Kolejne sukcesy Mar-
kowa zwróciły w końcu uwagę człowieka stojącego na szczycie bułgarskiej 
nomenklatury partyjnej – I sekretarza BPK Todora Żiwkowa, który włączył 
go wkrótce do grona artystów, objętych jego osobistą opieką i uwagą.

Początek nieoficjalnych spotkań Żiwkowa z twórcami datuje się na 
połowę lat sześćdziesiątych. Według wskazań samego Markowa, w grupie 
tej miało się znajdować około dziesięciu pisarzy, w tym on sam. Spotkania 
odbywały się początkowo w domu wypoczynkowym Związku Pisarzy Buł-
garskich, a następnie w Ewksinogradzie nad Morzem Czarnym, w dawnej 
rezydencji cara Borysa III. Na spotkaniach tych Żiwkow miał zwierzać się 
twórcom z rozmaitych problemów państwowych, dotyczących konfliktów 
między państwami bloku wschodniego oraz kwestii dotyczących międzyna-
rodowego ruchu komunistycznego. Raz nawet, na spotkaniu w 1969 r., wy-
znał, że armie Układu Warszawskiego są faktycznymi okupantami Czecho-
słowacji. Wszystkie te stwierdzenia były absolutnie niedopuszczalne, gdyż 
przeczyły oficjalnej propagandzie reżimu i burzyły utopię, jaką starał się 
budować świat komunistyczny. Ponadto, w tym samym okresie popularna 
stała się także inna forma spotkań z pisarzami i innymi twórcami kultury, 
których zapraszano na wycieczki i polowania w towarzystwie I sekretarza 
BPK. W tej uprzywilejowanej grupie znaleźli się, obok Georgiego Mar-
kowa, między innymi także Georgi Dżagarow, Lubomir Lewczew i Jordan 
Radiczkow. Żiwkow starał się tam z jednej strony promować własną wizję 
kultury socrealistycznej, próbując przyciągnąć i zneutralizować niepokor-
nych literatów, z drugiej zaś nie stronił od osobistego uczestnictwa w pre-
mierach sztuk swoich ulubieńców, a nawet pocieszania niektórych – jak 

26 Ibidem.
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było w przypadku Emiliana Stanewa i jego powieści Wojna z aniołem (Иван 
Кондарев), która uzyskała wiele negatywnych recenzji27.

Markow nigdy nie uczestniczył w samych polowaniach, ale wysłuchał 
wielu rozmów na ten temat w dworku w miejscowości Borowec, gdzie Żiw-
kow spotykał się z pisarzami. Uczestnictwo w „myśliwskiej drużynie” dała 
pisarzowi możliwość obserwowania z bliska wodza komunistycznej Bułga-
rii, sposobu zachowania, poznania jego horyzontów intelektualnych, a tak-
że wszystkich mocnych i słabych stron I sekretarza. Dzięki temu Markow 
mógł później z łatwością odsłonić w swych tekstach wszystkie niedostatki 
osoby kierującej państwem, ale też obnażyć naturę partyjnej „wierchuszki”, 
grona ludzi marnych i ułomnych, dysponujących jednocześnie – niestety 
– niemal nieograniczoną władzą. Na jednym z takich spotkań Żiwkow wy-
powiedział też swoją, ważną w kontekście późniejszych wydarzeń, opinię 
odnośnie osoby Markowa: „Utalentowany, ale nie jest nasz!”28. Przyszły dy-
sydent, podejmując flirt z władzą, nie był przygotowany na to, że ta prowa-
dzi przeciwko niemu swoją własną grę, której w żadnym wypadku nie był 
w stanie wygrać.

Równia pochyła

Problemy Markowa zaczęły się pogłębiać w drugiej połowie lat sześć-
dziesiątych, kiedy doszło do konfrontacji z oficjalną władzą, która zaczę-
ła stopniowo eskalować konflikt z twórcami kultury, według wytycznych 
Żiwkowa z jego przemówienia z pierwszej połowy 1963 r.29 Jak wskazu-
ją niektórzy, na życie i decyzje Markowa w tym okresie wpłynęły przede 
wszystkim trzy wydarzenia. Pierwszym z nich była decyzja władz o pełnej 
ideologizacji wszystkich procesów w państwie, aby „(…) uzbroić pracują-
cych i młodzież w marksistowsko-leninowski światopogląd, aby wychowy-
wać ich w duchu patriotycznym i komunistycznym”30. Z tym powiązane 
było drugie wydarzenie, tzn. powołanie VI Zarządu Bezpieczeństwa Pań-
stwowego w 1967 r. Podstawowym zadaniem tej jednostki było nadzorowa-
nie szeroko pojętego kręgu inteligencji – twórców, środowisk akademickich, 

27 В. Мигев, Българските писатели и политическият живот в България 1944–
1970, София 2001, s. 214–216.

28 Х. Христов, op. cit., s. 77.
29  Е. Калинова, op. cit., s. 230–232.
30 Х. Христов, op. cit., s. 78.
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przedstawicieli organizacji społecznych, oraz zwalczanie „imperialistycznej 
dywersji ideologicznej i propagandy”31. Trzecim faktem, który miał zawa-
żyć na decyzji Markowa o wyjeździe z Bułgarii, była interwencja militarna 
w Czechosłowacji w sierpniu 1968 r. i ostateczne stłumienie wydarzeń zwią-
zanych z Praską Wiosną. Markow miał stracić wtedy resztkę złudzeń co do 
natury systemu komunistycznego i możliwości jego rewizji. W tym okresie 
w BRL-u obowiązywała bezwzględna cenzura, która wymusiła wycofanie 
wielu utworów z druku, a także zdejmowanie sztuk ze scen teatralnych32. 
Polityka ta odbiła się również na życiu zawodowym Markowa, z uwagą śle-
dzącego wydarzenia w Czechosłowacji. Opisał je później w wielu swoich 
reportażach.

Pierwsze starcia Markowa z reżimem miały jednak miejsce dużo wcze-
śniej, jeszcze pod koniec lat pięćdziesiątych XX w., kiedy to wstrzymano 
druk jego powieści Покривът (Dach). Tematem utworu była katastrofa bu-
dowlana, do jakiej doszło w mieście Pernik, gdzie zawaliła się jedna z hal 
wznoszonego wtedy kombinatu metalurgicznego. Wydarzenie to stanowi-
ło dla Markowa podstawę do alegorycznego przedstawienia niewydolno-
ści całego systemu socjalistycznego, który pomimo uporczywej działalno-
ści propagandowej, nie był w stanie uniknąć tego typu wydarzeń33. Także 
dwie późniejsze sztuki pisarza: Да се провреш под дъгата i Аз бях той zostały 
zablokowane. Pierwsza z nich została zdjęta ze sceny, a pisarza poddano 
krytyce. Z kolei komedia Аз бях той, którą przygotowywano przez dłuż-
szy okres czasu w Teatrze Satyrycznym w Sofii, została wstrzymana jesz-
cze przed premierą, ze względu na obiekcje członków Biura Politycznego, 
którzy byli obecni na próbie generalnej34. Pracowitość Markowa i kolejne 
utwory, dzięki którym zdobył uznanie bułgarskiej publiczności i czytelni-
ków, przeplatały się z cyklicznym wstrzymywaniem druku jego tekstów lub 
zdejmowaniem sztuk z desek teatrów w Sofii. Powodem tego była subtelna 
gra, jaką starał się prowadzić z władzą i Związkiem Pisarzy Bułgarskich, 
w tych przypadkach zakończona jednak porażką.

31 Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944–
1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warszawa 2010, s. 196–197. W książce tej została 
przedstawiona pełna struktura i zakres działania bułgarskich służb bezpieczeństwa tego 
okresu. Zob. Ibidem, s. 189–243.

32 Х. Христов, op. cit., s. 78.
33 Ostatecznie książkę wydano w Bułgarii dopiero w 2007 roku.
34 Кой бе Георги Марков…, s. 12–13.
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Paradoksalnie, pomimo cyklicznych niepowodzeń Markow nadal cie-
szył się uznaniem u przedstawicieli aparatu partyjnego, podobnie zresztą jak 
szereg innych twórców, wykorzystywanych przez władze do pisania czysto 
propagandowych dzieł. W marcu 1967 r. pisarz zawarł z Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych umowę, dotyczącą napisania powieści „(…) o dzia-
łalności organów MSW w walce z przestępczością”. Książka, której Mar-
kow nadał roboczy tytuł Следствието (Śledztwo), miała być gotowa w marcu 
1968 r., a autorowi przyznano wsparcie finansowe na przygotowanie utwo-
ru, w kwocie 800 lewów. O tym, że miało być to dzieło propagandowe, 
świadczy udzielona autorowi instrukcja na temat oczekiwanej zawartości 
utworu. MSW zaoferowało także wszechstronną pomoc przy przygotowy-
waniu publikacji (konsultacje, materiały dotyczące działalności minister-
stwa, itp.). Kierownictwo resortu nie było jednak zadowolone z końcowe-
go efektu, a Markowa zmuszono do wniesienia serii poprawek w tekście. 
Podobnie, w lipcu tego samego roku, Markow podpisał inną umowę, tym 
razem z Komitetem Bezpieczeństwa Państwowego, na napisanie sztuki 
dotyczącej „(…) walki organów Bezpieczeństwa Państwowego z wrogami 
ojczyzny”. W umowie znalazł się także następujący passus: „[Sztuka] ma 
wyrażać jasno i przekonująco prawdziwe ludzkie przymioty pracownika 
wywiadu – patrioty i komunisty, oddanego obrońcy swojej ojczyzny”. Mar-
kow nie wypełnił swoich zobowiązań w żadnym z tych dwóch przypadków, 
w związku z czym w późniejszym okresie MSW wytoczyło mu sprawę w są-
dzie, domagając się zwrotu poniesionych kosztów35. 

Trudno orzec, czym kierował się Markow w momencie podpisywania 
obu umów. Biorąc bowiem pod uwagę jego dotychczasową aktywność pi-
sarską i próby przełamania obowiązującego kanonu, należałoby w ogóle wy-
kluczyć możliwość podjęcia się takiego zadania przez autora. Czy w takim 
razie Markow próbował pójść na tak otwartą próbę sił z władzami pań-
stwowymi i cenzurą, próbując przygotować utwory, które z jednej strony 
spełniałyby oczekiwania obu instytucji, a z drugiej pozwoliły mu zacho-
wać względną niezależność poglądów jako twórcy? Nawet jeśli tak było, 
to pisarz miał niewielkie szanse, by wyjść zwycięsko z takiego starcia. Być 
może powodem, dla którego Markow podjął się tego zadania były kwestie 
materialne, tylko umowa na utwór o wywiadzie opiewała na astronomiczną 
na owe czasy kwotę 2000 lewów. Fakt niewywiązania się z obu kontraktów 

35 Х. Христов, op. cit., s. 95–96.
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musiał też skutkować pogorszeniem się sytuacji pisarza, bowiem nie tylko 
psuł stan własnych finansów, ale też szargał swoją reputację jako twórcy 
posłusznego, gotowego spełniać wymogi stawiane mu przez Związek Pisa-
rzy Bułgarskich i I sekretarza partii. A może już wtedy myślał o porzuceniu 
kraju swojego urodzenia?

Punktem zwrotnym w karierze Markowa było zlecenie mu przez naj-
wyższe czynniki partyjne napisania dramatu Komuniści, z okazji zbliżającej 
się 25. rocznicy przewrotu komunistycznego w Bułgarii. Oprócz niego 
zadanie to powierzono dwu innym pisarzom. Każdy z nich miał zająć się 
innym okresem z dziejów bułgarskiego ruchu komunistycznego, jednak 
wkrótce, po wycofaniu się Nikoły Chajtowa i Nikoły Rusewa, jedynym au-
torem planowanej sztuki pozostał Markow. Pracę nad archiwaliami, na pod-
stawie których miało zostać napisane dzieło, rozpoczął w sierpniu 1968 r., 
a zakończył mniej więcej pół roku później, prawie co drugi dzień pochylając 
się nad różnymi dokumentami w budynku MSW. Sztukę miał wystawić 
sofijski teatr Syłza i smjach, a do obsady częściowo zaangażowani zostali 
artyści, już wcześniej represjonowani za swoją współpracę z Markowem36.

Markow po raz kolejny postanowił sprowokować reżim i cenzurę, wkła-
dając swoim postaciom w usta kwestie, które nie mogły ujść uwagi partyj-
nej nomenklaturze. Scenograf Angeł Achrjanow zapamiętał jedną z takich 
wypowiedzi aktorów: „Kiedy pytam twoich towarzyszy, za co ponoszą ofia-
rę, mówią: za naród, za wolność. Nieszczęśnicy! Narodu nie ma! Naród 
nigdy nie rządził i nigdy nie będzie rządził. Jedni powstaną, żeby zasiąść 
mogli drudzy…”37. Sam Markow też przeczuwał, że władze partyjne nie 
pozwolą wystawić sztuki. I tak właśnie się stało. Autor został zobowiązany 
do wprowadzenia poprawek, ale odmówił wykonania tego zadania. Wobec 
tego „(…) sztuka została wstrzymana i zapomniana przez tych, którzy zle-
cili jej napisanie. Powodem miała być jej «przygnębiająca wymowa». Naga 
prawda, zawarta w dokumentach, rozminęła się z potrzebą taniego święto-
wania”38. Niemal natychmiast Markowa spotkała druga porażka – z desek 
Teatru Satyrycznego została zdjęta wspomniana wcześniej komedia Аз бях 
36 Ibidem, s. 123–124, 126.
37 Scenografa zawiodła nieco pamięć, bowiem dosłowny ustęp ze sztuki Markowa brzmiał: 

„Kiedy pytam twoich towarzyszy, za co ponoszą ofiarę, mówią: za naród, za wolność! 
Nieszczęśnicy! Narodu nie ma! Nie było i nie ma!”, i dalej: „Dojdzie tylko do nieznacznej 
zmiany – nasi wstaną, żeby zasiąść mogli wasi! Nic więcej! Naród nigdy nie zasiadał 
i nie usiądzie”. Zob. ibidem, 136–137.

38 Г. Марков, Биография на властта, [w:] Idem, Задочни репортажи…, s. 53–54.



57Numer 2(4)/2013Zarys życia i twórczości…

той. W dniu, w którym odbywała się próba generalna, pisarz miał już wy-
kupiony bilet lotniczy do Bolonii we Włoszech. Wiedział już o wstrzymaniu 
przedstawienia, co – według zgodnej relacji świadków – źle wpłynęło na 
jego samopoczucie. Sam tak opisał powody swojego wyjazdu:

To nie było związane z losem mojej sztuki w Teatrze Satyrycznym. Dla 
mnie i wszystkich innych było jasne, że zostanie wstrzymana. Ostatecznie 
teatr należał do nich. Prawdziwym powodem [wyjazdu] było to, że ni-
gdy (mimo wielu prób) nie potrafiłem się z nimi identyfikować. Zawsze 
miałem jasne poczucie, co było moje, a co należało do nich. Więcej nawet, 
często ta różnica była prawie jak konflikt wody z ogniem – albo zgaśnie 
ogień, albo wyparuje woda39.

Co zatem zadecydowało ostatecznie o wyjeździe Markowa z kraju? 
Wydaje się, że złożyło się na to kilka przyczyn. Z jednej strony były to 
z pewnością, wskazane już wyżej, wydarzenia, związane z przeobrażeniami 
w strukturach organów Bezpieczeństwa Państwowego. Przedstawiciele tej 
instytucji zwrócili baczniejszą uwagę na działalność bułgarskich twórców, 
starając się pacyfikować w zarodku wszelkie próby uchylania się od wy-
mogów panującej doktryny twórczej – realizmu socjalistycznego. Nie bez 
znaczenia był też fakt, że Markow od początku szedł własną drogą w litera-
turze, balansując na krawędzi tego, co dozwolone i niedozwolone w pisar-
stwie socrealistycznym. Liberalizacja początku lat sześćdziesiątych pozwo-
liła mu na prowadzenie tej gry. Jednak w momencie decydującym, podczas 
interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r., 
musiał dokonać ostatecznej decyzji. Wrodzona prawdomówność i przyz-
woitość, wyniesione z domu rodzinnego oraz ostateczne rozczarowanie co 
do możliwości przynajmniej częściowej zmiany i liberalizacji istniejącego 
systemu, nie pozwoliły Markowowi, mimo wszystkich wewnętrznych roz-
terek, na podporządkowanie się linii partii i Związku Pisarzy Bułgarskich. 
Nie bez znaczenia były też kolejne porażki Markowa jako pisarza, któremu 
odmówiono możliwości drukowania własnych tekstów, co oznaczało de facto 
odebranie mu możliwości życiowej samorealizacji (jak już wiemy, był płod-
nym twórcą i takim pozostał do końca życia) oraz pogarszało jego sytuację 
materialną i towarzyską. W tych okolicznościach jedynym wyjściem była 
więc emigracja. Pisarz odleciał do Włoch w dniu premiery swojej sztuki, nie 
zdając sobie sprawy, że już nigdy nie wróci do ojczyzny.

39 Idem, Чувство за непоносимост, [w:] ibidem, s. 514.
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Zagadnienia wstępnePrzedmiot niniejszego artykułu będzie stanowić dyskurs prezyden-
ta Serbii Tomislava Nikolicia oraz rozważania na temat obecności 

w nim elementów ideologii etnocentrycznej. Definiując pojęcie „dyskursu 
etnocentrycznego”, zacznę od pierwszego z członów złożenia. Podręcznik 
tekstologii Jerzego Bartmińskiego i Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmiń-
skiej objaśnia go za Teunem van Dijkiem w sposób następujący: 

[Dyskurs jest] zdarzeniem komunikacyjnym, mówionym lub pisanym, 
które opiera się na takich istotnych składnikach, jak: kto używa danej 
formy językowej, jak, dlaczego i kiedy. Dyskurs ma – jego zdaniem – trzy 
główne wymiary: użycie języka, przekazywanie wiedzy i idei (komuni-
kowanie) oraz interakcję1.

1 J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2009, s. 33.

Piotr Mirocha
Uniwersytet Jagielloński

Etnocentryzm we współczesnym serbskim dyskursie 
politycznym. Próba rozpoznania na podstawie wypo-
wiedzi prezydenta Tomislava Nikolicia
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Wobec powyższej definicji należy uczynić dwa spostrzeżenia. Po pierw-
sze, według poszczególnych składników dyskursu można zbudować różno-
rakie jego typologie, zwłaszcza zaś pod względem przekazywanych przezeń 
idei. Sytuację taką – mimo że nie w terminach teorii tego zjawiska – opisuje 
Bachtinowskie pojęcie różnojęzyczności (heteroglosji):

[Język] jednolity jest jedynie jako abstrakcyjny system gramatyczny 
normatywnych form wyabstrahowany z wypełniających go konkretnych 
znaczeń ideologicznych, wyjęty z procesu nieprzerwanego historycznego 
stawania się żywego języka. Realne życie społeczne i historyczne stawanie 
się tworzy w ramach abstrakcyjnie jednolitego języka narodowego wielość 
konkretnych światów, odrębnych słowno-ideologicznych perspektyw; abs-
trakcyjnie tożsame elementy języka zyskują w tych rozmaitych perspekty-
wach różniące się znaczeniem i wartością realizacje, brzmią rozmaicie2.

„Odrębne słowno-ideologiczne perspektywy” uznać można zatem za 
społecznie typowe subkody komunikacyjne, charakteryzowane przez różni-
ce znaczeń i wartości abstrakcyjnie tożsame elementom języka3.

Poza tym aspekt „przekazywania wiedzy i idei” przez dyskurs można 
rozpatrywać w sposób rozwinięty, badając go jako nośnik ideologii. Tradycja 
takich dociekań jest długa – żeby wymienić chociażby utrzymaną w duchu 
francuskiego poststrukturalizmu pracę Michela Foucaulta Porządek dyskursu 
albo wnioski płynące z krytycznej analizy omawianego zjawiska przez Teuna 
van Dijka. 

W przypadku „dyskursu etnocentrycznego” znaczenia i wartości charak-
teryzujące go będą skupiać się wokół tego, co cechuje drugi z członów termi-
nu. Pojęcie to zostało po raz pierwszy zdefiniowane przez Williama Sumnera 
w książce Folkways z 1906. Według autora jest to: „taki pogląd na sprawy, 
zgodnie z którym własna grupa stanowi centrum wszystkiego i wszystkie 
inne gromady są hierarchizowane i oceniane w odniesieniu do niej”4.

2 M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki, tłum. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 120.
3 Taką interpretację wprowadzam za Maciejem Czerwińskim. Zob. M. Czerwiński, Życie 

znaków w sieci kodów – czyli o semiotycznie zorientowanych badaniach dyskursu i stylu 
(na przykładzie znaku „naród chorwacki”), „Slavia Meridionalis”, 2010, nr 10, s. 39–40.

4 W. G. Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Studium socjologicznego 
znaczenia praktyk życia codziennego, manier, zwyczajów, obyczajów oraz kodeksów 
moralnych, tłum. M. Kempny, K. Romaniszyn, Warszawa 1995, s. 16.
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Definicja ta nie straciła na aktualności – praktycznie jednakowo formu-
łowane są współczesne encyklopedyczne definicje etnocentryzmu5 – wobec 
czego stosowana będzie w niniejszej pracy.

W następnej części artykułu analizie pod względem obecności elemen-
tów dyskursu etnocentrycznego zostanie poddany język obecnego prezy-
denta Serbii Tomislava Nikolicia. W tym celu zastosowana zostanie metoda 
tekstologiczna, to jest badanie stopnia realizacji  pewnych wspólnych wzor-
ców tekstowych. Następnym krokiem będzie analiza retoryczna pod kątem 
typowych wyborów genologicznych i stylistycznych.

Nacjonalistyczny etnomit polityczny jako źródło wzorców 
tekstowych dla retoryki nacjonalistycznej 

Współcześnie retoryka nacjonalistyczna uobecnia się w wypowiedziach 
publicznych najczęściej fragmentarycznie. Język, w którym wyrażane są 
postulaty tej ideologii, do pewnego stopnia ulega modernizacji, a do wcze-
śniejszych dyskursów tego typu nawiązuje poprzez określone znaki-sym-
bole. Takie wypowiedzi można jednak traktować również jako realizacje 
wzorców tekstowych prototypowych narracji nacjonalistycznych. „Wzorce 
tekstu” są bowiem schematami pojęciowymi, obejmującymi zbiór wypo-
wiedzi określonego typu, wypowiedzeń o podobnym temacie lub intencji, 
o zbliżonych układach logicznych, kompozycji czy ideologii6.

Metodologia oparta na poszukiwaniu schematów pojęciowych i ich re-
alizacji okazała się szczególnie owocna przy badaniu mitów i baśni, począw-
szy od Morfologii bajki Władimira Proppa aż po strukturalistyczne gramaty-
ki tekstu. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją wzorce tekstowe związane 
ze współczesnymi gatunkami mowy, używanymi w retoryce politycznej. 
Przeciwnie: wybór tej metody jest szczególnie uzasadniony w przypad-
ku badania języka nacjonalizmu. Ten bowiem bardzo często posługuje się 
schematami mitycznymi czy baśniowymi w celu uprawomocnienia swojego 
dyskursu. Jak dowodzi serbski antropolog Ivan Čolović w swoich esejach 
o serbskim nacjonalizmie lat dziewięćdziesiątych, w owej ideologii „dyskurs 

5 Np. „Etnocentryzm. Postawy i przekonania właściwe grupom etnicznym, dla których 
kultura własnej grupy stanowi punkt odniesienia w opisie i ocenie kultur innych grup”. 
Zob. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3898891/etnocentryzm.html, (7.10.2013).

6 Zob. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, op. cit., s. 55–56.
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o polityce, o nacji, o wojnie i granicach, o Europie i «sprawie serbskiej», 
o Cerkwi i o państwie, sprowadza się na ogół do baśni”7.

Według autora Polityki symboli zatem to właśnie cechy tego gatunku 
mowy będą najlepiej charakteryzowały ową ideologię8. Čolović wyjaśnia zja-
wisko prowadzenia dyskursu politycznego przy pomocy narracji potrzebą 
zrekonstruowania i umocnienia wizerunku nacji jako wspólnoty wyobra-
żonej (i symbolicznej). Jeżeliby za Benedictem Andersonem rozpatrywać 
pojęcie narodu jako właśnie imagined community9, to przestaje dziwić funda-
ment społeczności narodowej w postaci tworu z definicji odwołującego się 
do wyobraźni – fikcji narracyjnej. Jej kluczową cechą jest – w definicji Ja-
nusza Sławińskiego – niemożność jej weryfikacji poprzez zestawienie z rze-
czywistością zewnętrzną wobec tekstu, istnienie jej własnej logiki oraz au-
tonomicznych uzasadnień10. Nacjonalistyczna narracja baśniowa jest przez 
Čolovicia utożsamiana z opowieścią mityczną11, co każe się zatrzymać nad 
definicją mitu. W ujęciu Michała Głowińskiego jest to:

opowieść wyrażająca i organizująca wierzenia danej społeczności, nar-
racja o konkretnych wydarzeniach, tak jednak pomyślaną, by jej sens był 
zawsze ogólny; mit tworzył wyobrażenia świętej przestrzeni, swoistego 
centrum świata, oraz świętego czasu, który nie płynie w sposób ciągły, ale 
stanowi element powracalny, zadaniem mitu było organizowanie wyobra-
żeń o świecie, stał się on czynnikiem oddziaływającym na wszelkiego typu 
czynności poznawcze12.

Przedmiot książki Ivana Čolovicia Polityka symboli stanowi serbski etno-
mit polityczny, publikacja ta jest więc w zasadzie próbą rekonstrukcji zbioru 
wzorców tekstu charakteryzujących nacjonalizm tego narodu w latach dzie-
więćdziesiątych XX wieku. W niniejszych badaniach schematy identyfiko-
wane przez autora będą służyć jako odniesienie w poszukiwaniu elementów 
retoryki nacjonalistycznej we współczesnym serbskim dyskursie publicznym. 

Ów zmitologizowany język ideologii nacjonalistycznej lat dziewięćdzie-
siątych upoważniał na przykład do sądów w rodzaju: „Czyż w sześćsetlecie 

7 I. Čolović,  Polityka symboli, tłum. M. Petryńska, Kraków 2001, s. 15.
8 Ibidem.
9 Zob. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu 

się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków 1997.
10 Słownik terminów literackich,  red. J. Sławiński, Wrocław 2008, s. 155.
11 I. Čolović, op. cit., s. 17.
12 Słownik terminów literackich…, s. 314.
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bitwy na Kosowym Polu musimy obwieszczać: Kosowo to Serbia i ten fakt 
nie zależy od przyrostu naturalnego Albańczyków ani od umieralności Ser-
bów”13. Poczucie pewności i oczywistości tego twierdzenia wynika z meta-
forycznego zabiegu utożsamienia przeszłości z teraźniejszością. Taka meta-
fora pozwala traktować hasło „Kosowo to Serbia” jako „fakt” – zabieg reto-
ryczny służy bowiem w istocie tekstowi nazwanemu przedtem „specjalnym 
znaczeniem symbolicznym Kosowa”, a uobecniającemu zjawisko właśnie 
na płaszczyźnie symbolicznej.  Z obecnością mitu kosowskiego w języku 
wiążą się też jego fragmentaryczne aktualizacje w funkcji synekdochy14.

Do epitetów stałych często spotykanych w języku serbskiego nacjo-
nalizmu lat dziewięćdziesiątych należał przymiotnik „czysty”. Jego użycie 
przywołuje cały kompleks znaczeń.  Zostaje on przede wszystkim skontra-
stowany ze swym negatywnie nacechowanym antonimem „brudny”. Ten 
ostatni ma być ilustrowany np. przez metaforyczne przedstawienia przyta-
czane przez Ivana Čolovicia:

Jeden z moich przedmówców, mówiąc o aktualnych problemach kraju, 
o Bośni i Hercegowinie, powiada, że nie można podzielić tego terytorium, 
ponieważ jego mapa etniczna przypomina skórę lamparta. (…) „Plamy” 
na mapie, o której była mowa, to w istocie rany na ciele serbskiej substan-
cji etnicznej 15.

Zresztą użycie słowa „plamy” również wynika z operowania opozycją 
„czysty” – „brudny” i powiązanymi z nią wyobrażeniami. „Zabrudzeniem” 
w tym sposobie myślenia jest inna przynależność narodowa, prawdopodob-
nie z uwagi na trudności z ustanowieniem innego sposobu identyfikacji we 
„wspólnocie wyobrażonej” utożsamionej z dziedziczoną przynależnością 
etniczną. Wynika z tego wyznanie jednej z publicznych osób w Chorwa-
cji, które przytacza Dubravka Ugrešić: „Wszystkim wiadomo, że w mo-
jej rodzinie już od trzystu lat nie było bizantyjskiej krwi” i stąd autorka 
następująco komentuje tę wypowiedź: „(...) w nowym systemie wartości 
(czyste-brudne) krew bizantyjska to najbardziej groźne zanieczyszczenie”16. 
Wszystko to, tak jak epitety „chorwacki” czy „serbski”, jak i epitet „czysty”, 

13 Jest to fragment wypowiedzi Matiji Bećkovicia, opublikowanej na łamach  czasopiśma 
„Književne novine” (15 marca 1989). Zob. [za:] I. Čolović, op. cit., s. 21.

14 Ibidem, s. 23.
15 Ibidem, s. 46.
16 D. Ugrešić, Kultura kłamstwa, tłum. D. J. Ćirlić, Wołowiec 2006, s. 99.
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służy realizacji stanu symbolicznego postulowanego przez tekst „Serbia jako 
państwo etniczne” (względnie „Chorwacja jako państwo etniczne”).

Podsumowując, można stwierdzić, że do zidentyfikowanych przez Ivana 
Čolovicia głównych wzorców tekstowych dyskursu nacjonalistycznego lat 
dziewięćdzisiątych należą takie schematy jak: „Serbia jako państwo etnicz-
ne”, „specjalne znaczenie symboliczne Kosowa”, „prawosławie jako istotny 
element serbskości”.

Analiza wybranych wypowiedzi prezydenta Serbii 
Tomislava Nikolicia

Po bombardowaniach Serbii przez NATO w 1999 roku i odsunięciu 
Slobodana Miloševicia od władzy, serbski dyskurs polityczny (czy też: dys-
kursy polityczne) wahał się pomiędzy ideologią i językiem prozachodniego 
liberalizmu a mową etnocentryzmu oraz jej ideologicznymi konotacjami. 
Wiązało się to ze sporami pomiędzy głównymi serbskimi siłami politycz-
nymi: liberalną Partią Demokratyczną (Demokratska Stranka, DS) i konser-
watywną Demokratyczną Partią Serbii (Demokratska Stranka Srbije, DSS). 
Wraz z pogłębiającą się izolacją polityczną i ekonomiczną kraju, stopniowo, 
jakkolwiek nie bez wahań, rósł wpływ dyskursu prozachodniego na ogólny 
język polityki. Znamiennym przykładem tego zjawiska jest przemiana To-
mislava Nikolicia z faktycznego lidera ultranacjonalistycznej – jak czasem 
była określana17 – Serbskiej Partii Radykalnej (Srpska Radikalna Stranka, 
SRS), której przewodniczącym był Vojislav Šešelj, oskarżony o zbrodnie 
wojenne przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, w przywódcę 
Serbskiej Partii Postępowej (Srpska Napredna Stranka, SNS). Ugrupowanie 
to łączy w swoim języku elementy narodowo-konserwatywne i proeuropej-
skie18. W przypadku Nikolicia jedną z pierwszych oznak zmiany poglądów 
było włączenie do swoich wypowiedzi elementów dyskursu proeuropejskie-
go, liberalnego. W 2008 roku, będąc jeszcze w SRS, polityk ten deklarował: 

17 Np. w niektórych tytułach prasy niemieckiej takich jak „Die Zeit”: „(...) Bevor Nikolić 
Präsident wurde, war er solchen Entwicklungen entgegen getreten. Er arbeitete mit 
Ultranationalisten der Serbischen Radikalen Partei zusammen.”. Zob. Serbien entschul-
digt sich für Massaker von Srebrenica, 25.04.2013, http://www.zeit.de/politik/aus-
land/2013-04/srebrenica-serbien-entschuldigung-massaker (26.11.2013).

18 Zob. H. K. Haug, Kosovo in Serbian Politics since Milošević, [w:]  Civic and Uncivic 
Values. Serbia in the Post-Milošević Era, red. O. Listhaug, S. P. Ramet, D. Dulić, Buda-
pest-New York 2011.
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„Za wizją przyszłości, którą zaoferowałem, Serbia się już opowiedziała – jest 
to współpraca z Unią Europejską i Federacją Rosyjską”19. Wypowiedź ta 
jest dobrą ilustracją hybrydyczności nowego dyskursu Nikolicia. Ów ide-
ologiczny eklektyzm pozwolił temu politykowi na poszerzenie elektoratu 
i zwycięstwo w wyborach prezydenckich. 

Jeżeli w odniesieniu do współczesnego serbskiego dyskursu politycz-
nego mówi się o obecności etnocentryzmu, czy też konkretnie nacjonali-
zmu (który niewątpliwie stanowi jego odmianę), to spośród głównych sił 
politycznych wciąż wskazuje się na Serbską Partię Postępową i jej lidera 
do 2012 roku, a od tego czasu na prezydenta Serbii, Tomislava Nikolicia. 
W niniejszym artykule rozważona zostanie teza o obecności składników 
dyskursu etnocentrycznego – obok elementów dyskursu proeuropejskiego 
czy liberalnego – w hybrydycznym języku Nikolicia po 2008 roku. Badanie 
to zostanie przeprowadzone przez rozpoznawanie w wypowiedziach prezy-
denta Serbii realizacji tekstów, wchodzących w skład serbskiego etnomitu 
politycznego lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Po takiej analizie tekstolo-
gicznej nastąpi stosowny wgląd od strony retorycznej.  

Traktując wypowiedzi publiczne Tomislava Nikolicia po 2008 roku jako 
cykl tekstów, spróbuję wyróżnić w nim pewne podjednostki. Następnie 
przeanalizuję ich pochodzenie od takich czy innych wzorców wypowiedzeń 
– żeby zaś można było rozważać tezę o obecności etnocentryzmu w języku 
Nikolicia, zbadana zostanie realizacja wzorców tekstualnych charakteryzu-
jących serbski etnomit polityczny lat dziewięćdziesiątych. Poniżej podane są 
schematy i ich tekstowe urzeczywistnienia20: 

«Serbia jako państwo etniczne» – „Serbowie z Kosowa i Metochii 
muszą być powiadamiani o wszystkich porozumieniach i decy-
zjach, które podejmuje państwo serbskie, a które bezpośrednio 
dotyczą ich losów”21; „[Tomislav Nikolić] wyjaśnił, że w swych 
kampaniach mówił, iż Knin i Vukovar były miastami serbskimi 

19 „Budućnost koju sam ja ponudio Srbija je već izbrala, a to je saradnja sa EU i Ruskom 
Federacijom”. Zob. Nikolić: Otvoren sam za saradnju s Evropskom unijom, http://sr.wi-
kinews.org/wiki/Nikoli%C4%87:_Otvoren_sam_za_saradnju_s_Evropskom_unijom, 
(7.10.2013).

20 Wzorce tekstów będą podawane w cudzysłowie francuskim, natomiast ich realizacje – 
w cudzysłowie polskim.

21 „Срби са Косова и Метохије морају да буду обавештени о свим договорима 
и одлукама које држава Србије донесе, а које се директно тичу њихових 
живота”. Zob. Николић са Србима са Космета, 7.07.2012, http://www.rts.rs/
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pod względem struktury etnicznej, nie zaś w jakimkolwiek in-
nym kontekście”22.

«specjalne znaczenie symboliczne Kosowa» – „Będę przestrzegał 
konstytucji, szanował i strzegł integralności terytorialnej Serbii 
i starał się rozwiązywać wszelkie spory polityczne w naszym kra-
ju, abyśmy wypracowali i wprowadzili wspólną politykę wzglę-
dem naszego Kosowa i Metochii”23. 

«prawosławie jako istotny element serbskości» – „Przygotowuje-
my się do wielkich wydarzeń, podczas których konieczna będzie 
współpraca państwa i Cerkwi – powiedział wczoraj prezydent 
Serbii Tomislav Nikolić w siedzibie patriarchatu belgradzkiego, 
gdzie spotkał się z patriarchą serbskim, Ireneuszem”24.

W wypowiedziach tych zwraca uwagę brak jakichkolwiek cech typo-
wych dla gatunków mowy, z których czerpie wcześniejszy etnocentryzm 
– baśni, mitu czy epiki ludowej. O ile już sam kontekst wymaga, by ga-
tunkiem przytaczanych tekstów była publiczna wypowiedź o charakterze 
politycznym, to można byłoby się spodziewać, że będzie ona wykazywać pe-
wien synkretyzm np. z cechami utworów fantastycznych. Fragmenty te nie 
zawierają żadnych metafor. To, co można interpretować jako uosobienia czy 
ożywienia („decyzje, które podejmuje państwo serbskie”; „współpraca pań-
stwa i Cerkwi”) można odczytać także jako metonimie („państwo” zamiast 

page/stories/sr/story/9/Politika/1116926/Nikoli%C4%87+sa+Srbima+sa+Kosm
eta.html, (7.10.2013).

22 „Он је подсетио да је у својим кампањама говорио да су Книн и Вуковар 
били српски градови по структури становништва, а не у неком другом кон-
тексту (…)”. Zob. Николић: Очекујем почетак преговора са ЕУ о чланству 
на јесен, 8.06.2012, http://www.sns.org.rs/novosti/vesti/nikolic-ocekujem-
pocetak-pregovora-sa-eu-o-clanstvu-na-jesen, (7.10.2013).

23 „Штитићу Устав, поштоваћу и чуваћу територијални интегритет Србије, 
и покушаћу да објединим све политичке снаге у нашој земљи да утврди-
мо и спроводимо заједничку политику према нашем Косову и Метохији”. 
Zob. Николић: Помоћи ћу наставак пута ка ЕУ, 12.06.2012, http://www.sns.
org.rs/%D1%81%D1%80/srpska-napredna-straka-vesti/85-glavne-vesti/4414--
srpska-napredna-stranka-vesti.html, (7.10.2013).

24 „Pripremamo se za velike događaje na kojima je potrebno da država i crkva sarađuju 
– rekao je juče predsednik Srbije Tomislav Nikolić u beogradskoj Patrijaršiji, gde se 
sastao sa patrijarhom srpskim Irinejom”. Zob. Nikolić se sastao sa patrijarhom Irinejom, 
9.07.2012, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:387652-Nikolic-se 
-sastao-sa-patrijarhom-Irinejom, (7.10.2013).
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„stosownych organów państwa”); niezależnie od tego, figura ta należy do 
środków stylistycznych powszechnie wykorzystywanych w stylu urzędo-
wym i publicystycznym. Językowych dowodów na obecność etnocentryzmu 
w mowie Nikolicia należy zatem szukać gdzie indziej.

Kluczowe dla dalszej części wywodu będzie wprowadzenie pojęcia „po-
sesywności”, które definiuje się jako rodzaj silnego poczucia kulturowego 
związku względem innych jednostek semiotyczno-kulturowych25. Przy tym 
wyraża się ona nie tylko explicite, przez użycie stosownych zaimków dzier-
żawczych, ale także poprzez poszczególne słowa i ich semiotyczne konotacje. 

Posesywność w wypowiedzi Tomislava Nikolicia można zauważyć w ha-
śle „nasze Kosowo i Metochia”. Zawłaszczanie odbywa się w tym przypadku 
przy pomocy epitetu „nasze”, który nie należy interpretować jako stwier-
dzenie realnego stanu stosunków politycznych, a jako postulat symboliczny. 
Pewne nacechowanie posesywnością objawia się również w konsekwentnym 
użyciu terminu „Kosowo i Metochia”. Jakkolwiek nie jest to nazwa tak sil-
nie nacechowana jak termin „Kosmet” (którego Nikolić unika), zwraca ona 
uwagę przy jednoczesnym nieużywaniu określenia „Kosowo”. Tymczasem 
tak jak to ostatnie jest jedyną nazwą regionu używaną przez władze Repu-
bliki Kosowa26, tak „Kosowo i Metochia” jest jego nazwą zawartą w kon-
stytucji Serbii, stanowiącej, że Kosowo jest integralną częścią państwa serb-
skiego27.

Istnieje jeszcze jedna metoda, pozwalająca na badanie związków takich 
aspektów dyskursu z serbskim etnomitem politycznym. Narzędziem takim 
jest mitologia w rozumieniu Rolanda Barthesa. O ile dla rozpatrywania et-
nocentryzmu lat dziewięćdziesiątych wystarczająca była literaturoznawcza 
definicja mitu, wskazująca na objawianie się w nim myślenia mitycznego, 

25 Takie rozumienie tego pojęcia wprowadzam za tekstem M. Czerwińskiego, Discursive 
Practices and Semiotic Representations: Serbian Rhetoric about Montenegro and Koso-
vo, [w:] Civic & uncivic values..., s. 304–305. 

26 Nazwa Metochia nie pojawia się w Konstytucji Republiki Kosowa z 2008 roku, a jej 
użycie w nazwach partii politycznych jest uznawane przez kosowską komisję wyborczą 
za sprzeczne z ustawą zasadniczą. Zob. Naziv Metohija nije kontroverzan, 4.07.2012, 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=07&dd=04&nav_catego-
ry=640&nav_id=623750, (7.10.2013).

27 „(...) począwszy i od tego, że Prowincja Kosowo i Metochia jest integralną częścią te-
rytorium Serbii (...) obywatele Serbii uchwalają konstytucję Republiki Serbii”. W orygi-
nale: „(...) polazeći i od toga da je Pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije 
Srbije (...) gradjani Srbije donose Ustav Republike Srbije”. Zob. Ustav Republike Srbije, 
„Službeni glasnik RS”, br. 98/2006.
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utożsamiającego teraźniejszość z przeszłością, tutaj skuteczniejsza będzie de-
finicja semiotyczna. Pojęcie to u Barthes’a jest „sposobem znaczenia”, jego 
„formą”, nadbudowaną na bazie podstawowego systemu językowego28. Isto-
ta mitu w rozumieniu semiotycznym jest wyrażana w sposób następujący:

Jak widać, w micie mamy dwa systemy semiologiczne, przy czym pierwszy 
w stosunku do drugiego jest przesunięty o jeden szczebel: system języka, 
„la langue” (lub wchłonięte przez niego sposoby przedstawiania), który 
będę nazywał językiem-przedmiotem, bo jest językiem zagarniętym przez 
mit do skonstruowania własnego systemu29.

Poczucie związku kulturowego o charakterze posesywnym, a zawarte 
w wyrażeniu „nasze Kosowo i Metochia”, czy w konsekwentnym używa-
niu nazwy „Kosowo i Metochia”, można byłoby tłumaczyć tylko obecno-
ścią zaimka dzierżawczego – postulatu symbolicznego czy też konfrontacją 
z praktyką promowaną przez władze Republiki Kosowa. Można jednak po-
traktować oba te zjawiska jako signifiants dla głębiej ukrytego signifié, które 
stanowi zespół mitów kosowskich. Taka perspektywa pozwala wytłumaczyć 
siłę potencjału zawłaszczającego omawianych sformułowań.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w języku Tomislava Nikolicia 
obok wypowiedzi, które można uznać za realizację stereotypów etnocen-
trycznych, pojawiają się niemal zawsze zdania odwołujące się do przeciw-
stawianej im ideologii prozachodniej, którą można nazwać liberalną, np.30:

«otwartość na Zachód i Stany Zjednoczone» – „Nikolić powie-
dział też amerykańskiej sekretarz stanu, że dla Serbii niezbędne 
są zagraniczne inwestycje i dodał, że będzie – jeśli zajdzie taka 
potrzeba – osobiście naciskał, by stworzyć przyjazne środowisko 
dla zagranicznych inwestorów”31.

«dialog międzyetniczny» – „Prezydent Serbii dodał też, że jest 
gotowy do rozmów z przedstawicielami Albańczyków z Kosowa 

28  R. Barthes, Mitologie, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2000, s. 239.
29 Ibidem, s. 246.
30 Podobnie jak poprzednio, wzorce tekstów będą podawane w cudzysłowie francuskim, 

natomiast ich realizacje – w cudzysłowie polskim.
31 „Николић је америчкој државној секретарки рекао и да су Србији преко 

потребне стране инвестиције и додао да ће, ако је потребно, лично инси-
стирати да се страним инвеститорима обезбеди повољнији амбијент”. Zob. 
Николић са Хилари Клинтон, 22.07.2012, http://www.rts.rs/page/stories/sr/
story/9/Politika/1126026/Nikoli%C4%87+sa+Hilari+Klinton.html, (7.10.2013).
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i Metochii z wyjątkiem Hashima Thaçiego, co do którego – jak 
mówi – istnieje uzasadniona obawa, że jest odpowiedzialny za 
ciężkie przestępstwa względem ludności serbskiej”32.

«możliwość istnienia państwa wieloetnicznego» – „Vukovar jest 
na terytorium Chorwacji. Gdyby zamieszkiwała go serbska więk-
szość – cóż. Jest wiele miast w Wojwodinie, w których większość 
stanowią obywatele innych narodowości, a wszystko to może do-
brze funkcjonować. Nie mam zatem zamiaru zawłaszczać części 
czyjegokolwiek terytorium, jakiegokolwiek narodu”33.

Jak można zauważyć, abstrahując od bezpośredniego kontekstu, w po-
wyższych wypowiedziach Tomislav Nikolić zgadza się z zasadniczymi skład-
nikami serbskiego dyskursu liberalnego, częścią którego są: złagodzenie 
pierwiastka etnocentrycznego, dyskurs wielokulturowy, dialog ze światem 
zachodnim, itd. Teza o jednoznacznie nacjonalistycznym charakterze języka 
Nikolicia jest zatem nie do utrzymania. Elementy etnocentryczne wystę-
pują w formie językowo zawoalowanej i współistnieją ze składnikami typo-
wymi dla liberalizmu. Od swojej powierzchownej strony język Tomislava 
Nikolicia jest typowym dyskursem politycznym pierwszych dziesięcioleci 
XXI wieku34, w swojej istocie niezwykle eklektycznym, odnoszącym się do 
różnych kodów kultury rodzimej i obcej.

32 „Председник Србије је додао и да је спреман да разговара са представници-
ма Албанаца са Косова и Метохије, са изузетком Хашима Тачија, за кога, како 
каже, постоји основана сумња да је починио тешке злочине над српским 
народом”. Zob. Николић: Тражићу од Брисела јасне одговоре, 8.06.2012, http://
www.politika.rs/rubrike/Politika/NikolicTrazicu-od-Brisela-jasne-odgovore.
sr.html, (7.10.2013).

33 „Дакле, Вуковар је на територији Хрватске. Ако би у њему била већина 
грађана српске националности, па шта. Имамо много градова у Војводини 
у којима су у већини грађани друге националности, па све то може лепо да 
функционише. Дакле, немам намеру да својатам било чији део територије, 
било који народ”. Zob. Ibidem.

34 Powołać się tu można na ocenę języka najnowszej polskiej polityki, dokonaną przez Je-
rzego Bralczyka, a którą przywołał Jerzy Bartmiński: „Jerzy Bralczyk zastosował zakre-
sowe sformułowanie «język w polityce», kontrastując język propagandy komunistycznej, 
zamknięty, wyalienowany z pozostałych odmian języka narodowego, z językiem polityki 
w warunkach pluralizmu demokratycznego, «otwartym», nastawionym na pozyskiwa-
nie odbiorców i mającym funkcję jawnie perswazyjną. Autor podkreślał zwłaszcza to, 
że wielość podmiotów politycznych przekłada się na wielość rejestrów stylistycznych 
– «od najbardziej podniosłego patosu do wulgarnej nawet potoczności», «od wyrafino-
wanej terminologiczności do populistycznego pustosłowia w zamiarze formułowania 
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Podsumowanie

We współczesnym głównym nurcie polityki serbskiej – w porównaniu 
z latami dziewięćdziesiątymi XX wieku – pojawia się znacznie mniej treści 
o charakterze radykalnie nacjonalistycznym. Choć istnieją różne odmiany 
dyskursów o charakterze etnocentrycznym, można dostrzec ich pewne za-
sadnicze cechy wspólne. Jest to odwoływanie się do utrwalonych symboli, 
pozostających w zgodzie z systemem wartości tych ideologii. Bardzo często 
rolę takich znaków odgrywają narracje historyczne bądź parahistoryczne, 
skupione wokół pojęcia narodu.

Oprócz cech wspólnych dyskursów etnocentrycznych, dostrzec można 
również pewne ich tożsame tendencje rozwojowe. Mianowicie, im bliżej 
współczesności, tym w większym stopniu treści będące nośnikami tej ide-
ologii wyrażają się przy pomocy ujednoliconego języka polityki. Można do-
strzegać w tym stopniowe dostosowywanie się do standardów demokratycz-
nych – również pod względem językowym35, możliwe jest jednak również 
i obserwowanie przejawiania się przez to postpolitycznego konsensusu, wraz 
z jego aspektami lingwistycznymi36. Co więcej, o ile język etnocentryzmu 
lat dziewięćdziesiątych znajdował jeszcze pokrycie w faktach (niesymbolicz-
nych), m.in. w czystkach etnicznych, o tyle współczesne dyskursy o takim 
charakterze operują niemal wyłącznie na płaszczyźnie symbolicznej. To zaś 
można utożsamić z rozdziałem mocy i polityki w epoce postpolitycznej, tak 
jak opisuje to Zygmunt Bauman37.

tekstów najbardziej zauważalnych, sugestywnych i dobrze przyjmowanych przez zróż-
nicowanych odbiorców».” Zob. J. Bartmiński, Język IV RP, czyli o karierze przecieku. 
Problem wiarygodności dyskursu publicznego, [w:] Język IV Rzeczypospolitej, red. M. 
Czerwiński, P. Nowak, R. Przybylska, Lublin 2010, s. 14.

35 Jeżeliby tak było, to proces ten można byłoby określić jako przechodzenie od praktyk 
językowych i symbolicznych nacjonalizmu (bez przymiotnika) do praktyk „banalnego 
nacjonalizmu”, tak jak go rozumiał Michael Billig. Zob. M. Billig, Banalny nacjonalizm, 
tłum. M. Sekredej, Kraków 2008.

36 Na przykład w rozumieniu Žižka: „In post -po l i t ics , the conflict of global ideological 
visions embodied in different parties which compete for power is replaced by the collab-
oration of enlightened technocrats (economists, public opinion specialists...) and liberal 
multiculturalists; via the process of negotiation of interests, a compromise is reached in 
the guise of more or less un iversa l  consensus” . Zob. S. Žižek, The Ticklish Subject, 
London 1999, s. 198.

37 Np.: „The two abilities [power and politics], conjoined for a few centuries in the insti-
tutions of the nation-state, inhabit now, in the result of globalization processes, two 
different spaces (to use Manuel Castells’ terminology, the «space of flows» and the 
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Podsumowując, w niniejszej pracy zostało wykazane, jak różnymi środ-
kami rozmaite odmiany dyskursów w Serbii służyły i służą ideologiom et-
nocentrycznym, opartym o jednakową hierarchię wartości, stawiającą naród 
na pierwszym miejscu. Artykuł wskazał również pewne cechy tego typu 
dyskursów na początku XXI wieku, posługując się przykładem języka pre-
zydenta Serbii Tomislava Nikolicia. Wreszcie, dostrzeżono w stopniowych 
omówionych zmianach tendencje rozwojowe, które prawdopodobnie moż-
na utożsamić z globalnymi procesami kształtowania się postpolitycznego 
konsensusu, również w zakresie języka polityki.
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Język jest narzędziem komunikacji międzyludzkiej, często stając się 
nośnikiem ukrytych, wyrażanych niebezpośrednio oraz utartych spo-

łecznie sposobów oceny otaczającego nas świata1. Każdy system znaków 
posiada oryginalny sposób ekspresji, z trudem znajdujący przełożenie na 
język obcy i to właśnie dzięki niemu powstała dziedzina zwana frazeologią2. 
Frazeologizmy pozwalają na wzbogacenie wypowiedzi, urozmaicają komu-
nikację oraz są niewątpliwie jednym z ważnych czynników, decydujących 
o poczuciu wspólnoty językowej. W związkach frazeologicznych bowiem 
zawartych jest wiele akcentów ograniczonych do ram danej tradycji i kul-
tury. Termin frazeologia pochodzi z języka greckiego i składa się z dwu 

1 R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski, red.  
J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 343.

2 C. Брезински, Трудният български език, София 2006, s. 139.
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członów phrásis ‘mówienie’ oraz lógos ‘słowo, nauka’. Jest to dział języko-
znawstwa, a ściślej leksykologii, rejestrujący i analizujący utrwalone połą-
czenia wyrazowe. Frazeologia może być też rozumiana jako zbiór zasobów 
związków wyrazowych danego języka3. Wagę dwuznaczności tego pojęcia 
podkreślają także bułgarscy lingwiści – Rusin Rusinow i Stanio Georgijew. 
Uważają oni, że z jednej strony jest to ważny dział leksykologii, badający 
związki wyrazowe (traktowane jak jednostki słownikowe), z drugiej zasób 
charakterystycznych w danym języku połączeń wyrazów (zwanych związka-
mi frazeologicznymi), które mogą występować w roli rzeczownika, czasow-
nika oraz przysłówka4. Jest to stosunkowo młoda dziedzina wiedzy. W la-
tach czterdziestych XX w. francuski językoznawca Charles Bally opracował 
pełną teorię naukową dotyczącą tego działu leksykologii, która przeżywała 
intensywny rozwój w językoznawstwie słowiańskim5. 

Warto uprzytomnić sobie, że funkcje, jakie związki frazeologiczne 
spełniają w komunikacji językowej, są nie do przecenienia. Frazeologizmy 
rozszerzają zasób środków leksykalnych pozostających w dyspozycji użyt-
kowników danego języka. To właśnie związki frazeologiczne umożliwiają 
nam obrazowe, bardziej finezyjne wyrażanie emocji, pozwalają na trafniej-
sze ujawnienie stosunku do przedmiotu wypowiedzi lub rzeczywistości. 
Jednostki leksykalne, o których mowa, spełniają też funkcje zabawową, 
wywołując większe zainteresowanie odbiorcy, wymagają poniekąd większej 
koncentracji. Często są wykorzystywane w tytułach i nagłówkach praso-
wych. Celem takiego działania jest przede wszystkim uatrakcyjnienie da-
nego tekstu6.

Badania w oparciu o metodologię językowego obrazu świata

We współczesnym językoznawstwie przeważa pogląd, że język wpływa 
na kształtowanie obrazu świata. Założenia i koncepcje językowego obra-
zu świata (dalej: JOS) jako narzędzia analizy językoznawczej ukształtowa-
ły się dzięki niemieckim myślicielom i uczonym, takim jak Wilhelm von 
Humboldt, Johann Gottfried Herder, Helmut Gipper oraz Leo Weisgerber. 

3 A. M. Lewicki, A. Pajdzińska, Frazeologia, [w:] Współczesny język polski…, s. 315.
4 P. Русинов, C. Георгиев, Лексикология на българскуя книжовен език, Велико 

Търново 1996, s. 191.
5 B. Вътов, Лексикология на българския език, Велико Търново 1998, s. 280.
6 A. M. Lewicki, A. Pajdzińska, op.cit., s. 327–328.
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Pionierem dyscypliny był bez wątpienia przedstawiciel neohumanizmu 
Humbolt7. To on jako pierwszy w XIX w. użył pojęcia „językowego obrazu 
świata”. Uważał, że JOS stanowi podsumowanie i zestawienie codziennych 
doświadczeń, a także akceptowanych przez daną wspólnotę komunikacyjną 
norm, wartości oraz wyobrażeń i nastawień wobec rzeczywistości, zarów-
no materialnej, jak i duchowej. Konkretne prawdy są nie tyle opisywane, 
co odkrywane za pomocą języka. Kontynuatorem myśli Humboldta został 
jego uczeń Leo Weisgerber. Badacz zwracał uwagę na fakt, iż system zna-
ków nie jest tylko środkiem do porozumiewania się, ale także możliwo-
ścią zrozumienia wszechświata, odgrywając główną rolę w jego odkrywaniu 
i poznawaniu8.

Język w większym lub mniejszym stopniu wpływa na sposób myślenia 
– jest to hipoteza postawiona przez dwóch amerykańskich językoznawców: 
Edwarda Sapira i Benjamina Lee Whorfa. System językowy oddziałuje na 
świadomość człowieka, niejako kształtując obraz rzeczywistości. Zbiór zna-
ków jest więc kluczem do zrozumienia ludzkiego świata. Hipoteza ta stano-
wi próbę określenia poznawczej funkcji języka, który – jak się okazuje – nie 
jest ośrodkiem wyrażenia myśli, lecz w nim wytwarzany jest dany zamysł. 
Każdy widzi to, co go otacza przez pryzmat społeczeństwa lub swojego „ja”. 
Rozmyślanie w danym języku oznacza myślenie zgodnie z kulturowo usta-
lonymi i uporządkowanymi formami, służącymi nie tylko do komunikacji, 
ale również do analizowania otoczenia9.

Bułgarski językowy obraz ‘ręki’ w oparciu o dane słownikowe

W oparciu o dane słownikowe pochodzące z: Речник на съвременния 
български книжовен език, т. III; Български етимологичен речник, т. VI; 
Словообразувателен речник на съвремения български книжовен език, oraz 
Тълковен речник с фразеологични съчетания przybliżyłam definicję leksemu 
‘ręka’ oraz odnalazłam przykłady pochodzące ze zgromadzonej bazy mate-
riałowej. Wspólnym elementem znaczenia wyrazu, zawartym we wszystkich 

7 S. Drelich, Wilhelm von Humboldt: cel człowieka, http://liberte.pl/wilhelm-von-hum-
boldt-cel-czlowieka/, (24.09.2013).

8 D. Zakrzewski, Czy media są niewolnikiem języka? Językowy a medialny obraz świata, 
http://wiedzaiedukacja.eu/archives/53408, (24.09.2013).

9 M. Terlecka, Język wpływa na myślenie? Hipoteza Sapira-Whorfa, http://www.focus.
pl/dodane/publikacje/pokaz/publikacje/jezyk-wplywa-na-myslenie-hipoteza-sapira-
whorfa-m-terlecka/nc/1/uzytkownik/magdalenater/, (24.09.2013).
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wymienionych słownikach, jest pojęcie ręki, jako górnej kończyny ciała 
ludzkiego, organu odpowiedzialnego za takie czynności jak chwytanie (cze-
goś) i wykonywanie pracy. Słowniki uwzględniają także przenośne znacze-
nie tego leksemu. I tak wyraz ‘ręka’ może oznaczać:

a) człowieka aktywnego – osobę działającą, działacza10:
вземам / взема в ръце, имам в ръката си, натапям си / натопя си 
ръцете в благината, пада ми / падне ми на ръка, развързват ми се 
/ развържат ми се ръцете;

b) władzę, własność, posiadanie11:
горна ръка, държа под ръка, имам на ръка, имам под ръка, минавам/ 
мина в ръцете, оставам/ остана в ръцете, отивам / отида в ръцете, 
попадам/ попадна в ръцете, преминавам/ премина в ръцете;

c) poparcie, pomoc12:
давам/ дам печен хляб в ръцете, подаваме си/ подадем си ръка 
(ръце), подавам / подам ръка, протягам/ протегна ръка; 

d)  stan społeczny lub też stan majątkowy13:
горна ръка, долна ръка, <от> втора ръка, от друга ръка, <от> 
първа ръка, <от> трета ръка;

e)  zręczność, szybkość14:
златни ми са ръцете, има лека ръка, имам златни ръце, имам ръка, 
лека ми е ръката, остават ми/ останат ми ръцете, ръката ми е 
сребърна, с лека ръка, с широка ръка, със златни ръце.

Leksem ‘ręka’ występuje w dialektach bułgarskich w różnych warian-
tach fonetycznych. Oto kilka przykładów: ракъ (Banat), ръка (np. Syczanli, 
Giumiurdżinsko), рука (Nowo seło Widinsko) рънка, ранка, ренка (Dolno-
wardarsko)15. Istnieje również grupa wyrazów pokrewnych posiadających 
ten sam rdzeń. Tworzą one w ten sposób rodzinę wyrazów, np. изръце, наръки, 

10 Речник на съвременния български книжовен език, т. III, ред. С. Стоянов, София 
1959, s. 131.

11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Д. Дечева, Тълковен речник с фразеологични съчетания, София 1997, s. 682.
14 Ibidem.
15 B. Атанасов, H. Дейкова, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Български ети-

мологичен речник, т. VI, София 2002, s. 367.
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отръки, подръка, ръчен, подръчен, сръчен, безрък, ръкав, ръкавица, ръкатка, 
ръкойка, ръчка, ръченик, ръкува, връчи,заръча, поръча, обручи16.

Konotacje znaczeniowe ‘ręki’ w bułgarskich frazeologizmach

Analiza frazeologizmów umożliwia dotarcie do wielu aspektów utrwa-
lonego w języku obrazu świata: „Centrum i miarą owego świata staje się bez 
wątpienia człowiek. Antropocentryczny punkt widzenia ujawnia struktura 
semantyczna zasobu frazeologicznego, powodując, że członem ogromnej 
liczby jednostek jest nazwa części ciała ludzkiego”. Słuszne zatem wydaje 
się twierdzenie, że: „(…) nie bez powodu mówi się, że frazeologizmy są 
pierwszą szkołą myślenia metaforycznego, sztuką aluzji oraz możliwością 
operowania językiem nie wprost”17.

Ręka, uważana za organ, którym istota ludzka może doświadczać świa-
ta, występuje we frazeologicznym zasobie języka bułgarskiego niezwykle 
często. Przedmiotem niniejszych badań była grupa somatyzmów, które za-
wierają właśnie komponent wyrazu ‘ręka’. W oparciu o poczynioną analizę 
podzielono frazeologizmy na sześć grup funkcyjnych:

a) funkcję wykonywania ruchu / czynności,
b) funkcję władzy / posiadania,
c) kontakt ze światem, 
d) kontakt z innym człowiekiem,
e) ręka jako narzędzie pracy,
f) ręka jako synonim człowieka18.
Każdą z tych grup postaram się scharakteryzować i poprzeć przykłada-

mi z języka bułgarskiego. Dodatkową charakterystyką będą cechy warto-
ściujące dane związki wyrazowe. Należy mieć również na uwadze, że istnieją 
takie frazeologizmy, które można zakwalifikować do więcej niż jednej grupy 
funkcyjnej. Istotnym faktem jest również to, że w artykule nie są uwzględ-
nione wszystkie notowane w słownikach języka bułgarskiego frazeologizmy 
z komponentem leksemu ‘ręka’. Obok każdego frazeologizmu (podanego 
w języku bułgarskim) widnieje w apostrofach dosłowne tłumaczenie tego 

16 Й. Пенчев, Славообразувателен речник на съвременния български книжо-
вен език, София 1999, s. 285.

17 A. M. Lewicki, A. Pajdzińska, op.cit., s. 328–329.
18 D. Filar, Ta dłoń może być garścią i może być pięścią – obrazy językowo-kulturowe w ra-

mie pojęciowej dłoni, [w:] Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, 
analizy empiryczne, red. J. Bartmiński, J. Anusiewicz., Wrocław 1998, s. 252–265.
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związku wyrazowego. Co najważniejsze nie są to polskie ekwiwalenty, po-
nieważ część frazeologizmów bułgarskich nie ma polskich odpowiedników. 
Ukośnik (/) oddziela czasownik w formie dokonanej od czasownika w for-
mie niedokonanej, a w nawiasach trójkątnych (< >) znajdują się zaimki.

– wykonywanie ruchu/ czynności 
Zdolność wykonywania ruchu jest nierozerwalnie związana z działaniem 

człowieka19. Aktywność ta zazwyczaj odbierana jest w sposób pozytywny 
np. развързвам / развържа ръцете ‘rozwiązywać / rozwiązać <komuś> ręce’, 
czyli dać komuś pozwolenie na swobodną aktywność, działanie; пада ми / 
падне ми на ръка ‘wpadać / wpaść w ręce’. Wyrażenia określające brak tej 
możliwości przedstawiają sytuację trudną dla człowieka np. връзвам си / 
вържа си ръцете ‘wiązać/ związać sobie ręce’, co znaczy szkodzić sobie same-
mu lub zajmować się czymś, co nas ogranicza. 

Ruch ręki związany z kategorią działania jest również czytelny we fraze-
ologizmach, takich jak: вдигам / вдигна ръце (ръка) ‘podnosić / podnieść rękę 
<na kogoś>’, w znaczeniu uderzyć, bić, porywać się na kogoś lub nastawić 
się przeciwko komuś / czemuś, przeciwstawić się, dopuścić się przemocy fi-
zycznej; минавам / мина в ръцете ‘przechodzić / przejść w ręce’ oznacza być 
czyjąś własnością, stawać się posiadaczem czegoś; мърся си ръцете ‘brudzić 
sobie ręce’ – wykonywać nieuczciwą pracę, brać udział w przestępstwie; 
подавам / подам ръка ‘podać / podawać rękę’, czyli oferować pomoc, popar-
cie, pogodzić się z kimś; вземам / взема в ръце ‘brać / wziąć w ręce’ – zająć 
się czymś lub całkowicie podporządkować sobie kogoś; горе ръцете ‘ręce do 
góry’ – oznacza poddanie się; лижа ръцете ‘lizać ręce’ – pochlebiać, podli-
zywać się komuś; намазвам / намажа ръцете ‘smarować/ nasmarować ręce’ 
– przekupienie kogoś.

– funkcja władzy/ posiadania
Pierwszą i dość oczywistą funkcją rąk ludzkich jest możliwość chwytania, 

brania czegoś w nie. Z dosłownego sensu tych wyrażeń  można wyprowadzić 
sens metaforyczny. Jeśli człowiek zyskuje kontrolę, panowanie nad kimś lub 
nad czymś, czyni coś swoją własnością, można to określić zwrotami dosłow-
nie kojarzonymi z ‘braniem czegoś do ręki’20. Dowodem na to, mogą być 
choćby następujące związki frazeologiczne: преминавам / премина в ръцете 
oraz минавам / мина в ръцете ‘przechodzić / przejść w ręce’. Z perspektywy 

19 J. Bartmiński, J. Anusiewicz, op.cit., s. 256.
20 Ibidem, s. 257.
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działającego podmiotu sytuacja ta jest wartościowana pozytywnie, ten kto 
ma coś w rękach jest w dogodnej, korzystnej sytuacji. Analogiczne znaczenia 
wnoszą następujące połączenia wyrazów: попадам / попадна в ръцете ‘wpadać 
/ wpaść w ręce’; оставам/ останав ръцете ‘zostać / pozostać w rękach’; под 
ръка ми е ‘być pod <moją> ręką’ – móc liczyć na czyjąś pomoc, korzystać 
z czegoś; под ръка съм ‘być pod ręką’ – być pomocą dla kogoś lub też być 
wykorzystywanym przez kogoś; потривам / потрия ръце oraz потривам си / 
потрия си ръцете ‘pocierać / zacierać ręce’ – cieszyć się z cudzego nieszczęścia, 
szkodzić komuś lub też być zadowolonym z własnych osiągnięć. 

Konotacja posiadania, przywłaszczania czegoś znajduje odzwierciedlenie 
w skojarzeniach związanych z pieniędzmi, np. длъжки (ми) са ръцете ‘mieć 
długie ręce’ – co oznacza skłonność do kradzieży; слагам/ сложа в ръката 
‘dawać / dać komuś w rękę’ – w znaczeniu przekupić kogoś; валям си ръцете 
‘brudzić sobie ręce’ – czyli brać udział w czymś nieuczciwym, nielegalnym; 
на ръка ‘na rękę’ – pieniądze w gotówce; пускам (пущам) / пусна в ръката 
‘puszczać / puścić w rękę’ w znaczeniu przekupić kogoś; чисти ми са ръцете 
‘mieć czyste ręce’ – o osobie uczciwej.

Również sytuacja utraty panowania nad czymś może zostać wyrażo-
na w sposób metaforyczny za pomocą obrazu ‘wypuszczenia, upuszczenia, 
wypadania czegoś z ręki’. Z punktu widzenia podmiotu takiej sytuacji to-
warzyszą negatywne konotacje związane z ‘utratą czegoś’21, np. изпускам 
(изпущам) / изпусна кокала от ръката си ‘wypuszczać/ wypuścić kość z ręki’ 
tracić zajęcie, które przynosiło dochód; изплъзвам се / изплъзна сe от ръцете 
‘wymykać / wymknąć się z rąk’ – tracić panowanie nad kimś lub czymś, 
odzyskać wolność; от ръцете ми изпадва / изпадне ‘wypaść z rąk’ – tracić 
coś, gubić; изпускам (изпущам )/ изпусна комата от ръцете си ‘wypuszczać 
/ wypuścić pajdę <chleba> z rąk’ – co oznacza zostać bez zajęcia, fachu, 
możliwości utrzymania.

Podobnie skonstruowanych jest wiele innych bułgarskich frazeologi-
zmów, które odnoszą się do władzy, panowania czy posiadania kontroli nad 
kimś / czymś, np. турям / туря на ръка ‘kłaść / położyć na rękę’ w znacze-
niu podporządkować, przymuszać do wykonywania czegoś; държа под ръка 
‘trzymać pod ręką’ – podporządkować sobie kogoś, mieć władzę nad kimś 
lub czymś; натапям си / натопя си ръцете ‘zamaczać / zamoczyć ręce’ – 
brać w czymś udział i wziąć za to odpowiedzialność; натапям си / натопя 

21 Ibidem.
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си ръцете в благината ‘zamaczać / zamoczyć ręce w jedzeniu niepostnym’ 
– odnosić korzyść, zysk z czegoś’; на ръцете (ми) е ‘być na (moich) rękach’ – 
zajmować się, troszczyć się o kogoś lub coś; турям / туря под камък ръцете 
‘włożyć / wkładać ręce pod kamień’ – przeszkadzać komuś w działaniu, wy-
konywaniu jakiejś pracy. Z pojęciem władzy wiążą się również wyrażenia 
związane z siłą, niekiedy przemocą, np. имам тежка ръка ‘mieć ciężką rękę’ 
– w znaczeniu być skłonnym do przemocy lub mieć problemy w pracy; 
вдигам / вдигна ръка ‘podnosić/ podnieść rękę <na kogoś>’ – uderzyć, bić, 
porywać się na kogoś lub nastawić się przeciwko komuś/ czemuś, buntować 
się; твърда ръка ‘twarda ręka’ – sprawowanie władzy w sposób niezachwia-
ny, silny, stanowczy, kierowniczy.

– kontakt ze światem
Ręka jest jednym z narządów ludzkiego ciała, który pozwala na pewną 

formę kontaktu człowieka z otaczającą go rzeczywistością, w tym zwłaszcza 
z inną osobą. Ten aspekt znaczeniowy leksemu dostrzegalny jest w takich 
bułgarskich frazeologizmach, jak np. подавам / подам ръка, ‘podawać / po-
dać rękę’ – oferować, proponować pomoc lub godzić się z kimś. 

Funkcja poznawcza może być łączona zarówno ze zmysłem dotyku, co 
powoduje, że świat staje się bliższy i pewniejszy, jaki i z przestrzenią. An-
tropocentryczną kategorię małej / dużej odległości wyznacza się za pomocą 
ludzkich rąk22, np. под ръка (ми) е, ‘być pod (moją) ręką’ – mieć kogoś / coś 
w pobliżu, móc liczyć na kogoś lub korzystać z czegoś; под ръка съм ‘być pod 
ręką’ – być w pobliżu, być pomocą dla kogoś; държа под ръка ‘trzymać pod 
ręką’ – podporządkować sobie kogoś / coś, mieć władze nad kimś / czymś; 
от първа ръка ‘z pierwszej ręki’ – wiadomości, nowiny pochodzące bezpo-
średnio z ich źródła; от (през) трета ръка ‘z trzeciej ręki / przez trzecią rękę’ 
– wiadomości, nowiny pochodzące niebezpośrednio ze źródła; подлагам ръка 
‘na wyciągnięcie ręki’, czyli prosić o pomoc; с отворени ръце ‘z otwartymi 
rękoma’ – serdecznie, życzliwie np. witać kogoś, spotykać, przyjmować; 
целувам ръка<та> (ръце<те>) ‘całować rękę’ – oznacza podziękowanie, 
wdzięczność.

– kontakt z drugim człowiekiem
Kod gestów wykonywanych rękami otwiera zatem możliwość kontak-

tu z drugim człowiekiem. Ręka staje się przekaźnikiem znaku, informacji. 

22 Ibidem, s. 259.
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W kontakcie z innymi osobami można właśnie przy pomocy tej części ciała 
wyrażać reakcje psychiczne i powiadamiać o nich pozostałych23. Zjawisko 
takie dostrzegalne jest w wielu bułgarskich związkach wyrazowych typu: 
закършвам / закърша ръце ‘załamywać / załamać ręce’ – popaść w rozpacz, 
narzekać; лижа ръцете / ближа ръцете ‘lizać ręce’ – czyli wysługiwać się 
kimś; потривам / потрия ръц е/ потривам си / потрия си ръцете ‘pocierać / 
potrzeć ręce’ – być zadowolonym z osiągniętego celu lub cieszyć się z cudze-
go nieszczęścia; давам / дам коз <в ръцете> ‘dawać / dać atut <w ręce>’ 
– czyli działanie, które nie przyniesie korzyści; ни в клин, ни в ръкав ‘ni 
w pięć, ni w dziewięć’ – o czymś całkowicie nie pasującym do danej sytuacji, 
o czymś chybionym, nietrafnym; подаваме си / подадем си ръка (ръцe) ‘poda-
wać sobie rękę (ręce)’ – robić coś wspólnie; подавам / подам ръка ‘podawać 
/ podać rękę’ – oferować pomoc, poparcie; подписвам / подпиша с две<те> 
ръце ‘podpisywać / podpisać się obiema rękami’ – absolutnie się z czymś 
zgadzać, nie mieć do czegoś żadnych zastrzeżeń, w pełni coś popierać.

Codziennym międzyludzkim relacjom towarzyszą określone gesty wy-
konywane z udziałem rąk. Ten fakt znajduje swoje odbicie także we fraze-
ologii. Złożoność ludzkich relacji można obserwować w oparciu o somaty-
zmy, takie jak: давам / дам печен хляб в ръцете ‘dawać / dać pieczony chleb 
do rąk’, czyli pomóc komuś w pracy; с отворени ръце ‘z otwartymi rękoma’ 
– witać, spotykać, przyjmować kogoś z ochotą, radością; стисвам / стисна 
(стискам) ръка <та> ‘ściskać / ścisnąć <komuś> rękę’ – witać się z kimś, 
pozdrawiać się. Są to gesty konwencjonalnie związane z nawiązywaniem 
i podtrzymywaniem kontaktu24. 

W tym przedziale znaczeniowym występują również związki frazeolo-
giczne o negatywnej konotacji. Za ich pomocą wyrażane są złe intencje oraz 
uczucia względem drugiej osoby, np. слагам / сложа ръка ‘położyć / kłaść 
rękę’ – przywłaszczać sobie coś, zatrzymywać kogoś lub coś; вадя кестените 
от огъня с чужди ръце ‘wyjąć kasztany z ognia cudzymi rękoma’/ вадя 
кестените от огъня с людски ръце ‘wyjąć kasztany z ognia ludzkimi rękoma’ 
– w znaczeniu wykorzystywać innych do niecnych celów, które przyniosą 
nam samym korzyść, zysk; играчка съм в ръцете ‘być zabawką w rękach’ być 
podporządkowanym komuś, kierowanym przez kogoś; ловя змиите с людски 
ръце ‘łapać węże cudzymi rękoma’ – wykorzystywać innych, powierzać 

23 Ibidem, s. 260.
24 Ibidem.
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innym ryzykowne zajęcia, które dostarczą nam korzyść; бъркам в жарта 
с чужди ръце ‘mieszać w żarze cudzymi rękoma’ – oznacza wykorzystywać 
innych przy wypełnianiu niebezpieczniej, ryzykownej pracy; вдигам / вдигна 
ръка ‘podnosić / podnieść rękę’ – w znaczeniu porywać się, nastawiać się 
przeciwko komuś / czemuś, buntować się lub przestać opiekować się kimś.

– narzędzie pracy
Jednym z najmocniej związanych z kulturą ludzką modeli myślenia jest 

stereotyp ‘ręki’ jako ‘narzędzia pracy’. Symbolika tego leksemu związana 
z pracą kojarzy się z tym, co dla człowieka dobre, pożyteczne, budzące sza-
cunek25, np. вземам си / взема си хляба в (на) ръката ‘brać / wziąć chleb 
w rękę’ – w znaczeniu, zarabiać pieniądze i stać się osobą samodzielną; 
давам / дам хляб<а> в ръцете  ‘dawać / dać chleb w ręce’ dać komuś moż-
liwości działania, pracę, nauczyć kogoś fachu; изпускам (изпущам) / изпусна 
кокала от ръката си ‘wypuszczać/ wypuścić kość z ręki’ – oznacza stracić 
pracę, zajęcia przynoszące dochód; лека ми е ръката ‘mam lekką rękę’, czyli 
dobrze pracować, z łatwością coś osiągać; давам / дам печен хляб в ръцете 
‘dawać / dać pieczony chleb w ręce’ – pomóc komuś, nauczyć kogoś fachu; 
изпускам (изпущам) / изпусна комата от ръцете си ‘wypuszczać / wypuścić 
pajdę (chleba) z rąk’ – pozostać bez pracy; имам златни ръце ‘mieć złote 
ręce’ nadawać się do czegoś, być w jakiejś dziedzinie niezwykle zdolnym, 
zręcznym; ръката ми е сребърна ‘mieć srebrną rękę’ – osoba zdolna, zręczna, 
operatywna.

Negatywne konotacje dotyczące rąk wykonujących pracę poświadczo-
ne są jedynie marginalnie, np. хващам без ръце ‘chwytać się czegoś, zabrać 
się do czegoś bez rąk’ – pracować leniwie, bez chęci; мърся си ръцете oraz 
цапам си ръцете ‘brudzić sobie ręce’ – wykonywać nieuczciwe zajęcie, brać 
udział w przestępstwie; натапям си / натопя си ръцете ‘zamaczać / zamoczyć 
ręce’ brać w czymś udział i ponieść pełną odpowiedzialność za swoją decyzję; 
оставям си / оставя си ръцете (ръката) ‘pozostawić / zostawić ręce’ – wy-
konywać jakąś pracę źle, niezręcznie; имам си ръка ‘mieć rękę’, имам дълга 
ръка ‘mieć długą rękę’ – być skorym do kradzieży; вземам / взема хляба <от 
ръката> ‘brać / wziąć chleb z ręki’ – w znaczeniu, odebrać komuś możliwości 
działania, pracy; имам две леви ръце ‘mieć dwie lewe ręce’ – nie nadawać się 
do czegoś, być w jakiejś dziedzinie słabym, niesprawnym, źle wykonywać 
pracę; като без ръце ‘jak bez rąk’ – o osobie niezdarnej, niezręcznej, bez chęci.

25 Ibidem, s. 258.
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– synonim człowieka
Słowniki języka bułgarskiego notują również przenośne znaczenie słowa 

‘ręka’. W wielu wypadkach wyraz ten zastępuję po prostu osobę, wykonaw-
cę, sprawcę czynności ze względu na jego rezultaty działania lub też przed-
stawia cechy ludzkie26. Tego typu związkami wartościowanymi pozytywnie 
mogą być: горна ръка ‘górna ręka’ – człowiek zamożny, znany, wpływowy; 
дясна ръка ‘prawa ręka’ – najlepszy i zaufany pomocnik; имам златни ръце 
‘mieć złote ręce’ – na oznaczenie osoby zdolnej, zręcznej; <от> първа ръка, 
от ръка ‘z pierwszej ręki’ – o osobie sumiennej, gorliwej. Frazeologizmami 
nacechowanymi negatywnie mogą być np. имам тежка ръка ‘mieć ciężką 
rękę’ – o osobie agresywnej, okazującej przemoc względem innych; имам 
две леви ръце ‘mieć dwie lewe ręce’ – o osobie wyjątkowo niezdolnej, nie-
zręcznej. 

Możliwa jest również sytuacja, w której ‘ręka’ będzie oznaczała ‘czło-
wieka jako narzędzie w rękach innych’27, np. маша в ръцете ‘szczypce w rę-
kach’ – o człowieku wykorzystywanym do cudzych celów oraz играчка съм 
в ръцете ‘być zabawką w rękach’ – o osobie całkowicie podporządkowanej 
komuś, kto może nią manipulować.

Metafora ręki często charakteryzuje również człowieka pod kątem 
etycznym, np. мърся си ръцете ‘brudzić sobie ręce’ – wykonywać coś w spo-
sób nieuczciwy, brać udział w przestępstwie; трепери <ми> ръката като 
на чифутин ‘ręka drży <mi> jak Żydowi’ – o osobie skąpej; търся бълхи 
в чужди ръце ‘szukać pchły w cudzych rękach’ – o osobie wytykającej wady 
i słabości innych; бъркам в жарта с чужди ръце ‘grzebać w żarze cudzymi 
rękoma’; вадя кестените от огъня с людски ръце ‘wyjąć kasztany z ognia ludz-
kimi rękoma’; вадя кестените от огъня с чужди ръце ‘wyjąć kasztany z ognia 
cudzymi rękoma’ – wykorzystywać innych do niecnych celów, które przy-
noszą nam korzyść; давам / дам  чехлите в ръцете ‘dawać / dać pantofle 
w ręce’ – pozbyć się kogoś, odesłać kogoś; намазвам / намажа ръцете ‘sma-
rować / nasmarować ręce’ – przekupić kogoś; ръката ми е сребърна ‘mięć 
złotą rękę’ – o osobie zręcznej, zaradnej; с две леви ръце ‘<robić coś> dwo-
ma lewymi rękami’ – o osobie niezręcznej, niezdarnej; с лека ръка ‘z lekką 
ręką’ – o osobie lekkomyślnej, beztroskiej; със здрава ръка ‘ze zdrową ręką’ 
– o osobie działającej stanowczo, energicznie; със златни ръце ‘ze złotymi 

26 Ibidem, s. 261.
27 Ibidem, s. 262.



84 Weronika SzwedekJęzyk

rękoma’ – o osobie zręcznej; твърда ръка ‘twarda ręka’ – o osobie silnej, nie-
wahającej się; тежка ми е ръката  ‘mieć ciężką rękę’ – o osobie agresywnej, 
skłonnej do bicia lub mającej problemy z pracą; цапам си ръцете ‘brudzić so-
bie ręce’ – brać udział w przestępstwie, wykonywać jakąś pracę nielegalnie. 

Podsumowanie

Bogactwo i różnorodność frazeologizmów pozwoliły również na 
podział zebranego materiału na sześć grup funkcyjnych. Został on 
przeprowadzony ze względu na: funkcję wykonywania ruchu / czyn-
ności, funkcję władzy / posiadania, kontakt ze światem, kontakt 
z innym człowiekiem, ‘rękę’ jako narzędzie pracy oraz ‘rękę’ jako synonim 
człowieka. Podział ten ma na celu możliwie szeroki opis: po pierwsze ujmuje 
ją jako narząd ciała, po wtóre wskazuje wielość jej funkcji. Leksem ‘ręka’ 
nie oznacza tylko części człowieka, lecz służy charakteryzowaniu i warto-
ściowaniu ludzi. Co ciekawe, po zbadaniu zebranego materiału okazuje się, 
że niekiedy zakwalifikowanie danego związku wyłącznie do jednej grupy 
znaczeniowej jest trudne, czasem niemożliwe, np. подавам / подам ръка; 
бъркам в жарта с чужди ръце; вадя кестените от огъня с людски ръце. Dlatego 
też poszczególne związki frazeologiczne nie mogą być analizowane w izola-
cji od pozostałych. 

Pomocne w rekonstruowaniu językowego obrazu ‘ręki’ okazały się tak-
że słowniki języka bułgarskiego, takie jak: Речник на съвременния български 
книжовен език, том III; Български етимологичен речник, том VI; Тълковен 
речник с фразеологични съчетания oraz Слoвообразувателен речник на 
съвременния български книжовен език, dzięki którym ukazać można zarówno 
przenośne znaczenie ‘ręki’, jak i występowanie tego leksemu w dialektach 
bułgarskich w różnych wariantach.
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Niemal każda ogólna refleksja o języku zawiera sugestię, że słu-
ży on nie tylko do przekazywania myśli o rzeczywistości, lecz 

także do uzewnętrzniania uczuć. Zwłaszcza w mowie potocznej ujawnienie 
postawy emocjonalnej jest czasem ważniejsze od obiektywnego informowa-
nia. W języku bułgarskim istnieje wiele możliwości wyrażenia emocji po-
zytywnych i negatywnych. Wskazują na nie na przykład natężenie i barwa 
głosu czy intonacja, a także dobór słownictwa wyrażającego uczucia. Jed-
nym z najważniejszych procesów i sposobów wzbogacania ekspresywnego 
słownictwa jest słowotwórstwo1. Do owego działu językoznawstwa nale-
żą spieszczenia, zdrobnienia i zgrubienia. Są to bardzo charakterystyczne 

1 M. Milewska-Stawiany, Wykształciuch i cienias, czyli o słowotwórstwie ekspresywnym,  
www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=549&Ite-
mid=35, (5.06.2013).
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kategorie językowe, które decydują o specyficznym zabarwieniu stylistycz-
nym wypowiadanych bądź zapisywanych tekstów. Zarówno augmentaty-
wa, jak i deminutywa, zaliczane są do formacji ekspresywnych, których po-
wstanie jest silnie związane ze wszelkiego rodzaju stanami emocjonalnymi 
człowieka2. W tym miejscu należy także dodać, iż obie kategorie językowe 
należą do formacji dwukierunkowych, które z jednej strony służą do ozna-
czenia względnego rozmiaru desygnatów, a z drugiej wyrażają emocjonal-
no-stylistyczny charakter derywatów. Nacechowanie ekspresywne poszcze-
gólnych derywatów może mieć charakter dodatni – warunek ten spełniają 
wspomniane wyżej deminutywa, które używane są przeważnie w kontekście 
żartobliwej, pieszczotliwej czy czułej wypowiedzi – a także ujemny, z któ-
rym najczęściej związane są augmentatywa, a więc słownictwo negatywne, 
obraźliwe czy lekceważące. 

Do najważniejszych znaczeń nazw ekspresywno-augmentatywnych za-
liczane są obiektywne cechy desygnatu, a więc jego rozmiar, negatywny, 
niechętny stosunek mówiącego, spowodowany cechami przedmiotu czy 
otoczenia, lekceważenie, politowanie z odcieniami współczucia, pozytywne 
i pieszczotliwe ustosunkowanie mówiącego – związane z cechami budzący-
mi sympatię, a także wartościowanie stylistyczne, zazwyczaj przejawiające 
się użyciem stylu wulgarnego, prymitywnego. Wszystkie wymienione wy-
żej znaczenia zgrubień związane są z poszczególnymi sufiksami, które two-
rzą derywaty augmentatywno-ekspresywne. Dlatego też funkcje zgrubień 
w zależności od użytego przyrostka i samego charakteru wypowiedzi mogą 
ulegać zmianom.

Sufiks -ище i jego wariant -овище są formantami funkcjonującymi w języ-
kach południowosłowiańskich3. W bułgarskich opracowaniach gramatycz-
nych produktywność tych przyrostótków nie jest opisywana jednoznacz-
nie. W gramatyce Dimityra Tiłkowa -ище nie jest zaliczany do sufiksów 
produktywnych4, natomiast w nieco starszej pracy История на български 
език5 autorstwa Stefana Mładenowa jest on określany jako niezwykle roz-
powszechniony słowiański formant, tworzący augmentatywne kategorie 

2 A. Lewandowski, Augmentatywa w języku studentów,  „Poradnik Językowy”, 1977, 
z. 9, s. 394–395.

3 K. Heltberg, O deminutywach i augmentatywach,  „Prace filologiczne”, 1964, t. 18, nr 2, 
s. 100.

4 Д. Тилков, Граматика на съвременния български книжовен език, София 1983.
5 С. Младенов, История на български език, София 1979, s. 56.
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słowotwórcze, a także nazwy miejsc – nomina loci. Mładenow podaje także 
przykłady wyrazów z sufiksem -ище, odnotowanych w języku starobułgar-
skim i nowobułgarskim:

• starobułgarski: капище, сeдaлище;
• nowobułgarski: черковище, капище, прибежище, седалище, съдилище, 
тържище, пасище, царовище, съдовище, стърнище, градище, онгище; 
бабище, мъжище, момчище, волище, określające rzeczowniki zbiorowe 
i liczbę mnogą: въглища, кълчища, зимовище.

Autor wspomina także o sufiksie -алище, który jest charakterystyczny 
dla wyrazów określających konkretne miejsca: падало – падалище, играло – 
игралище.

Obszerny opis dotyczący formantu -ище zawarła w swojej monografii 
Sijka Spasowa6. Autorka przedstawia dwie różne możliwości zastosowania 
przyrostka -ище. Może on tworzyć: 

• liczbę mnogą od jednosylabowych rzeczowników rodzaju męskiego, 
np.: път – пътища, сън – сънища;

• nomina loci, np.: кал – калище, град – градище, вятър – ветрище, jed-
nocześnie formy te mogą wyrażać znaczenie augmentatywne, które 
w wymienionych wyżej przypadkach odnoszą się do wielkości i in-
tensywności opisywanych przedmiotów, zjawisk.

Zdaniem Łyczezara Perczeklijskiego występowanie odrzeczowniko-
wych formacji augmentatywnych z sufiksem -ище poświadczone zosta-
ło już w tekście Damaskinu Trojańskiego (XVII wiek). Przede wszystkim 
były to derywaty utworzone od rzeczowników rodzaju męskiego (np.: 
пoтокь – потoчище) lub od rzeczowników rodzaju żeńskiego (np.: чр(ъ)ква 
– чeрквище)7. Perczeklijski uważa, iż przyrostek ten zarówno w okresie sta-
robułgarskim, jak i w języku  współczesnym, jest sufiksem nie tylko bardzo 
produktywnym, ale i typowym dla odrzeczownikowych formacji augmen-
tatywnych. Tworzy on derywaty od wszystkich rodzajów gramatycznych, 
a nowo powstałe formacje wyrażają pogardę i lekceważenie.

6 С. Спасова-Михайлова, За произхода и характера на множествена форма 
на -(ищ)а в съвременния български език, [w:] Помагало по българска 
морфология – имена, София 1978, s. 110–123.

7 Л. Перчеклийски, Словообразувателни категории и типове при съществи-
телните имена в Троянския Дамаскин от XVII в., Благоевград 2008, s. 171–
172.
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Poniższa tabela zawiera spis wszystkich derywatów z sufiksem -ище, 
które pojawiły się w opisanych wcześniej gramatykach. Formacje te zostały 
przeanalizowane pod względem ich notowania w słownikach języka buł-
garskiego. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż Речник на български език nie 
można uznać za kompletny.     8 9  10  11

wyraz podstawowy
wyraz pochodny

Съвременен тълковен 
речник 

на български език8

Речник 
на български език9

вълк – вълчище wyraz niepoświadczony
Augmentatyw od wyrazu 
podstawowego вълк; едър, 

грамаден вълк

вятър – ветрище wyraz niepoświadczony
Augmentatyw od wyrazu 

podstawowego вятър; 
силен, голям вятър

град – градище

wyraz niezaliczany do 
augmentatywów; nomen 
loci; място, където има 
развалини, останки от 

древни постройки, крепости10

Augmentatyw od wyrazu 
podstawowego град; голям 
град; lub nomen loci, място, 
където има развалини от 
древен град или крепост

дете – детище wyraz niepoświadczony Augmentatyw od wyrazu 
podstawowego дете

жена – женище

Augmentatyw od wyra-
zu podstawowego жена; 
1) едра, снажна или дебела 
жена, 2) лоша, свадлива 

жена11

Augmentatyw od wyrazu 
podstawowego жена

жаба – жабище wyraz niepoświadczony augmentatyw od wyrazu 
podstawowego жаба

кал – калище wyraz niepoświadczony

wyraz nie zaliczany do 
augmentatywów, używany 
w języku potocznym, no-
men loci; място, където има 

много кал

8 С. Буров, В. Бонджолова, М. Илиева, П. Пехливанова, Съвременен Тълковен 
речник на български език, Велико Търново 1999–2000.

9 Речник на български език, т. 1–10, 1977–2000.
10 С. Буров et al., op. cit., s. 125.
11 Ibidem, s. 204.
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кръст – кръстовище
wyraz nie zaliczany do 

augmentatywów; nomen loci; 
1) кръстачка; 2) кръстопът12

wyraz nie zaliczany do 
augmentatywów; nomen loci; 
място, където се пресичат, 

кръстопът

крак – крачище wyraz niepoświadczony

augmentatyw od wyrazu 
podstawowego, mający 
pogardliwy i negatywny 

charakter; много голям крак

легло – легловище wyraz niepoświadczony
wyraz przestarzały 

oznaczający dualis od wyra-
zu podstawowego легло

мечка – мечище wyraz niepoświadczony
augmentatyw od wyrazu 
podstawowego мечка; 

голяма мечка

мъж – мъжище wyraz niepoświadczony Augmentatyw od wyrazu 
podstawowego мъж

ръка – ръчище wyraz niepoświadczony –

човек – човечище wyraz niepoświadczony –

чудо – чудовище

Wyraz posiada dwa 
znaczenia; 1) rzeczownik; 
приказно-фантастично 
същество, което има 

необикновен вид и всява ужас; 
2) wyraz nie będący aug-

mentatywem, ale wyrażają-
cy pogardę i lekceważenie; 
жесток, коравосърдечен, 
безнраствен човек13

–

12  13

Kolejnym sufiksem tworzącym formacje augmentatywne jest przyro-
stek -ага wraz z wariantami -яга i -чага. W książce Wasiłki Radewej В света 
на думите14, autorka określa ten sufiks jako nieproduktywny, tworzący for-
macje augmentatywne od rzeczowników zakończonych na spółgłoskę lub 

12 Ibidem, s. 391.
13 Ibidem, s. 1009.
14 В. Радева, В света на думите, Cофия 2007.
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rzeczowników, które pełnią funkcję uniwerbizacyjną. Pozostałe opracowane 
materiały zawierają szczątkowe informacje dotyczące tego sufiksu, które 
w głównej mierze stanowią jedynie przykłady derywatów utworzonych za 
pomocą tych formantów. Większość przykładów zebranych w gramatykach 
uległa dezaktualizacji i we współczesnych opracowaniach dotyczących języ-
ka bułgarskiego nie są one notowane lub nie funkcjonują już jako augmen-
tatywa.   15  16

wyraz podstawowy
wyraz pochodny

Съвременен тълковен 
речник 

на български език

Речник 
на български език

мъж – мъжага
wyraz nie zaliczany do aug-

mentatywów; силен, едър, 
снажен мъж7

wyraz nie zaliczany do 
augmentatywów; едър, 
снажен и силен мъж

син – синчага wyraz niepoświadczony –
смел – смелчага wyraz niepoświadczony –
симпатичен – 
симпатяга wyraz niepoświadczony –

хайдук – хайдучага wyraz niepoświadczony –

юнак – юначага
wyraz nie zaliczany do aug-

mentatywów; силен, едър, мъж, 
бабаит8

–

Kolejnymi sufiksami są przyrostki -ия, -уга, -ина i warianty: -етина 
i -овина. Podobnie jak w przypadku sufiksu -ага, zaliczane są one do forman-
tów tworzących zgrubienia, jednak nie zostały one w gramatykach języka 
bułgarskiego opisane w dokładniejszy sposób. Wynika to zapewne z faktu, 
iż sufiksy te nigdy nie tworzyły licznych formacji augmentatywnych:

wyraz podstawowy
wyraz pochodny

Съвременен Тълковен 
речник на български език

Речник 
на български език

заплес – заплесия wyraz niepoświadczony

Wyraz nie zaliczany do 
augmentatywów, uży-
wany w mowie poto-
cznej, o pogardliwym 

charakterze

15 С. Буров et al., op. cit., s. 467.
16 Ibidem, s. 1028.
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хубост – хубосия wyraz niepoświadczony –
халос – халосия wyraz niepoświadczony –

ужас – ужасия
Wyraz nie zaliczany do aug-
mentatywów; сцена, явление, 
което предизвиква ужас17

–

чудо – чудесия wyraz niepoświadczony –

влека – влечуга wyraz niepoświadczony

wyraz nie zaliczany do 
augmentatywów; prze-
starzały od słowa pod-

stawowego влечуго

диря – дируга wyraz niepoświadczony wyraz nie zaliczany do 
augmentatywów

дера – деруга wyraz niepoświadczony wyraz nie zaliczany do 
augmentatywów

мечка – мечуга wyraz niepoświadczony wyraz niepoświadc-
zony

бyк – буковина wyraz niepoświadczony wyraz nie zaliczany do 
augmentatywów

драскам – драскотина
Wyraz nie zaliczany do aug-
mentatywów; следа от остър 
предмет върху повърхност18

Wyraz nie zaliczany do 
augmentatywów; рязка 
следа от драскане

луд – лудетина
Augmentatyw od wyrazu pod-
stawowego луд; палав, немирен, 

буен човек19

Wyraz nie zaliczany do 
augmentatywów; човек, 
който е пълен c много 

сили, енергия
хала – халетина wyraz niepoświadczony –
юнак – юначина wyraz niepoświadczony –
  17  18  19

Prócz wymienionych przeze mnie augmentatywów powstałych na dro-
dze derywacji sufiksalnej, w języku bułgarskim można także wyróżnić au-
gmentatywa leksykalne20, czyli nacechowane pejoratywnie synonimy wy-
razów neutralnych znaczeniowo. Nie są one typową grupą derywatów, po-
wstałych w wyniku procesu słowotwórczego. Rozpatrywanie ich pod kątem 
obecności sufiksów nie może mieć tutaj miejsca, dlatego należy skupić się 
na ich ładunku emocjonalnym i ekspresji. Prócz funkcji wyrażania stosunku 

17 Ibidem, s. 939.
18 Ibidem, s. 175.
19 Ibidem, s. 421.
20 A. Lewandowski,  op. cit., s. 400.
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mówiącego oraz obiektywnego określania wielkości przedmiotu czy zjawi-
ska, augmentatywa leksykalne mogą sygnalizować pewien rodzaj wypowie-
dzi. Mogą to być wyrazy, które służą do określania tego samego przed-
miotu, zjawiska, osoby, ale tylko w języku potocznym, np.: głowa – dynia. 
W podanym przykładzie oba pojęcia zostały dobrane na zasadzie znaczeń 
synonimicznych, jednak treści przez nie niesione nie są ze sobą tożsame. Ich 
odmienność polega przede wszystkim na różnicy ładunku emocjonalnego. 
W innych zestawieniach, np. nos – klamka, ręce – gałęzie, wyraz-baza i syno-
nim o charakterze augmentatywnym w języku ogólnym posiadają znacze-
nia neutralne, natomiast gdy ich użycie wskazuje na funkcję ekspresywną, 
zyskują one wydźwięk pejoratywny. Tworzenie kolejnych augmentatywów 
leksykalnych  wynika nie tylko z potrzeb komunikacyjnych, ale także z nie-
zwykłej elastyczności języka, którą doskonale widać w różnego rodzaju 
gwarach. Wyrażanie negatywnego stosunku mówiącego poprzez derywaty 
leksykalne jest coraz bardziej powszechne w języku, zwłaszcza potocznym. 
Dynamiczny rozwój języka i potrzeba nazywania nowych przedmiotów 
sprawia, że tradycyjny sposób tworzenie derywatów augmentatywnych jest 
coraz rzadziej używany. Z bułgarsko-polskiego słownika leksyki potocznej 
wybrałam cztery przykłady, które ilustrują omawiane przeze mnie zjawisko:

  боза – wyraz pochodzenia tureckiego, którego definicja słownikowa 
brzmi: „Безалкохолна напитка от просено, царевично или 
друго брашно”21; w potocznym języku bułgarskim funkcjonuje 
jako augmentatyw leksykalny, opisujący rzeczy złej jakości; zamęt, 
nieład, bałagan; niegodziwość, podłość, nudę. 

  бойлер – definicja słownikowa: „Свързан с водопровотната мрежа 
цилиндричен съд, приспособен за топлене на вода”22; w potoc-
znym języku bułgarskim oznacza człowieka masywnego, grubego23.

  влечуго – w słowniku odnajdujemy dwie definicje tego wyrazu: 
1) „Гръбначно животно с непостоянна температура, което се 
придвижа с влачене на тялото си”; 2) „Човек без собствено 
достойнство който св унижава”24. Pierwsze znaczenie słowa ma 
charakter neutralny i oznacza gatunek zwierzęcia, natomiast druga 

21 В. Радева, Български тълковен речник, Cофия 2012, s. 49.
22 Ibidem, s. 50.
23 P. Sotirov, M. Mostowska, A. Mokrzycka, Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej, 

Lublin 2011, s. 54.
24 В. Радева, Български тълковен..., s. 76.
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definicja ma wydźwięk pejoratywny, która oznacza człowieka bez 
honoru i własnego zdania bądź flegmatycznego, powolnego25.

  дрипа – podstawowe znaczenie tego słowa słownik języka bułgar-
skiego definiuje następująco: 1) „Парче вехт плат”; 2) „Вехта 
скъсана дреха”; 3) „Пропаднал човек”26. W znaczeniu potoc-
znym, funkcjonuje jako zgrubienie leksykalne, oznaczające człowieka 
niedbałego, pozbawionego honoru i niemoralnego27.

Powyższe przykłady odznaczają się ogromnym ładunkiem emocjonal-
nym. Leksemy te mogą sygnalizować pewien rodzaj wypowiedzi, który czę-
sto ma charakter pejoratywny i obraźliwy. Sposób tworzenia tego rodzaju 
zgrubień jest coraz bardziej rozpowszechniony w języku potocznym. Po-
wstawanie nowych leksemów augmentatywnych podyktowane jest faktem, 
iż mowa potoczna zajmuje istotne miejsce w werbalnej komunikacji spo-
łecznej, a język rządzi się własnymi prawami, które bardzo często wychodzą 
poza sztywne ramy utartych znaczeń28. 

Konfrontując zebrany materiał z dostępnych opracowań bułgarskich 
dotyczących zgrubień czy słowników języka bułgarskiego z obecnym sta-
nem języka, można zauważyć, iż uległ on w wielu przypadkach dezaktu-
alizacji. Znaczna ilość derywatów z sufiksami zaliczanymi pierwotnie do 
augmentatywnych, współcześnie odnosi się do desygnatów oznaczających 
np. nomina loci. Przykładem może być w tym przypadku derywat градище, 
pierwotnie określający miasto znacznych rozmiarów, a współcześnie  odno-
szący się do miejsc, w których prowadzone były lub są prace archeologiczne. 
Do analizy współczesnego materiału językowego dotyczącego odrzeczowni-
kowych formacji augmentatywnych wybrałam pięć przykładów, które zba-
dałam pod względem występowania ich na bułgarskich stronach i forach 
internetowych:

  вълк – вълчище – pierwotnie derywat ten określał potężne, znacz-
nych rozmiarów zwierzę. Współcześnie może on odnosić się do wiel-
kości opisywanego zwierzęcia, np. „Аз примерно видях за първи 
път голям вълк ама баш вълчище черно в един германски 
резерват”29, ale także może funkcjonować jako nazwa postaci 

25 P. Sotirov et al., op. cit., s. 86.
26 В. Радева, Български тълковен..., s. 150.
27 P. Sotirov et al., op. cit., s. 172.
28 Ibidem, s. 7.
29 Cytat pochodzi ze strony: www.dzenx.com, (29.06.2013).
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z literatury: ,,Вълчището е необичайно голям и интелигентен 
вид вълк. Вълчищата се смятат за митични същества в по-
голямата част от южните земи на Вестерос (…)”30. W tym przy-
padku wyraz вълчище, odnosi się do nazwy postaci pochodzącej z sagi 
fantasy Pieśni lodu i ognia autorstwa George’a R. R. Martina, która na 
język polski przetłumaczono jako ‘wilkor’31.

  жаба – жабище – we współczesnym języku bułgarskim, derywat 
ten odnosi się do wielkości desygnatu, np.: ,,(…) оцеля само едно 
жабче, което в момента е огромно жабище (…)”32. W poda-
nym przykładzie charakter derywatu został dodatkowo wzmocniony 
przymiotnikiem огромно.

  жена – женище – podobnie jak w powyższym przykładzie, derywat 
ten określa nadmierną wielkość desygnatu, np: „Мноооооого 
дебела жена (женище) прави упражнения”33. 

  крак – крачище – wyraz ten przeważnie funkcjonuje jako wyraz okre-
ślający w negatywny i obraźliwy sposób nadmierną wielkość przed-
miotu, np.: „Боли ме още пустото крачище”34.

  мъж – мъжага – w internetowym słowniku bułgarskim, wyraz ten 
określa postawnego, dobrze zbudowanego mężczyznę; „Силен, 
едър, снажен мъж”35. Na licznych forach i stronach internetowych 
dotyczących np. zdrowego stylu życia, derywat мъжага, funkcjonuje 
zarówno w pozytywnym kontekście: „(…) всичко това превръща 
момчето в здрав и силен мъжага”36, jak i negatywnym: „(…) 
Мъжага се нагълта до 2,45 промила, подкара колата”37.

Z powyższych przykładów wynika, iż w języku bułgarskim odrze-
czownikowe augmentatywa częściej stosowane są w kontekście wyrażania 
nadmiernej wielkości opisywanego przedmiotu lub zjawiska. Użytkowni-
cy języka bułgarskiego najczęściej wykorzystują je w stylu potocznym, co 
wynika z faktu, iż zajmuje on szczególne miejsce w werbalnej komunika-
cji społecznej. Tendencja poszerzania przestrzeni zastosowania potoczności 

30 Cytat pochodzi ze strony: www.hbo.bg, (29.06.2013).
31 G. R. R. Martin, Gra o tron, tłum. P. Kruk, Poznań 1998.
32 Cytat pochodzi ze strony: www.aquariumbg.com, (29.06.2013).
33 Cytat pochodzi ze strony: www.vbox7.com, (30.06.2013).
34 Cytat pochodzi ze strony: www.bg-mamma.com, (30.06.2013).
35 Cytat pochodzi ze strony: www.rechnik.chitanka.info, (30.06.2013).
36 Cytat pochodzi ze strony: www.bg.meri.bg, (30.06.2013).
37 Cytat pochodzi ze strony: www.rodopi24.blogspot.com, (30.06.2013).
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językowej w porozumiewaniu się sprawiła, iż współczesny materiał języko-
wy dotyczący zgrubień znaczenie różni się od tego, który został zebrany 
w opracowaniach językowych sprzed kilku dekad. Coraz częstszym zabie-
giem w języku bułgarskim jest sięganie po leksemy, które w wypowiedzi 
nacechowanej ekspresywnie zyskują nowe znaczenie i funkcjonują jako for-
macje augmentatywne, np.: wyraz боза, który na neutralnej płaszczyźnie 
językowej oznacza rodzaj bezalkoholowego napoju, natomiast w mowie po-
tocznej używany jest jako augmentatyw leksykalny, określający, np. rzeczy 
złej jakości, „(…) не съм го играл, но според GameSpot е пълна боза”38. 
Przyczyną powstawania tego typu zgrubień jest nie tylko ciągły rozwój ję-
zyka, ale także zapotrzebowanie wśród jego użytkowników na nowe wyrazy. 
Liczne sytuacje językowe, nacechowane nieoficjalnością interakcji, sponta-
nicznością mowy, dialogowością, czy wreszcie bezpośredniością kontaktu, 
sprawiają, iż pierwotne znaczenia zgrubień i wyrazów w ogóle zmieniają 
swoje znaczenia i zaczynają pełnić inne funkcje39.

Analizując materiały dotyczące formacji augmentatywnych w buł-
garszczyźnie z całą pewnością można stwierdzić, iż ta niezwykle interesu-
jąca kategoria językowa wciąż nie została dokładnie przebadana. W wielu 
opracowaniach dotyczących kwestii językowych czy gramatycznych, czę-
sto problem zgrubień jest pomijany lub przedstawiany w niewielkim tylko 
stopniu, mimo iż związany jest z ważną, o ile nie najważniejszą odmianą 
języka – mową potoczoną. Dynamiczny rozwój języka i potrzeba nazywania 
nowych zjawisk i przedmiotów powinna być motywem do kontynuowania 
badań tej wciąż niedostatecznie opisanej kategorii językowej.

38 Cytat pochodzi ze strony: www.kaldata.com, (01.07.2013).
39 P. Sotirov et al., op. cit., s. 8–9.
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Pieśni towarzyszyły ludziom od wieków. Pełniły w rozmaitych spo-
łecznościach ważne funkcje: informowały o ważnych wydarzeniach 

historycznych i lokalnych, służyły rozrywce, nadawały rytm pracy i umilały 
ją, spajały wspólnoty lokalne i rodziny podczas zbiorowego śpiewu, prze-
kazywały kolejnym pokoleniom wiedzę o tradycjach, obyczajach i wierze-
niach, pouczały o konsekwencjach złych czynów.

Pieśni ludowe zajmowały w kulturze bułgarskiej szczególnie ważne 
miejsce. Większość najstarszych utworów tego gatunku nie zachowała się 
do dzisiejszych czasów, ponieważ nie zapisywano ich – były one przekazywa-
ne ustnie z pokolenia na pokolenie. Dopiero w XIX wieku pojawiły się na 
Bałkanach pierwsze oznaki zainteresowania tego rodzaju twórczością (pio-
nierami tego ruchu byli Serb Vuk Karadžić oraz Ukrainiec Jurij Wenelin), 
czego wynikiem było powstawanie coraz liczniejszych zbiorów i publikacji, 

Urszula Mras
Uniwersytet Jagielloński

Spotkanie pogaństwa z chrześcijaństwem 
w bułgarskich pieśniach ludowych
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obejmujących zarówno teksty, jak i zapisy nutowe1. W Polsce pieśni folklo-
rystyczne wciąż pozostają mało znanym i słabo zbadanym elementem kul-
tury Bułgarów. Bułgarska poezja ludowa rzadko jest tłumaczona na język 
polski, zaś opublikowane materiały są bardzo nieliczne. Są to m.in. zbiory 
Oj lesie, lesie zielony w opracowaniu Anny Kamieńskiej i Jana Śpiewaka (wy-
dany w 1956 roku) i Nimfy, herosi, antagoniści. Epos ludowy Bułgarów przygo-
towany przez Henrykę Czajkę (w 1994 roku).

Wyrastająca z wierzeń i tradycji ludowych bułgarska twórczość pieśnio-
wa odznacza się wielkim bogactwem motywów i tematów. Wątki baśniowe, 
fantastyczne i mitologiczne występują w nich szczególnie często i stanowią 
ich cechę charakterystyczną. Są one obecne w większości tekstów, choć wy-
korzystywane w różny sposób. Wiele motywów fantastycznych zawierają 
pieśni epickie, zwłaszcza junackie, a także poematy balladowe. Wątki te 
wyrosły z wierzeń ludowych i pełnią funkcję objaśniania świata, tłumacze-
nia niezrozumiałych zjawisk. Są również wyrazem nieustającego lęku przed 
chorobą, śmiercią, utratą najbliższych. 

Charakterystyczne dla twórczości ludowej jest współistnienie obok sie-
bie elementów pogańskich (magicznych, baśniowych) i chrześcijańskich, 
ich wzajemny wpływ na siebie, przeplatanie się i przenikanie. Związane 
jest to ze specyficznym rozumieniem religii przez lud i tego, jak dogmaty 
chrześcijańskie przedstawiane są w sposób klarowny dla człowieka prostego 
i zwykle też niewykształconego. Splatanie ze sobą wątków chrześcijańskich 
i pogańskich jest efektem nawarstwiania się elementów tradycyjnych, cha-
rakterystycznych dla dawnych wierzeń i przekonań, oraz motywów, postaw 
i wątków, wnoszonych przez chrześcijaństwo.

Istoty nadprzyrodzone, fantastyczne, baśniowe

1. Rusałki (samowiły)
„Smoki i rusałki przedstawione są w charakterze półbogów, którzy 

wpływają na życie człowieka” – piszą A. Kamieńska i J. Śpiewak – „Od nich 
zależy zły lub dobry los ludzi”2. Istoty rodzaju żeńskiego, będące zwykle cza-
rującymi dziewczętami o długich, jasnych włosach, nazywane były zamien-
nie samowili, samodiwi, co może być rozumiane jako „rusałki, dziwożony, 

1 H. Czajka, Bułgarska i macedońska historyczna pieśń ludowa, Wrocław 1968, s. 9–10.
2 A. Kamieńska, J. Śpiewak, Oj lesie, lesie zielony. Wybór bułgarskiej pieśni ludowej, 

Warszawa 1956, s. 12.
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nimfy, boginki”. Swą magiczną siłę zawdzięczały one odzieży, dzięki której 
mogły latać. Szaty te rusałki zdejmowały jedynie do kąpieli, wówczas jed-
nak były pozbawione swej mocy3. Samowiły żyły w górach i dzikich lasach. 
Mogły panować nad studniami i jeziorami, zamykać źródła, powodować 
suszę. Dysponowały także mocą dokonywania cudów, podobnie jak święci 
chrześcijańscy, mogły uzdrawiać nieuleczalnie chorych, a nawet wskrzeszać 
umarłych4. Przyswoiły sobie też praktyki nowej religii, takie jak modlitwa 
do Boga i zasada, że dzień świąteczny należy święcić5. Miały swoje tajne 
miejsce spotkań – igriszta – gdzie wspólnie tańczyły, bawiły się i kąpały. 
Do takiego miejsca nie miał prawa zbliżać się człowiek, który mógł zostać 
za to surowo ukarany, np. śmiertelną chorobą6. Wątek ten pojawia się np. 
w pieśni Chodziła ci Dona7 (Прошета се Дона8), w której młodzieniec ostrze-
ga dziewczynę, aby nie zbliżała się do drzewa, pod którym spotykają się 
samowiły, ponieważ może się to przyczynić do jej śmierci:

(...) bo zginiesz ty, Dono,
młoda, młodziusieńka.
Pod drzewem jaworu
jest siedem rusałek,
huśtawki splatają,
na ciebie czekają.

(...) оти ке загиниш
млада и зелена.
Тува ми си има
седум самовили,
люлька си вързуват,
тебе ми те чекат.

Podobna sytuacja jest przedstawiona w pieśni Stojan (Стоян9), w któ-
rej mężczyzna przypadkiem trafia nad jezioro, gdzie kąpią się rusałki, za 
co również spotyka go okrutna kara – Stojan umiera („люта го треска 
растресло, та легна Стоян, та юмре”).

Wierzono, że samowiły potrafią uwodzić młodzieńców, a następnie 
doprowadzać ich do śmierci swoją miłością. Nie przypisywano im jednak 
cech wyłącznie negatywnych. Kiedy człowiek wyświadczył im przysługę, 
do końca życia pomagały mu i opiekowały się nim10. Najchętniej pomagały 

3 H. Czajka, Nimfy, herosi, antagoniści. Epos ludowy Bułgarów, Katowice 1994, s. LVIII–
LIX.

4 Ibidem, s. LIX.
5 Ibidem, s. LXI.
6 Ch. Vakarelski, Etnografia Bułgarii, Wrocław 1956, s. 222–223, 309–315.
7 A. Kamieńska, J. Śpiewak, op. cit., s. 38.
8 Д. Миладинов, К. Миладинов, Български народни песни, Zagreb 1861, s. 7–8.
9 Ibidem, s. 85.
10 Ch. Vakarelski, op. cit., s. 222–23.
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dzielnym junakom, doglądały ich, gdy zostali zranieni w walce. W pieśni 
Ranny junak i rusałka samowiła opatruje rannego powstańca, daje mu strzel-
bę i wysyła do walki, by przywrócił pokój i wolność narodowi:

Usłyszała go siostra rusałka,
do junaka przyfrunęła, przyszła,
omyła mu ran drobnych trzysta,
trzysta ran i trzy strzały tatarskie (…)
podała mu strzelbę gagalijską, 
by na wojnę poszedł, by wojnę zakończył11.

Zdarzało się, że rusałka w bardzo gwałtowny sposób okazywała swe 
uczucia, np. zazdrość. W pieśni Руса Стана и самовила nimfa chce odebrać 
dziewczynie białe policzki, czarne oczy, jasną cerę. Gdy dziewczyna nie zga-
dza się, dziwożona wyrywa jej kończyny i wydłubuje oczy: 

Се разлюти самовила,
йе отвърти църни очи,
църни очи от глобои,
бели ръце от рамена,
бързи нодзе от колена.
– Ето тебе руса Стано!
Как се везит на Великден,
на Великден на добар ден! 12

Podobnie dzieje się w pieśni Неда и самовила13, w której rusałka chce 
odebrać tytułowej bohaterce czarne oczy. Warto przy okazji zwrócić uwagę 
na to, iż w utworze Руса Стана и самовила pojawia się wspomniana przez 
rusałkę nazwa chrześcijańskiego święta – Wielkanocy (Великден). Występuje 
one też w innych ludowych pieśniach bułgarskich.

Rusałki bywały zmuszone do wyjścia za mąż za człowieka. Aby skłonić 
samowiły do małżeństwa, należało odebrać im skrzydlatą szatę lub pokonać 
je w zawodach14. Wówczas, jako żony, mogły rodzić dzieci, jednak nie były 
dobrymi życiowymi partnerkami i gdy tylko nadarzyła się okazja uciekały15. 

11 A. Kamieńska, J. Śpiewak, op. cit., s. 54.
12 Д. Миладинови, К. Миладинов, op. cit., s. 5.
13 Ibidem, s. 6.
14 H. Czajka, Nimfy, herosi, antagoniści..., s. LX.
15 Ch. Vakarelski, op. cit., s. 222–223.
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Sytuacja taka została przedstawiona w pieśni Stojan żeni się z rusałką, w któ-
rej śmiertelnik bierze ślub z samowiłą, która po narodzinach dziecka podstę-
pem wymusza na mężu zwrot swoich magicznych szat i dzięki nim ucieka:

Maryjka się obróciła,
prędko przez komin frunęła,
na dachu domu usiadła.
Tam jak rusałka gwizdnęła
i do Stojana powiada: 
– czy ci nie rzekłam, Stojanie,
rusałka domu nie strzeże!16

Interesujące jest, że rusałki mogły uczestniczyć w chrześcijańskich sa-
kramentach – wychodziły za maż, chrzciły swoje dzieci. Jednym z bardziej 
wymownych tekstów ukazujących współistnienie wierzeń chrześcijańskich 
i mitologii w kulturze ludowej jest inna pieśń pod tytułem Stojan żeni się 
z rusałką17:

[Stojan] za żonę rusałkę bierze.
Sam święty Iwan ślub dawał.
Trzy lata byli ze sobą,
aż się poczuła brzemienna
i urodziła mu synka.
Sam święty Iwan chrzest dawał18.

2. Smoki
Zmej (bułg. змей) wyobrażany był jako młodzieniec, pokryty łuską od 

pasa w dół, z ogonem węża i smoczymi skrzydłami. Istoty te żyły w górach 
i grotach. Czasem smok wychodził z ukrycia, tańczył z dziewczętami pod 
postacią chłopca, a gdy zakochał się w jakiejś dziewczynie – porywał ją do 
swej kryjówki, bądź brał z nią ślub, przybywając po swą wybrankę w błysz-
czącym wozie. Dzieci narodzone z takiego związku miały skrzydełka pod 
pachami19.

16 A. Kamieńska, J. Śpiewak, op. cit., s. 52.
17 Ibidem, s. 49.
18 Ibidem, s. 51.
19 Ch. Vakarelski, op. cit., s. 224–225.
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Wątek zakochanego zmeja, przybywającego po swą wybrankę, pojawia 
się np. w pieśni Dziewczyna i smok20, w której jednak bohaterka podstępem 
zmusza swego porywacza, aby ją uwolnił.

Motyw smoka występował w pieśniach łazarskich (śpiewanych podczas 
obrzędów związanych z obchodami dnia św. Łazarza). Istota ta wówczas 
porywała upatrzoną dziewczynę, gdy wraz z innymi tańczyła łazarskie choro. 
Ofiara była unoszona ku niebu wraz z silnym wiatrem21. 22    23

Lęk przed kontaktem ze smokami poświadcza także pieśń Stojan i Di-
mana (Стоян и Димана), w której młodzieniec, celem zdobycia serca dziew-
czyny, wmawia jej, że jest w niej zakochany smok. Obawiając się stwora, 
Dimana unika wiejskich zabaw. Czeka na chłopaka, który wiosną wraca 
i oświadcza, że to właśnie on jest tym zmejem. Bohaterowi udaje się osiągnąć 
cel:  

– Hej Dimko, luba Dimano,
dajże mi święte swe słowo,
bo kocha cię smok ognisty.
Nie chodź z dziewkami do koła
i z niewiastami po wodę.
Usłuchała go Dimana,
nie chodzi w tańce do koła
i z niewiastami po wodę. (...)
Stojan jej cicho powiada: (...)
– Jam jest tym smokiem ognistym.
Prosił o nią, otrzymał 22.

– Либе ле, Димко, Димано!
Стори си дума голяма,
че ми та либи огнян змей,
с моми на оро не ходи,
с млади невести на вода.
Послуша Димка Димана,
с моми на оро не ходи,
с млади невести на вода, (...)
Стоян и тихо говори: (...)
– Сами съм азе огнян змей.
Иска я, дадоха му я 23.

Smok występuje również w pieśni Marko Królewicz zabija trzygłowe-
go smoka. Według tradycji chrześcijańskiej pokonanie trzygłowego smoka 
przypisywane było świętemu Jerzemu, więc wykorzystanie tego moty-
wu wskazuje na współistnienie i mieszanie się motywów chrześcijańskich 
i pogańskich w twórczości ludowej24. Interesująca pod tym względem jest 
też opowieść o świętym Eliaszu, który dzięki pomocy szalonego chłopca 

20 A. Kamieńska, J. Śpiewak, op. cit., s. 33.
21 J. Mleczko, Bułgarskie pieśni łazarskie. Próba systematyki pieśni obrzędowych, Katowi-

ce 2007, s. 56.
22 A. Kamieńska, J. Śpiewak, op. cit., s. 94–95.
23 Д. Миладинови, К. Миладинов, op. cit., s. 186.
24 H. Czajka, Nimfy, herosi, antagoniści..., s. 24–26.
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zwyciężył dziewięć lamii (lamja – smok płci żeńskiej, o wyglądzie wielkiego 
gada25) niszczących carskie pola i studnie (Свети Илия и девет лами26).

3. Słońce
W najstarszych pieśniach bułgarskich często powtarza się motyw Słoń-

ca-boga. Jest to zjawisko związane z pradawnym kultem solarnym, a samo 
Słońce często było wyobrażane jako piękny młodzieniec, mieszkający wraz 
ze swą matką w złotym pałacu na krańcu świata27. Pieśń Ożenienie Słońca 
z piękną Grozdanką przypomina motywy z poezji starogreckiej o zaślubinach 
bóstwa z dziewczyną28:

O Boże, dzięki ci niosę!
Słońce się smuci i żali,
bo upatrzyło dziewczynę
na dole, na niskiej ziemi.
Czy godzi się, czy uchodzi
Brać dziewkę żywą do nieba?29

Bóg nie tylko wyraża zgodę na prośbę Słońca dotyczącą pojęcia za żonę 
ukochanej, lecz wyznacza też termin, precyzując, by stało się to w dniu 
świętego Jerzego30.

Wątkiem często pojawiającym się w pieśniach są też podejmowane przez 
ludzi próby dorównania Słońcu powabem, siłą, szybkością. W Dziewczyna 
świeci jaśniej od Słońca31 bohaterka chce swoją urodą konkurować z dzienną 
gwiazdą. Podobny motyw został wykorzystany w utworze Młodzieniec idzie 
w zawody ze Słońcem32 – mężczyzna wygrywa w tej rywalizacji i przyjeżdża 
do wspaniałego pałacu, gdzie poznaje siostrę Słońca, „jasną gwiazdę”, którą 
w nagrodę otrzymuje za żonę. Także Снощи се Павел похвали przedstawia 

25 Ch. Vakarelski, op. cit., s. 224.
26 Д. Миладинови, К. Миладинов, op. cit., s. 43–44.
27 Българска митология. Енциклопедичен речник, ред. А. Стойнев, Sofia 1994, 

s. 333–336.
28 A. Kamieńska, J. Śpiewak, op. cit., s. 12.
29 Ibidem, s. 24.
30 Ibidem, s. 25.
31 Ibidem, s. 28.
32 Ibidem, s. 30.
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scenę, w której bohaterowi udaje się prześcignąć Słońce, w zamian za co 
poślubia Jutrzenkę33.

4. Przyroda ożywiona
Popularnym motywem fantastycznym w bułgarskiej poezji ludowej jest 

ożywiona przyroda. Najwięcej przykładów jego wykorzystania można spo-
tkać w pieśniach hajduckich i junackich. „Przyroda jest sprzymierzeńcem 
człowieka, współczuje jego cierpieniom” – pisze H. Czajka w książce Bułgar-
ska i macedońska historyczna pieśń ludowa – „Las i jego wszyscy mieszkańcy są 
przyjaciółmi hajduków. (...) Troszczą się o rannych bohaterów, ocieniają ich 
skrzydłami, przynoszą w dziobie wodę źródlaną”34. Przykłady takiej troski 
znaleźć można np. w pieśni Chory Stojan i sokół35, w której bohater rozmawia 
z sokołem, po tym jak przyniósł mu wieści o jego rodzinie, a także w Hej, 
hej, Stojanie, Stojanie36, opisującej scenę opieki orłów nad rannym junakiem. 
W drugim z wymienionych utworów pojawia się nawiązanie do chrześcijań-
skiego świętego:

A pójdźże, chodźże z nami,
do swego syna Stojana.
Leży on, umrzeć się zbiera,
boś mu koszulę uszyła
na znaczny dzień w święty Prokop (…)37.

Szczególnym przypadkiem ożywionej przyrody są ludzie zamienieni 
w zwierzęta. Polimorfia jednak nie musi być wyłącznie karą za przewinie-
nia, ale też wynikiem prośby człowieka. W pieśni Siostra kukawką38 (Яна 
кукавица39) Bóg przychodzi z pomocą zagubionej w lesie siostrze rannego 
młodzieńca i zgodnie z jej wolą zamienia ją w kukułkę, aby mogła odnaleźć 
drogę do brata. 

33 J. Mleczko, op. cit., s. 33.
34 H. Czajka, Bułgarska i macedońska pieśń..., s. 140–142.
35 A. Kamieńska, J. Śpiewak, op. cit., s. 166.
36 Ibidem, s. 103.
37 Ibidem, s. 104.
38 Ibidem, s. 81.
39 Д. Миладинов, К. Миладинови, op. cit., s. 19.
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Personifikacja chorób

Choć choroby są elementem życia ludzkiego, który mocno osadzony 
jest w rzeczywistości zmysłowej, to jednak w folklorze zyskały nową, me-
tafizyczną postać. Często podlegają antropomorfizacji, przyjmując w wy-
obraźni ludowej formy istot piekielnych czy nawet usobienia śmierci. Jest to 
związane ze specyfiką rozumienia zasad chrześcijańskich przez lud, w której 
cielesna niemoc pojmowana bywa jako kara za grzechy. Personifikacją cho-
roby jest zwykle odrażający potwór, mara, np. dżuma (čuma) wyobrażana 
jako upiorna, groźna kobieta o potarganych włosach i kościstych rękach 
z długimi paznokciami, odziana w podarte szaty. W swoje ofiary strzela 
z łuku lub, według innych wyobrażeń, obcina ludziom głowy kosą, co na-
suwa bliskie skojarzenia z ludowym wyobrażeniem śmierci. W pieśni Еден 
син и майка okrutna choroba nie omija starych, młodych, matek ani dzieci:

Туку ми йе таа църна чума,
що удрила, ‘се ми поморила.
Не ми биет староно и младо.
Тук’ ми биет кой дека йе юнак,
що удрила еден син у майка,
го удрила и го поморила40.

W bułgarskiej kulturze ludowej występują także personifikacje innych 
chorób. Ospy (šarka lub sipanica) są trzema siostrami, które nie są bardzo 
groźne, zwykle mają pozytywne usposobienie. Jednak gdy się rozgniewają, 
napadają na dzieci i sprowadzają na nie chorobę. Natomiast czerwonkę (če-
rvenka) wyobrażano jako grubą, brzydką kobietę o czerwonej cerze41.

Spełniające się klątwy

Wiara w potężną moc sprawczą klątwy obecna jest nie tylko w słowiań-
skiej kulturze ludowej, a można ją spotkać również w legendach i baśniach 
różnych kultur (chociażby w baśni o Śpiącej Królewnie francuskiego pisa-
rza Charlesa Perraulta). W tradycyjnych wyobrażeniach pełni ona funkcję 
złej wróżby, życzenia nieszczęścia drugiemu człowiekowi. Według wierzeń 
mogą one się urzeczywistniać, a ich tragicznych skutków zazwyczaj nie da 

40 Ibidem, s. 310.
41 Ch. Vakarelski, op. cit., s. 227.
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się uniknąć. Motyw klątwy występuje również w bułgarskich pieśniach lu-
dowych. Przekleństwo rzucone przez matkę na własnego syna wypełnia się 
w pieśni Hej, hej, Stojanie, Stojanie – orły powiadamiają kobietę o śmierci jej 
syna:

Leży on, umrzeć się zbiera, (…)
boś go okrutnie przeklęła
i straszna się klątwa spełniła42.

Podobny obraz matki przeklinającej swoje dziecko pojawia się w pieśni 
Stojan chory43. Gdy bohater wyznaje rodzicielce swoje grzechy, ta przepowia-
da, że przez dziewięć lat będzie on leżał dogorywając i cierpiąc za swe cięż-
kie przewinienia. Przekleństwo, podobnie jak modlitwa, ma moc magiczną: 
słowa wyrzeczone przez kobietę, usłyszał sam Bóg i klątwa wypełnia się co 
do słowa.

Znacznie mniej poważna, a wręcz żartobliwa klątwa zostaje rzucona 
w pieśni Przeklęte miłowanie przez zakochanego młodzieńca na swoją nie-
wierną ukochaną:

(...) żebyś się słomką podparła,
a ciężką żeby ci była,
oby ci komar był koniem,
a jeszcze zbyt był wysoki.
W garnek po drabkach byś lazła,
tam po turecku usiadła,
i to ci było szeroko44.

Duchy i życie pośmiertne

Również wiara w życie pośmiertne była rozumiana  w sposób magiczny 
w tradycji ludowej. Wierzono, że zmarły może powrócić na ziemię, jeśli 
np. pozostawił za życia niespełnione obietnice. W pieśni Łazarz i Petka-
na45 (Лазар и Петкана46) brat powraca z zaświatów, aby wypełnić prośbę 
matki by sprowadzić do niej córkę z powrotem. Przenikanie się wątków 

42 A. Kamieńska, J. Śpiewak, op. cit., s. 103.
43 Ibidem, s. 105–111.
44 Ibidem, s. 278.
45 Ibidem, s. 61.
46 Д. Миладинов, К. Миладинов, op. cit., s. 145.
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pogańskich i chrześcijańskich jest w tej pieśni bardzo zauważalne: kobieta 
przeklina zmarłego syna, obwiniając go za nieszczęścia, jakie spadły na jej 
rodzinę. Martwy chłopak słysząc słowa rodzicielki, modli się do Boga, by go 
wskrzesił i pozwolił ulżyć matce w cierpieniu.

Powszechna była również wiara w to, że każda trwała budowla musi 
mieć złego ducha, który będzie jej strzegł. Legendy słowiańskie mówią, że 
dawniej w fundamentach budowli zamurowywano żywcem niewinną kobie-
tę, która po śmierci stawała się owym „złym duchem”47. Echa tych wierzeń 
widoczne są w niektórych pieśniach, np. Majster Manoił i zamurowana nie-
wiasta48 – balladzie opowiadającej o tragicznym finale złożonej przez robot-
ników przysięgi.

Królewicz Marko jako przykład postaci z pogranicza światów

Królewicz Marko był postacią, której niezwykłe losy opisywane są 
w wielu pieśniach bułgarskich, a także jednym z głównych bohaterów po-
łudniowosłowiańskich eposów ludowych. Jego wielka popularność w twór-
czości Słowian południowych jest ciekawym przykładem kształtowania się 
mitu, zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę, że Marko jest drugorzędną 
postacią historyczną, a teksty źródłowe zawierają bardzo skąpe informacje 
na jego temat. Wiadomo, że żył w drugiej połowie XIV w., był synem króla 
Vukašina, po którym odziedziczył gród Prilep. Był ostatnim władcą chrze-
ścijańskim na ziemiach macedońskich przed okresem niewoli tureckiej, a – 
według zapisów kronikarskich – miał sam oddać swoje ziemie w osmańskie 
władanie. Zginął, walcząc po stronie Turków w bitwie na Rovinach w 1394 
roku49. Zadziwiające jest to, że potwierdzane w źródłach konformistyczne 
czy wręcz tchórzowskie zachowania królewicza Marko zostały w opowie-
ściach ludowych przekute na całkowicie odmienne cechy jak odwaga, wa-
leczność, patriotyzm. 

Bohater funkcjonuje w twórczości ludowej Słowian południowych nie-
mal jako nadczłowiek, półbóg, który nadludzką siłę i odwagę zyskał dzię-
ki nadprzyrodzonej istocie – rusałce, wili – która wykarmiła go własną 
piersią. Postać Marka związana jest zarówno ze światem pogańskim, jak 

47 Opis libretta opery Gergana zob. AE 200 – Bulgarian Operas, http://www.ucis.pitt.edu/
opera/BULGOP/, (28.11.2013).

48 A. Kamieńska, J. Śpiewak, op. cit., s. 70.
49 H. Czajka, Nimfy, herosi, antagoniści..., s. XLIII–XLV.
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i chrześcijańskim. Analogie do wątków biblijnych odnaleźć można w pie-
śniach, mówiących o wydarzeniach z początku życia królewicza:

Wziął Wukaszyn wiklinowy koszyk, 
jego boki smołą posmarował, 
potem dziecię do koszyka włożył 
i je zaniósł, gdzie Wardaru wody, 
i dzieciątko na rzece zostawił 50.

Motyw ten budzi skojarzenia z przypowieścią biblijną o Mojżeszu, który 
również jako niemowlę został umieszczony w koszyku i puszczony z prądem 
rzeki.

Przygody Marka przepełnione są magicznymi wydarzeniami i baśniowy-
mi postaciami. Opiekują się nim rusałki, cała przyroda pomaga mu w jego 
bohaterskich czynach. Celem bohatera jest walka z szeroko pojmowanym 
złem, często ucieleśnienym pod postacią Turków. Marko wygrywa każdą bi-
twę dzięki sile i sprytowi, ale cechuje się także pychą i zarozumiałością. 

Cechy te można odnaleźć w pieśni Marko zbywa siły51, w której dumny 
bohater, pewien swej potęgi, chce się mierzyć z samym Bogiem, mówiąc, 
że byłby w stanie podnieść całą Ziemię. Słysząc to, Stwórca schodzi z nieba 
pod postacią staruszka, chowa cały ciężar planety do worka i każe Markowi 
go podnieść, aby ten zrozumiał swoją słabość. Za swoją chełpliwość i chęć 
równania się z Najwyższym, bohater zostaje ukarany – już nigdy nie odzy-
skuje swojej dawnej siły52.

Podsumowanie

Bułgarska twórczość ludowa cechuje się dużą różnorodnością i bogac-
twem tematyki. Fabularyzowane pieśni budzą w odbiorcy zaciekawienie, 
a niejednokrotnie także zdumienie nieoczekiwanymi zwrotami akcji. Chęt-
nie wykorzystywane przez anonimowych twórców motywy fantastyczne 
nadają tym tekstom niezwykłego klimatu – często jest to atmosfera grozy, 
choć prócz niej pojawiają się w nich także sielskie, bajkowe obrazy, pełne 
przyjaznej człowiekowi przyrody, opiekującej się nim, dającej schronienie. 

50 Wukaszyn pozbywa się nowo narodzonego Marka z domu, a Wida samodiwa obdaro-
wuje go nadludzką siłą, [w:] H. Czajka, Nimfy, herosi, antagoniści..., s. 3–8.

51 A. Kamieńska, J. Śpiewak, op. cit., s. 58.
52 H.Czajka, Nimfy, herosi, antagoniści...., s. LXV.
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Motywy fantastyczne i mitologiczne występują w ogromnej części pie-
śni ludowych, choćby w postaci antropomorfizowanej przyrody, czy też 
nadludzkich zdolności bohatera. Nadają one pieśniom baśniowego charak-
teru, budują nastrój, wzbudzają emocje. Nierzadko motywy te są pewnego 
rodzaju wytłumaczeniem skomplikowanych i często niezrozumiałych dla 
niewykształconego ludu praw fizyki i natury, bądź próbą pogodzenia się 
z trudnymi sytuacjami i tragediami w życiu (jak np. śmierć bliskiej osoby), 
czy też ciągle przewijającym się w tekstach problemem niewoli tureckiej. Są 
one wreszcie okazją do wyjaśnienia odbiorcy reguł panujących w społeczno-
ści, porządku świata wyznaczanego przez cykliczność przyrody i ludzkiego 
życia, w których wszystko miało swój ściśle określony czas i miejsce (w tym 
również święta chrześcijańskie wpisujące się w kalendarz rolny), a zaniedba-
nie lub pominięcie choćby jednego jego elementu groziło katastrofą53.

Występujące w pieśniach ludowych motywy pogańskie współistnie-
ją z chrześcijańskimi, które często nie są zgodne z oficjalnymi prawdami 
wiary, głoszonymi przez Cerkiew. Wyobrażenie Stwórcy, Boga-Ojca, wśród 
ludu ukształtowała ikonografia chrześcijańska. Przedstawiany jest on jako 
djado Gospod („dziadek Pan Bóg”)54, który może zstąpić z nieba (raju) i pod 
postacią staruszka podróżuje po świecie. Pojęcie ewangelicznej troistości 
Boga w kulturze ludowej niemal w ogóle nie istnieje55. Święci chrześci-
jańscy, schodzący na ziemię, by pomagać ludziom i udzielać sakramentów, 
występują obok postaci mitycznych. Ciekawe są też folklorystyczne wersje 
hagiografii. Na przykład w pieśni Święty Pieter i jego matka, życie pośmiertne 
jest wyobrażane jako piętrowa budowla, w którym z wyższego piętra (nie-
ba) św. Piotr spuszcza sznur do piekła, by uratować duszę swojej grzesznej 
matki56. Wszystko to świadczy o specyficznym rozumieniu chrześcijaństwa 
przez prosty lud wiejski. Nie dziwi więc tendencja do wyjaśniania zawiłych 
dogmatów wiary poprzez analogie do życia codziennego, dla których tłem 
są często pozostałości wierzeń pogańskich. 

W ludowej twórczości poetyckiej Bułgarów nie ma wyraźnego rozgra-
niczenia między treściami pogańskimi a chrześcijańskimi. Wątki te istnieją 
w jednym tekście na równych prawach, nie kolidując ze sobą. Brak między 

53 Informacje z wykładów Todora Mołłowa w czasie Międzynarodowego Letniego Semina-
rium Bułgarskiego Języka i Kultury w Wielkim Tyrnowie (2013).

54 Ch. Vakarelski, op. cit., s. 220.
55 Ibidem.
56 A. Kamieńska, J. Śpiewak, op. cit., s. 45.
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nimi wyraźnego rozróżnienia, co oznacza, iż rozgraniczenie takie przypusz-
czalnie nie istniało również w umysłach ludzi tworzących i wykonujących 
pieśni. Utwory te, powstające w środowisku niewykształconej, wiejskiej 
ludności, pozwalają poznać jej obyczajowość, sposób myślenia, tradycje, ob-
rzędy, codzienne obowiązki, wierzenia i moralność. Bogactwo pieśni oraz ich 
różnorodność artystyczna i ideowa nasuwają czytelnikowi wizję słowiańskiej 
krainy pełnej uzdolnionych poetów oraz ludności rozmiłowanej w niezwy-
kłych historiach, śpiewanych wspólnie w czasie pracy i spotkań w wiejskich 
i rodzinnych społecznościach bądź też przez wędrownych pieśniarzy. Pieśni 
są dowodem na to, jak żywe było życie duchowe mieszkańców ziem buł-
garskich, jak niezwykła była wyobraźnia pozwalająca tworzyć tak barwne 
historie, bogate w różnorakie, często odległe i na pozór niemożliwe do po-
godzenia wątki.
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Afera Brunnbauer-Balewa a współczesne nurty 
historiografii bułgarskiej wobec zagadnienia 
panowania tureckiego w Bułgarii1

Rozwój nowożytnej historiografii bułgarskiej był ściśle związany 
z najnowszymi dziejami tego niewielkiego narodu słowiańskiego. 

Epokę odrodzenia narodowego otworzyło dzieło mnicha Paisija Chilendar-
skiego Słowianobułgarska historia (История славянобългарска), dotycząca śre-
dniowiecznej przeszłości Bułgarii. Historycy – przede wszystkim Jurij We-
nelin – wnieśli niezwykle istotny wkład w kształtowanie tożsamości naro-
dowej Bułgarów i przez potomnych zostali zaliczeni w poczet tzw. budzicieli 

1 Niniejszy tekst stanowi zmodyfikowaną część pracy licencjackiej „Kształtowanie się 
współczesnego dyskursu o masakrze w Bataku w drugiej połowie XIX wieku” przygoto-
wanej pod kierunkiem dr hab. Sylwii Nowak-Bajcar w Instytucie Filologii Słowiańskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2013 roku.

Krzysztof Popek
Uniwersytet Jagielloński
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narodowych2. Nowoczesna historiografia bułgarska, rozwijająca się w wy-
zwolonej Bułgarii (po roku 1878), właściwie aż do objęcia w kraju władzy 
przez komunistów we wrześniu 1944 roku była inspirowana przede wszyst-
kim przez wzorce europejskie. Za pierwsze istotne dzieło historiograficzne 
tego czasu uznawane są Zapiski z powstań bułgarskich (Записки по българските 
въстания) Zachariego Stojanowa, wydane w w latach 1884–18923. W okre-
sie istnienia Bułgarskiej Republiki Ludowej nauki humanistyczne zostały 
zdominowane przez metodologię marksistowską, według której rozwój 
historyczny był warunkowany prawami ekonomii oraz konfliktami klaso-
wymi. Ograniczeniom tym od lat pięćdziesiątych XX wieku towarzyszyły 
w nauce bułgarskiej tendencje nacjonalistyczne. Wprawdzie przemiany de-
mokratyczne w latach dziewięćdziesiątych doprowadziły w znacznym stop-
niu do oddzielenia ideologii od nauki, jednak ostatnie wydarzenia z 2007 
roku związane z tzw. aferą Brunnbauer-Balewa pokazały, że wciąż są one od 
siebie zależne.

Dnia 17 maja 2007 roku miała odbyć się konferencja naukowa doty-
cząca masakry w Bataku4, organizowana przez Ulfa Brunnbauera5 i Martinę 
Balewę6 z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. O kontrowersyjnym podejściu 

2 M. Семов, Г. Бакалов, Д. Дойнов, Будители народни, София 2001, s. 274–276, 
282–285.

3 Л. Стоянов, Захарий Стоянов, http://liternet.bg/publish5/lstoianov/zstoianov.
htm (15.07.2013).

4 Masakra w Bataku miała miejsce w 1876 roku, w czasie powstania kwietniowego – 
największego bułgarskiego zrywu przeciwko władzy osmańskiej. Około 5 tys. Bułgarów, 
w tym kobiety i dzieci, zostało w jej trakcie zamordowanych w szczególnie brutalny 
sposób przez nieregularne oddziały baszybuzuków. Rzeź zajmuje szczególne miejsce 
w bułgarskiej pamięci historycznej, a przez Iwana Wazowa została nawet uznana za 
Golgotę narodową.

5 Ulf Brunnbauer jest profesorem historii Uniwersytetu w Ragensburgu. Jego badania 
skupiają się na konfliktach etnicznych oraz mniejszościach muzułmańskich na Bałka-
nach, a także kształtowaniu się tożsamości narodowej w krajach byłej Jugosławii. Jest 
autorem monografii: „Die sozialistische Lebensweise”. Ideologie, Politik und Alltag in 
Bulgarien 1944–89 (2007) oraz Gebirgsgesellschaften auf dem Balkan. Wirtschaft und 
Familienstrukturen im Rhodopengebirge (19./20. Jahrhundert) (2004). Zob. Prof. dr. 
Ulf Brunnbauer, www.uni-regensburg.de/philosophie-kunst-geschichte-gesschaft/ges-
chichte-suedost-osteuropa/mitarbeiter/brunnbauer/, (15.06.2013).

6 Martina Balewa jest historykiem sztuki. Na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie prowadzi 
badania z zakresu wpływu źródeł ikonograficznych na kształtowanie się pamięci ko-
lektywnej wśród narodów bałkańskich. Jest autorką takich monografii, jak Bulgarien 
im Bild. Die Erfindung von Nationen auf dem Balkan in der Kunst des 19. Jahrhunderts 
(2012) czy Батак като място на паметта (wraz z Ulfem Brunbauerem, 2007). 
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badaczy do zagadnienia świadczyła zaproponowana pierwotnie nazwa sesji 
naukowej: „Islam jako wrogi obraz. Historia i współczesność antyislamskich 
stereotypów w Bułgarii i przykład mitu masakry w Bataku” („Ислямът 
като вражески образ. История и съвременност на антиислямски 
стереотипи в България и примера за мита за клането в Батак”), któ-
rą zastąpiono na bardziej neutralną: „Batak jako miejsce pamięci” („Батак 
като място на паметта”). Planowano, iż historycy z Berlina, Sofii oraz 
Budapesztu przedstawią podczas konferencji najnowsze badania dotyczące 
pamięci o masakrze w Bataku oraz o bułgarskim odrodzeniu narodowym. 
Tematy wystąpień obejmowały m.in. krytyczny komentarz do spuścizny 
wizualnej dotyczącej ludobójstwa z 1876 roku reprezentowanej przez ob-
raz „Rzeź w Bataku” („Баташкото клане”) Antoniego Piotrowskiego oraz 
serię fotografii Dimitra Kawry, interpretację odrodzenia narodowego jako 
mitu politycznego, czy przedstawienie pomackiej perspektywy powstania 
kwietniowego7. 

Konferencja spotkała się z falą krytyki nie tylko ze strony tradycyjnie 
zorientowanych badaczy historii, ale i bułgarskich mediów oraz świata po-
lityki. Organizatorzy sesji naukowej byli oskarżani o negowanie masakry 
w Bataku, atak na bułgarską tradycję historyczną i zakłamywanie prze-
szłości. Przeciwko planowanej konferencji wypowiadali się m.in. prezydent 
Bułgarii Georgi Pyrwanow8, wiceprezydent Angeł Marin9, premier Sergiej 
Staniszew10, dyrektor Narodowego Muzeum Historycznego w Sofii – Bo-
żidar Dimitrow11 czy dyrektor Instytutu Historii Bułgarskiej Akademii 
Nauk – Georgi Markow12. Otwarty protest wystosowały władze lokalne 

Zob. Prof. Dr. Martina Balewa, www.kultop.unibas.ch/en/members/executive-board/
martina-baleva/, (15.07.2013).

7 Program konferencji dostępny pod adresem internetowym. Zob. http://www.scci.bg/
resources/Batak.pdf, (15.06.2013).

8 Първанов: Подмяна на събитията в Батак е провокация към историята 
ни, http://news.ibox.bg/news/id_1029358286, (18.05.2013).

9 Ангел Марин: Баташкото клане не е мит, а жестока реалност, http://darik-
news.bg/view_article.php?article_id=140705, (18.05.2013).

10 Станишев: Баташкото клане е неоспорим исторически факт, http://darik-
news.bg/view_article.php?article_id=139594, (18.05.2013).

11 Б. Димитров, Баташкото клане не е мит – „Шоуто на Слави”, www.savebghi-
story.wordpress.com/2007/05/17/Баташкото-клане-не-е-мит-Шоуто-на-Слав/, 
(18.05.2013).

12 Г. Марков, Сред костите се крият много пачки, http://www.travelguide-bg.com/
news/news.php?id=3947, (18.05.2013).
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i mieszkańcy miejscowości Batak. Atmosfera dyskusji była bardzo burzli-
wa. Telewizja SKAT ogłosiła nagrodę pieniężną w wysokości 2,5 tys. euro 
za aktualną fotografię Balewej bądź jej adres zamieszkania, co odczytywa-
no jako otwartą groźbę skierowaną do badaczy z Uniwersytetu w Berli-
nie i przedstawicieli nowej historiografii. Nacjonalistyczna partia ATAKA 
oskarżyła niemieckich uczonych o to, że „zostali kupieni przez bogatych Ży-
dów”13. W całej Bułgarii, przede wszystkim w Sofii oraz Bataku, dochodziło 
do gwałtownych manifestacji przeciwko projektowi. W rezultacie Wolny 
Uniwersytet w Berlinie zagwarantował Brunnbauerowi i Balewej specjalną 
ochronę, a konferencja została odwołana decyzją Instytutu Etnograficznego 
Bułgarskiej Akademii Nauk, który odmówił udostępnienia sal i wycofał się 
z pełnienia roli gospodarza. Sponsorzy ogłosili odroczenia sesji naukowej na 
czas nieokreślony14.

Wydarzenia, mające miejsce w Bułgarii w 2007 roku stały się pretek-
stem nie tylko do dyskusji na temat miejsca masakry w Bataku w bułgar-
skiej tradycji historycznej, ale i charakteru panowania tureckiego w Bułgarii 
oraz jego historiograficznych interpretacji. Środowisko bułgarskich history-
ków skupiło się w dwóch obozach, utrwalając podział istniejący właściwie 
już od przemian ustrojowych w latach dziewięćdziesiątych. Po jednej stronie 
stanęli tradycjonaliści, a po drugiej innowatorzy15. Do pierwszych należy za-
liczyć takich badaczy jak Georgiego Markowa16 czy Bożidara Dimitrowa17. 
Są oni przedstawicielami starszego pokolenia historyków, które rozpoczęło 

13 P. Peltsch, Religionskonflikt: Aufruf zum Mord, www.focus.de/wissen/mensch/ge-
schichte/religionskonflikt_aid_136893.html, (18.05.2013).

14 А. Вазенков, Проектът и скандалът „Батак”, „Анамнеза”, 2009, nr 4, s. 132–
203.

15 Terminy традиционалисти i иноватори wprowadzone zostały do dyskur-
su w 2007 roku przez Błagowesta Njagułowa. Zob. Историята – наука или 
политическа пропаганда, www.kultura.bg/bg/article/view/12949, (15.06.2013).

16 Georgi Markow jest członkiem Bułgarskiej Akademii Nauk, który w swoich badaniach 
skupia się na historii polityczno-militarnej trzeciego państwa bułgarskiego. Jest au-
torem takich prac jak: Българо-германските отношения 1931–1939 (1984), 
Българското крушение 1913 (1991) czy България в балканския съюз срещу 
Османската империя 1911–1913 (2012). Zob. Директор Георги Марков, www.
ihist.bas.bg/CV/Direktor_GMarkov.htm, (15.06.2013).

17 Bożidar Dimitrow jest dyrektorem Narodowego Muzeum Historycznego w Sofii. 
Jest autorem następujących książek: Българите – първите европейци (2002), 
Истинската история на Освобождението 1860–1878 czy Македония – 
свещена българска земя (2007). Zob. Божидар Димитров, www.personi.dir.bg/
person.php?id=127, (15.06.2013).
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karierę naukową jeszcze w okresie komunizmu, a w swoich badaniach sku-
pia się na faktograficznych i politycznych ujęciach przeszłości. Granice ich 
badań wyznacza problematyka narodu bułgarskiego. Bardzo ważne miejsce 
w pracy tradycjonalistów zajmują „świetlane karty” historii Bułgarii, dzięki 
którym wyeksponowany zostaje heroizm Bułgarów, jego zdolność do po-
święcenia, męczeństwo i narodowa jedność. W tym ujęciu historia pełni 
konkretną, utylitarną rolę – ma wychowywać i jednoczyć społeczeństwo18.

Innowatorzy, których reprezentantami są Martina Balewa, Rumen Da-
skałow19 czy Iwan Elenkow20, czerpiąc z postulatów antropologii historycz-
nej, opowiadają się za współpracą historii z innymi gałęziami nauk huma-
nistycznych, z socjologią oraz antropologią kulturową na czele. Starają się 
przy tym sięgać po niezbadane dotąd, niestandardowe źródła historyczne, 
m.in. przekazy ustne, ikonografię, literaturę piękną. Bardzo ważną rolę od-
grywa w ich badaniach kontekst porównawczy i przemiany mentalne ba-
danych wspólnot (niekoniecznie narodowych), a także istota samej pamięci 
i świadomości historycznej. W ten sposób historia często jest traktowana 
jako konstrukt kulturowy, a nie chronologiczny zbiór minionych faktów. 
W badaniach innowatorów masakra w Bataku stała się punktem wyjścia 
do rozważań nad procesami kształtowania bułgarskiej pamięci historycznej 

18 Г. Марков, op. cit.
19 Rumen Daskałow pracował na Uniwersytecie św. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii, a tak-

że na Nowym Uniwersytecie Bułgarskim. Obecnie jest wykładowcą Central European 
University w Budapeszcie. Zajmuje się przede wszystkim zjawiskiem modernizacji Pół-
wyspu Bałkańskiego oraz Europy Wschodniej, a także metodologią związaną z antropo-
logią historyczną. Jest autorem m.in. From Stambolov to Zhivkov. The Great Debates on 
the Modern Bulgarian History (2009), The Making of a Balkan Nation (2004) czy  Be-
tween East and West. Dilemmas of the Bulgarian Cultural Identity (1998). Zob. Roumen 
Dotchev Daskalov, http://www.ceu.hu/profiles/faculty/roumen-dontchev_daskalov, 
(13.04.2013).

20 Iwan Elenkow jest kulturoznawcą pracującym na Uniwersytecie św. Klimenta Ochrydz-
kiego w Sofii, którego badania dotyczą kształtowania się pamięci historycznej wśród 
Bułgarów po II wojnie światowej. Jest autorem monografii: Католическата църква 
от източен обряд в България от времето на съединението на част от 
българския народ с Рим през 1860 г. (2000) i До средата на ХХ век. Родно и 
дясно. Принос към културната история на несбъднатия десен проект 
в България от времето между двете световни войни (1998). Zob. Проф. 
Иван Еленков, www.phls.uni-sofia.bg/display.php?page=users&user_ID=39, 
(13.04.2013).
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względem okresu panowania tureckiego oraz refleksji prezentującej mecha-
nizmy powstawania wyobrażeń na temat przeszłości21.

Jednym z głównych obszarów dyskusji między środowiskami tradycjo-
nalistów a innowatorów jest podejście do badań nad panowaniem osmań-
skim w Bułgarii. Ci pierwsi postrzegają je jako „jarzmo tureckie”, ujmując 
w perspektywie ukształtowanej jeszcze w okresie odrodzenia narodowego. 
Ujęcie takie wciąż funkcjonuje w bułgarskiej pamięci historycznej, jest 
m.in. przyjmowane w edukacji – dominuje w szkolnictwie, w muzeach oraz 
w opracowaniach popularnonaukowych. Innowatorzy starają się natomiast 
udowodnić, że panowania osmańskiego nie można traktować jednoznacznie 
i w pewnych aspektach było korzystne dla Bułgarów. Państwo osmańskie 
prezentują jako specyficzną wspólnotę narodów, które przez wieki potrafiły 
żyć obok siebie w tolerancji. Wizje historii, które proponują obydwa środo-
wiska, diametralnie się więc od siebie różnią.

Tradycyjna historiografia bułgarska jednoznacznie ocenia prawie pięć-
setletnie panowanie tureckie jako „wieki ciemne”22 w dziejach Bułgarii, 
w czasie których naród sprowadzony do pozycji rai (tur. bydło) był uciska-
ny zarówno na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, jak i kulturowej23. 
Model tzw. „jarzma tureckiego” (турско робство) został stworzony wraz 
z powstaniem w XIX wieku pierwszych nowoczesnych prac historycznych 
dotyczących dziejów Bułgarii, począwszy od Древние и нынешние болгары 
(Dawni i współcześni Bułgarzy) Jurija Wenelina24. Ta perspektywa powszech-
nie funkcjonuje w bułgarskiej świadomości narodowej po dziś dzień.

W tradycyjnym ujęciu historiograficznym podkreśla się, że Impe-
rium Osmańskie było represyjną monarchią absolutną, względem ustroju 

21 E. Domańska, Historia antropologiczna. Mikrohistoria, [w:] N. Z. Davies, Powrót Marti-
na Guerre’a, tłum. P. Szulgit, Poznań 2011, s. 230–234; Историята – наука или…; 
Г. Марков, op. cit.

22 To pejoratywne określenie funkcjonuje jako stereotyp i duże uproszczenie historyczne 
odnoszące się do średniowiecza. Zostało ono stworzone przez Jacoba Burchardta, który 
przeciwstawiał wielki dorobek renesansu zapaści cywilizacyjnej, jaka miała nastąpić 
w poprzedzającej epoce. Zob. J. Barber, The Road from Eden: Studies in Christianity and 
Culture, Palo Alto 2008, s. 148.

23 R. Daskalov, The Making of Nation in the Balkans. Historiography of the Bulgarian Reviv-
al, Budapest–New York 2004, s. 30–31, 200–201.

24 Ю. И. Венелин, Древние и нынешние болгары в политическом, народопис-
ном, историческом и религиозном их отношении к россиянам. Истори-
ко-критические изыскания, Москва 1829; C. Magris, Dunaj, tłum. J. Ugniewska, 
A. Osmólska-Mętrak, Warszawa 2004, s. 336.
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wzorowaną zarówno na rozwiązaniach orientalnego despotyzmu, jak i mo-
delu bizantyjskiego25. Sułtan posiadał status właściciela państwa oraz 
wszystkich poddanych, a całe terytorium cesarstwa stanowiło dziedziczną 
własność dynastii osmańskiej26. Władca mógł żądać od każdego z mieszkań-
ców całkowitego posłuszeństwa, a nawet swobodnie decydować w kwestii 
jego życia oraz dobytku. Pozycja monarchy wynikała z sakralizacji władzy – 
padyszach nosił równocześnie tytuł kalifa, czyli następcy proroka Mahome-
ta. Ograniczany był wyłącznie prawem szarijatu27. Na silną pozycję sułtana 
wpływała pozycja ludności chrześcijańskiej, określanej jako raja – bydło. 
Sama ta nazwa była wyrazem niższości statusu niemuzułmanów w pań-
stwie oraz przedmiotowego traktowania poddanych. Obowiązujące zakazy 
czyniły ich w praktyce bezbronnymi wobec władzy sułtańskiej. Nie mogli 
chociażby nosić broni czy jeździć konno w obecności Turków. Ograniczenia 
funkcjonowały także w budownictwie – wznoszone cerkwie nie mogły być 
wyższe niż Turek siedzący na koniu, musiały też być położone z dala od me-
czetów. Zakazywano budowania kamiennych dzwonnic. Publiczne procesje 
religijne zostały zabronione, a obrządki chrześcijańskie mogły odbywać się 
jedynie w skromnych architektonicznie kościołach28.

Tradycyjni historycy bułgarscy podkreślają, że do XIX wieku stosunki 
ziemskie w Imperium Osmańskim miały charakter anachronicznego feuda-
lizmu. Na chłopów nałożony był obowiązek odrabiania pańszczyzny zarów-
no na gruntach państwa, jak i feudałów. Chłopi zostali pozbawieni prawa 
opuszczenia ziemi, a wysokość opłacanej w naturze renty lennej wynosiła 
nawet 1/3 plonów. Warstwy najniższe obarczono podatkami, z których naj-
wyższym był charadż (odpowiednik pogłównego) oraz dziesięcina, pobiera-
na przez zdominowaną przez Greków Cerkiew prawosławną. Obciążenia 
finansowe wzrastały w czasie wojen, dość powszechnych w całym okresie 
25 Cesarstwo Osmanów pretendowało do roli dziedzica Cesarstwa Bizantyjskiego. Jest to 

widocznie nie tylko w filozofii sprawowania władzy, ale i w tytulaturze (od 1453 roku 
sułtani tureccy nosili także tytuł cesarzy rzymskich), bezpośrednim przejęciu struktur 
administracyjnych czy ścisłej współpracy z patriarchatem Konstantynopola. Zob. D. 
G. Angelov, Byzantinism: The Imaginary and Real Heritage of Byzantium in Southeast-
ern Europe, [w:] New approaches to Balkan studies, red. D. Keridis, E. Elias-Bursać, 
N. Yatromanolakis, Waszyngton 2003, s. 3.

26 Jedynie nieliczne posiadłości zwane mülk stanowiły dziedziczną własność tureckiej ary-
stokracji rodowej. Zob. T. Wasilewski, Historia Bułgarii, Wrocław 1970, s. 136.

27 B. Jelavich, Historia Bałkanów, t. 1: Wiek XVIII i XIX, tłum. J. Polak, Kraków 2005, s. 52; 
A. Nowosad, Władza i media w Bułgarii, Kraków 2008, s. 86–87.

28 T. Wasilewski, op. cit., s. 136.
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istnienia cesarstwa. Skutkiem tego anachronizmu gospodarczego była po-
wszechna bieda oraz funkcjonowanie mieszkańców państwa Osmanów na 
granicy śmierci głodowej29.

Emanacją terroru państwa tureckiego w ujęciu klasycznej historiografii 
bułgarskiej jest polityka asymilacji ludności chrześcijańskiej. W tym celu 
Imperium Osmańskie prowadziło na ziemiach bułgarskich akcje koloniza-
cyjne. Przesiedlano głównie plemiona tureckie z Anatolii (Konjarów oraz 
Juruków), a w wyniku podbicia przez Rosję w XVIII–XIX wieku Chanatu 
Krymskiego oraz Kaukazu doszło także do masowych migracji Czerkiesów 
oraz Tatarów krymskich na tereny dzisiejszej Bułgarii30. Na politykę asymi-
lacyjną składała się również akcja przymusowej islamizacji ludności. Jedną 
z nich – o największych zasięgu – przeprowadzono na obszarze Rodopów 
w XVII wieku. Podczas niej doszło do zniszczenia 218 cerkwi i 33 klasz-
torów położonych między miejscowościami Kostenec i Stanimaka oraz do 
powstania skupiska bułgarskiej ludności muzułmańskiej (tzw. Pomaków), 
istniejącego do dziś31. Przyjmuje się, że do XIX wieku ludność wyznają-
ca islam dorównała na ziemiach bułgarskich liczebnie chrześcijanom, przy 
czym należy zaznaczyć, że ta pierwsza zdominowała miasta, natomiast dru-
ga szukała schronienia głównie na wsi32. Uczynienie z Bułgarów narodu 
chłopskiego oraz pozbawienie go elit w wyniku przesiedleń, pogromów oraz 
islamizacji jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech „jarzma turec-
kiego”.

Ucisk ludności bułgarskiej przejawiał się także w sferze kultury, ściśle 
związanej z Cerkwią prawosławną. Po upadku drugiego carstwa zostały zli-
kwidowane bułgarskie struktury cerkiewne, które podporządkowano pa-
triarchatowi w Konstantynopolu. Doprowadziło to do zjawiska hellenizacji 
Kościoła oraz ograniczenia piśmiennictwa cerkiewnosłowiańskiego do kilku 

29 Д. Косев, Д. Димитров, Ж. Натан, Д. Амгелов, Х. Христов,  История на 
България, т. 1, София 1954, s. 258; J. Rubacha, Gospodarka Bułgarii na przełomie XIX 
i XX wieku, „Słupskie Studia Historyczne”, 2011, nr 17, s. 143–144.

30 M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych 
w XIX i na początku XX wieku, Wrocław 2010, s. 76–80.

31 M. Lubańska, Synkretyzm a podziały religijne w bułgarskich Rodopach, Warszawa 
2012, s. 25–34.

32 T. Wasilewski, op. cit., s. 261–262; A. Parzymies, Muzułmanie w Bułgarii, [w:] Muzuł-
manie w Europie, red. A. Parzymies, Warszawa 2005, s. 54.
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klasztorów. Wprawdzie system milletu33 w czasach panowania tureckiego 
przyczynił się do utrzymania chrześcijaństwa na Bałkanach, ale doprowadził 
także do likwidacji wyższego duchowieństwa bułgarskego i pojawienia się 
niebezpieczeństwa hellenizacji Słowian, co byłoby równoznaczne ze zniknię-
ciem narodu bułgarskiego34.

Postrzeganie okresu panowania tureckiego w kategoriach „jarzma tu-
reckiego” jest charakterystyczne dla większości opracowań dotyczących hi-
storii regionu bałkańskiego. Zarówno Grecy, Serbowie, Chorwaci, Rumuni 
czy Macedończycy35 interpretują dziedzictwo osmańskie w sposób jedno-
znaczny – jako historyczne „wieki ciemne”36.

Jednoznacznie negatywna ocena okresu władzy tureckiej w historii Buł-
garii coraz częściej poddawana jest krytyce. W najnowszych badaniach nie 
tylko zwraca się uwagę na wyolbrzymienia, a nawet przekłamania, obecne 
w tradycyjnym sposobie postrzegania tego wycinka dziejów, ale także wska-
zuje się na fakt pozytywnych stron życia Bułgarów w Imperium Osmań-
skim. Historycy-innowatorzy nie dążą jednak do całkowitego „wybielenia” 
okresu panowania tureckiego, a zmierzają do obiektywizacji spojrzenia na 
przeszłość, odwołując się do antropologii historycznej, m.in. teorii narraty-
wistycznych. Ukazanie jasnej strony władzy osmańskiej prowadzi do zobra-
zowania stopnia oddziaływania na pamięć historyczną subiektywnie dobra-
nej faktografii, którą historycy-pisarze uporządkowują i opatrują autorskimi 

33 W zależności od wyznania, ludność Imperium Osmańskiego była podporządkowana 
systemowi milletów: islamskiego, prawosławnego, judaistycznego, katolickiego oraz 
gregoriańsko-ormiańskiego. Dominująca część ludności Bułgarii weszła w skład milletu 
prawosławnego, na czele którego stał patriarcha Konstantynopola, którego kompeten-
cje daleko wykraczały poza funkcje religijne. Był on odpowiedzialny za pobór podatków, 
sprawował władzę sądowniczą nad ludnością chrześcijańską oraz gwarantował swobo-
dę praktyk religijnych. Działalność instytucji kościelnych została sprzężona z osmańską 
administracją – diecezje oraz parafie pełniły funkcję jednostek samorządowych, a du-
chowni byli traktowani jako urzędnicy. Zob. B. Jelavich, op. cit., s. 60–67.

34 Ibidem.
35 Wyjątkami są Albańczycy oraz Bošniacy, dla których islam w okresie tureckim stał się 

religią dominującą.
36 Klasyczne ujęcie historii Bałkanów z perspektywy „jarzma tureckiego” zostało zapre-

zentowane w następujących monografiach. Zob. S. Pavlowitch, Historia Bałkanów. 
1804–1945, tłum. J. Polak, Warszawa 2010; J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Hi-
storia Słowian południowych i zachodnich, Warszawa 1988;  B. Jelavich, Ch. Jelav-
ich, The Establishment of the Balkan National States 1804–1920, Washington 1977; 
К. Манчев, История на балканските народи, t. 1: (1352–1878), София 2012.
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komentarzami37. Należy podkreślić, że owe tendencje innowacyjne są mar-
ginalne i funkcjonują poza powszechnym wyobrażeniem o historii wśród 
Bułgarów38.

W antropologicznym ujęciu historycznym podkreśla się, że sytuację 
ludności bułgarskiej w czasach władzy tureckiej nie można jednoznacznie 
określić jako pasmo cierpień, wyzysku oraz ciemiężenia. Na położenie chrze-
ścijan w Imperium Osmańskim niezwykle istotny wpływ miały chociażby 
struktury samorządowe. Lokalne wspólnoty wiejskie oddalone od tureckich 
centrów administracyjnych w praktyce samodzielnie stanowiły prawo oraz 
organizowały życie społeczne, co było wynikiem słabości aparatu biuro-
kratycznego cesarstwa. Rada starszych, złożona z ojców rodzin zarządzała 
serwitutami39, zaciągała pożyczki w imię całej wsi, a także wypłacała Tur-
kom łapówki. Miała kompetencje sądownicze z wyłączeniem najcięższych 
przestępstw, a w XIX wieku zajmowała się także organizowaniem szkół 
świeckich. W okresie wyraźnego osłabienia władzy tureckiej i wzmożonej 
działalności bandytów na Bałkanach, samorządy organizowały samoobro-
nę40. Prawo mówiące o zakazie noszenia broni przez chrześcijan miało wiele 
wyjątków. Bułgarzy ze strategicznie położonych wsi byli zobowiązani do 
formowania oddziałów strzegących przełęczy górskich (tzw. derwendżijo-
wie), stacjonujących na granicach (tzw. martołusowie), czy ścigających haj-
duków w górach (tzw. wojnucy). Ich status odbiegał daleko od położenia 
bezbronnego bułgarskiego chłopa41. 

Nowe badania rzucają inny obraz na sytuację gospodarczą Bułgarii pod 
panowaniem tureckim. Podkreśla się w nich, że nie można przyjmować 

37 E. Domańska, op. cit., s. 228–229.
38 Za prekursorem antropologicznego ujęcia w bułgarskiej historiografii można traktować 

Christo Gandewa, który skupiając się na dziejach gospodarczych całego Półwyspu Bał-
kańskiego dowodził, że władza turecka nie doprowadziła do całkowitej zapaści spo-
łeczno-gospodarczej ziem bułgarskich. Jego badania stały się zalążkiem niezależnej od 
klasycznej historiografii bułgarskiej osmanistyki. Jednak aż do lat siedemdziesiątych XX 
wieku nie wpłynęła ona zasadniczo na stereotypowe wyobrażenie dziejów Bułgarii. Zob. 
E. Solak, Znaki szczególne. Językowe i wokółjęzykowe problemy bułgarskiego Odrodze-
nia, Kraków 2009, s. 46–47.

39 Tj. gminnymi gruntami ornymi, łąkami, pastwiskami, ogrodami, winnicami, lasami i po-
rębami.

40 B. Jelavich, Historia Bałkanów..., t. 1, s. 100–102; Z. Klejn, Położenie Bułgarów pod 
zaborem osmańskim. Próba obnażenia mitów i stereotypów, „Studia z Dziejów Rosji 
i Europy Środkowej”, 2006, t. 41, s. 19–22.

41 Ibidem, s. 18.
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bezkrytycznie teorii o wyniszczeniu ekonomicznym kraju w okresie osmań-
skim. Przede wszystkim władza nie miała żadnego interesu w prowadzeniu 
destrukcyjnej polityki gospodarczej wobec własnego państwa. W XVIII 
wieku, w momencie szczytowego rozwoju gospodarki pańszczyźnianej 
w Europie, wielu chłopów bułgarskich nie tylko zdołało utrzymać wielkość 
swoich gospodarstw, ale i je powiększyć kosztem ziem leżących odłogiem 
po XVII-wiecznych wojnach, epidemiach i migracjach. Bułgaria pełniła 
rolę zaplecza rolniczego Stambułu i dużej części Anatolii, z czego korzysta-
ła cała ludność wiejska. Szczególnie po likwidacji w 1829 roku obowiązku 
dostarczania przez księstwa rumuńskie zboża Stambułowi oraz Anatolii, 
na ziemiach bułgarskich zaczął pojawiać się system przypominający gospo-
darkę wielkotowarową. Kolejnym impulsem dla rozwoju była likwidacja 
w 1839 roku ograniczeń w handlu. Eksport bułgarski w latach 1839–1848 
zwiększył się ośmiokrotnie, a w przeciągu kolejnych dwudziestu lat nawet 
piętnastokrotnie. O wzroście zamożności Bułgarów w tym okresie świad-
czą zabytki archeologiczne, bogata w mięso dieta, zabudowa, skala datków 
cerkiewnych oraz intensyfikacja ruchu pielgrzymkowego do Palestyny i na 
Górę Athos. Już w 1712 roku tureckie rejestry podatkowe klasyfikowały 
jedynie 10% niemuzułmańskich mieszkańców środkowej i wschodniej Buł-
garii jako podatników najniższej kategorii, podczas gdy w pozostałych czę-
ściach regionu – od 20% do 26%. Szeroki rynek Imperium Osmańskiego 
umożliwił części Bułgarów prowadzenie korzystnej działalności handlowej, 
której efektem było powstanie bogatej warstwy czorbadżich42.

Podobnie podaje się w wątpliwość charakter islamizacji ziem bułgar-
skich w czasie panowania tureckiego. Pod koniec XVIII wieku włoski 
podróżnik Alessandro Bisani tak pisał o tolerancji panującej w Imperium 
Osmańskim:

Cudzoziemiec, który spotkał się z nietolerancją Londynu czy Paryża, jest 
zaskoczony widząc tutaj kościół stojący pomiędzy meczetem a synagogą 
lub patrząc na derwiszy obok klasztoru kapucynów. Nie pojmuję, jak 
rząd ten  może przyjąć na swe łono religie tak różne od swojej własnej. 
(…) Jeszcze bardziej dziwi fakt, że duch tolerancji jest szeroko rozpo-
wszechniony wśród ludzi: widzisz tu rozmawiających ze sobą o intere-
sach lub dla przyjemności Turków, Żydów, katolików, Ormian, Greków 

42 R. J. Crampton, Bulgaria, Oxford 2007, s. 48–49; Z. Klejn, op. cit., s. 14–16, 22–24.



124 Krzysztof PopekHistoria i kultura

i protestantów, w takiej zgodzie i z dobrą wolą, jakby byli mieszkańcami 
tego samego kraju i wyznawali jednaką religię43.

Koran wyraźnie zakazywał przymusowego nawracania na islam, 
a władze tureckie ściśle współpracowały z innymi wspólnotami monote-
istycznymi w ramach systemu milletów.  Kiedy w XVI oraz XVII wieku 
Europa była pogrążona w  konfliktach o podłożu religijnym, w Europie 
Południowo-Wschodniej panowała tzw. Pax Ottomana44. Półwysep Bałkań-
ski nie tylko ominęła tragedia wojen religijnych, lecz obszar ten stał się na-
wet miejscem schronienia dla prześladowanych wspólnot wyznaniowych. 
Gdy w marcu 1492 roku doszło do wygnania Żydów z Hiszpanii na mocy 
edyktu z Alhambry, większość uciekinierów znalazło schronienie na obsza-
rze Imperium Osmańskiego. Gminy sefardyjskie powstały na Bałkanach, 
w Azji Mniejszej, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej – naj-
większe funkcjonowały w Salonikach, Stambule oraz Sarajewie45. Obrazem 
tureckiej tolerancji była także postawa prawosławnej ludności Peloponezu 
w czasie krótkiego okresu władzy weneckiej (1699–1718). Włosi po prze-
jęciu półwyspu na mocy traktatu karłowickiego prowadzili wobec Gre-
ków nie tylko politykę ucisku fiskalnego, ale i próbowali pozyskać nowych 
wyznawców dla Kościoła katolickiego. W 1714 roku, gdy na Pelopone-
zie ponownie pojawiły się wojska tureckie, nie napotkały oporu ze strony 
miejscowej ludności, która – w myśl greckiego porzekadła – uważała, że 
„lepszy turecki turban niż papieska tiara”46.

43 „A stranger, who has beheld the intolerance of London and Paris, must be much sur-
prised to see a church here between mosque and the synagogue, and the dervise by 
the side of a capuchin friar. I know not how this government can have admitted into 
bosom religions to opposite to its own. (...) What is still more astonishing is to find 
that this spirit of toleration is generally prevalent among the people; for here you see 
Turks, Jews, Catholics, Armenians, Greeks, and Protestants conversing together, on 
subjects of business or pleasure, with as much harmony and good will as if they were 
of the same country and religion”. Za: A. Bisani, A Pictureque Tour through part of Eu-
rope, Asia, and Africa: Containing Many New Remakrs on the Present State of Society, 
Remains of Ancient Edifices Etc., London 1793, s. 152; Tłumaczenie za: B. Jezernik, 
Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, tłum. P. Oczko, Kraków 2007, 
s. 246.

44 Ibidem, s. 241–247; Z. Klejn, op. cit., s. 8–9.
45 Do dnia dzisiejszego gminy Żydów sefardyjskich funkcjonują w Stambule, Edirne, Bur-

sie, Izmirze, Milasie oraz Ankarze. Zob. H. Kamen, Inkwizycja Hiszpańska, Warszawa 
2005, s. 29–30.

46 B. Jelavich, op. cit., s. 84–85.
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Przyjmowanie islamu miało wśród Bułgarów początkowo charakter do-
browolnej decyzji – elity, by uchronić swoją pozycję społeczną i dobytek 
musiały dołączyć do silniejszego. Jeszcze do XV–XVI wieku część spahisów 
była chrześcijanami47. Nieprzymusowe konwersje na wiarę mahometańską 
były powszechne w późniejszych wiekach, a obraz agresywnej islamizacji 
Stambułu ukształtował się pod wpływem skrajnych przypadków związa-
nych z nadużyciami czy wybuchami nienawiści, nie mającymi związku z po-
lityką państwa. Wyjątkiem było devşirme (tur. zabieranie), którego praktyk 
zaprzestano już w XVI–XVII wieku. Podobnie jak w przypadku dobrowol-
nych konwersji, zjawisko to łączyło się z licznymi gratyfikacjami i szybkim 
awansem społecznym48.

Spory między historykami innowatorami oraz tradycjonalistami, które 
w 2007 roku za sprawą afery Brunnbauer-Balewa znalazły się w centrum 
bułgarskiej opinii publicznej, mają analogiczny charakter do tych, które od 
narodzin antropologii historycznej toczą się w Europie. W przypadku Eu-
ropy Zachodniej zaczęły się one już w latach pięćdziesiątych, wraz z ogło-
szeniem prac uczonych związanych z szkołą Annales (fr. École des Annales), 
założonej przez Marca Blocha i Luciena Febvre’a49. W przypadku nauki buł-
garskiej jednak nurt antropologii historycznej wciąż reprezentują nieliczni, 
a – co pokazała afera Brunnbauer-Balewa – tradycyjne postrzeganie prze-
szłości, stworzone jeszcze w XIX wieku, wciąż jest bronione przez większość 
historyków, świat polityki oraz społeczeństwo. Dopiero porównując doro-
bek obu tych środowisk możemy uzyskać bardziej rzetelny obraz jednego 
z najistotniejszych okresów historii Bułgarii, jakim było panowanie tureckie.

47 A. Parzymies, op. cit., s. 54.
48 N. Malcolm, Bosna: A Short History, London 1994, s. 45–47; P. Wróbel, Kontrower-

sje wokół podboju i islamizacji Bośni. Przyczynek do krytyki tzw. „polityki historycznej”, 
„Balcanica Posnaniensia”, 2012, t. 19, s. 87–92.

49 T. Wiślicz, Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku, Warszawa 2004, s. 7.
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