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NARÓD 
(Bułgaria)

W języku bułgarskim leksem народ oznacza i naród, i lud. Co ciekawe jednak 
(i pozostające w sprzeczności z etnicznym rozumieniem narodu jako wspól-
noty krwi), w słowniku Najdena Gerowa Речник на български език (т. 3, 
1899) народ definiowany jest jako wspólnota miejsca, państwa i języka. To no-
woczesne ujęcie wskazuje na złożoność praktyk kulturowych doby odrodzenia 
narodowego (→ odrodzenie narodowe), kiedy naród bułgarski jako konstrukt 
myśli nowoczesnej miał odchodzić od rozumienia siebie jako ludu Bożego, a tym 
samym od chrześcijańskich form uniwersalizmu na rzecz nowych form wspól-
notowych i ludzkiego uniwersalizmu (→ uniwersalizm – Bułgaria). Wszystko, 
co w przeszłości było lokalne, nowoczesna epoka wpisywała w ogólne/wspólne 
pole świadomości narodowej. Tym samym kondycję jednostki czy na przykład 
historyczne zwycięstwa można scharakteryzować właśnie w odniesieniu do 
pojęcia „naród”. 

Konstruowanie nowoczesnego narodu, figury mentalnej szczególnie podat-
nej na labilność, warunkowała dynamika przemian historycznych przełomu 
XVIII i XIX wieku. W myśl słowiańskich mitów odrodzeniowych tworzenie na-
rodu legitymizowała bezwzględna więź z ludem, kulturą ludu jako esencjonalną 
wartością zbiorowości. Przeciwstawienie obcym własnej odrębnej tożsamości 
(językowo-etnicznej) miało znaczenie kompensacyjne i ubezpieczało pozycję 
ludu/narodu, w sensie Heglowskim „bez historii”, jako że w Bułgarii doszło do 
przerwania ciągłości bytu państwowego wskutek upadku drugiego carstwa 
bułgarskiego (1396), po którym nastąpiło kilkuwiekowe panowanie osmań-
skie. Przynależność wspólnotową definiował tam kazus milletu opartego na 
podziale konfesyjnym. Realizację projektu sekwencyjnego rekultywowania 
„duszy narodu” od końca XVIII wieku do czasów współczesnych dynamizowa-
ły lub spowalniały okoliczności polityczno-społeczne. Już pierwszy ideowy 
wzorzec nowożytnego, odrodzeniowego konceptu uniwersum bułgarskiego, 
pozwalającego zbiorowości funkcjonować w poczuciu posiadania wspólnej 
historii, języka, terytorium i uczestnictwa w tej samej kulturze, został skon-
ceptualizowany w formie mitologemu niewoli. Jak pisał Luben Karawełow 
(1834–1879): „My, Bułgarzy, zniewoleni jesteśmy pięćset lat ciężkim jarzmem, 
przyklękamy przed najbardziej barbarzyńskim i najdzikszym narodem na 
świecie. A dlaczego? Po pierwsze, gdyż do niedawna byliśmy słabo wykształ-
ceni; po wtóre, gdyż nie było między nami zgody; a po trzecie – nie byliśmy 
jeszcze w stanie pojąć, kto naszym przyjacielem, a kto wrogiem” (Писмо до 
Българи, Сърби, Румънци и Гърци, „Народност” 1869, бр. 16). 

Chronologicznie, od końca XVIII wieku określenie „narodowy” kierowano 
pod adresem tzw. budzicieli (którzy za pomocą pisma i druku upowszechniali 
i utrwalali wartości narodowe), walki o autokefalię Cerkwi (chrześcijańskie ko-
rzenie wspólnoty), a także pod adresem wystąpień i rebelii przeciwko Turkom, 
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w tym zakończonemu niepowodzeniem w 1876 roku kwietniowemu zrywowi 
powstańczemu (emanacja heroizmu). Wreszcie narodowym nazwano bułgar-
skie odrodzenie – czas odkrywania swoistości i odrębności kultury. Bułgarscy 
publicyści częściej ówcześnie sięgali po określenie „bułgarskie/narodowe 
oświecenie” (→ bułgarskie odrodzenie narodowe), podejmując niejednokrot-
nie kwestię sprzeczności powszechnych postaw wobec narodowej sprawy:     
„Z jednej strony głosimy idee narodowościowe, oświeceniowe, wolnościowe,  
z drugiej kopiemy dołki pod tymi, którzy pracują na rzecz spraw narodowych, 
oświecenia i wolności; pozujemy na znawców wiedzących, jak owe idee wcie-
lać w życie, wskazujemy, jak nad tym pracować, jednocześnie sami nic w tej 
sprawie nie robiąc; sypiemy radami, jakich ofiar wymaga sprawa narodowa, 
ale sami żadnych ofiar nie składamy, (…). Deklarujemy naszą więź z tym, co 
narodowe, często równocześnie nim gardząc”, jak pisał Dobri Wojnikow (1833–
1878) w artykule Кои са най-върли неприятели на един народ („Дунавска 
зора”, г. II, 15 XII 1869, бр. 50). Niezależnie od rzeczywistych orientacji pro-
gramowych określenie „narodowa/narodowe” emblematycznie definiowało 
partie i ugrupowania polityczne. Od czasu państwowego, instytucjonalnie orga-
nizowanego ładu kultury bułgarskiej krajowe/metropolitalne teatr, muzeum, 
bank także nazywano narodowymi, co analizował Nikoła Georgiew (1937)       
w esejach Нова книга за българския народ (1991). Paradoksalnie „narodowe” 
stawały się zarówno zwycięstwa (1885, Sliwnica), jak i tragiczne w skutkach 
wojny (bałkańskie, dwie światowe), a nawet cierpliwie wyczekiwane, chociaż 
niespełnione nigdy zmartwychwstanie narodowe. 

Znaczącym czynnikiem ideowym mobilizującym i intensyfikującym działania 
grupy, które pozwalały wypracować nowe wzorce postaw i więzi hieratycznie 
systematyzujące wartości, było poczucie rozpadu i systematycznej degradacji 
miejsc kultu i narzucanego sposobu praktykowania prawosławnej wiary. Klu-
czową rolę w procesie narodotwórczym przypisuje się dziełu История славя-
нобългарска (1762) Paisija Chilendarskiego (1722–1773), autora, który zna-
czenie i rolę idei własnej historii (→ historia – Bułgaria) odkrył, studiując dzieła 
XVIII-wiecznych działaczy serbskich (czy już historyków?) Hristofora Žefaro-
vicia (1690–1753) i Jovana Rajicia (1726–1801), wykształconych w habsbur-
skiej części Serbii, ważnym centrum kulturowym z czasów wielkiej migracji 
1690 roku. Jeżeli tekst Paisija na początku, z przyczyn obiektywnych, budził 
zainteresowanie wąskiego środowiska (niepiśmienny/ograniczony krąg czy-
telniczy), to z czasem jego treści (via kler, nauczyciele) stały się czynnikiem 
formotwórczym, nośnikiem wartości kształtujących tożsamość wspólnoty: 
języka, historii i prawosławia. Autor, wskazując miejsce Bułgarów w porządku 
świata, wpisał ich, zgodnie z ideowym założeniem międzyepoki, w wielką 
wspólnotę chrześcijańską, której członkowie, zawierzając przesłaniu chrześci-
jaństwa, przetrwali wszelkie zawirowania dziejowe. Zbiorowość, do której  
Paisij zaadresował swoje słowa, tworzyli prości oracze, kopacze, owczarze           
i rzemieślnicy – lud. Ostatecznie wiara w potęgę słowa była jedyną drogą do 
nazwania ich narodem jako spadkobierców dziedzictwa średniowiecznej 
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przeszłości, budowanej przez ludzi ucywilizowanych, walecznych i dumnych, 
tworzących historię. Pierwszą kopię Historii… sporządził w 1765 roku bp So-
froniusz Wraczanski (1739–1813); naśladowcy – zakonnicy, nauczyciele do-
ceniający rolę i znaczenie treści pierwowzoru – przekazywali odkrywcze tezy 
dzieła uczniom i starannie przechowywali przepisane egzemplarze. Jakow 
(?–?), zakonnik żyjący i działający w klasztorze Zografskim, idee słowiańskich 
autorów przeniósł do „własnego” dzieła История вкратце о Болгарословен-
ском народе (1785), podobnie jak zrobił to mnich Spiridon (1740–1824), 
przeor jednego z klasztorów funkcjonujących na Wołoszczyźnie w История 
во кратце о болгарском народе словенском (1792). Liczba różnej wagi dzieł, 
w których mowa o sprawach narodu bułgarskiego, systematycznie rosła. Z ini-
cjatywy działających w Budapeszcie zamożnych kupców pochodzących z miej-
scowości współcześnie leżących w granicach Macedonii powstało kompen-
dium Atanasa Neskoviča (?–1827) История на славеноболгарског народа 
(1801), oparte na „tłumaczeniu” dzieła Jovana Rajicia. Na początku XIX wieku 
rozwój historiografii został niespodziewanie zahamowany. Dopiero od lat 40., 
gdy zaczęto systemowo organizować szkolnictwo i doskonalić system oświa-
towy, rola opiniotwórcza prac historiograficznych wzrastała, a w 1844 roku 
nauczyciel Christaki Pawłowicz (1804–1848) zredagował i wydał Słowiano-
bułgarską historię Paisija. 

Istotną rolę w kształtowaniu wyobrażeń na temat idei narodu jako ściśle 
powiązanej ze „starożytną” przeszłością odegrały peregrynacje rosyjskich ba-
daczy zainteresowanych kulturą, językiem, obyczajami Bułgarów. Kwestię po-
chodzenia ludu/narodu bułgarskiego podejmowano na zebraniach towarzystw 
naukowych w XVIII-wiecznym Petersburgu. Z inspiracji myślą Małorusina 
Jurija I. Wenelina (1802–1839), w Rosji niecieszącego się zbytnim prestiżem 
naukowym, powstały w kręgu diaspory bułgarskiej w Odessie prace Wasiła Apri-
łowa (1789–1847) Денница ново-болгарскаго образования (1841) i wycho-
wanego w Rosji Zacharija Knjażeskiego (1810–1877) Введение в истории бол-
гарских славян (1847). Pionierskie dzieła historiograficzne, mając na uwadze 
sposób doboru treści, wyrażały wszakże idee epoki przednowoczesnej. Rów-
nocześnie jednak sygnalizowały istotne dla oświeceniowego projektu kwestie 
języka jako narzędzia komunikacji z odbiorcą i środka przywracania pamięci 
historycznej, wokół których mogła kształtować się świadomość narodowa. Po-
wojenny emigrant do Niemiec, prawicowy filozof Stefan Popow (1906–1989), 
przypominał w esejach (m.in. Българската идея (очерци, писани през 
годините 1967–1980), 1994), że jednym z najważniejszych narzędzi umożli-
wiających w owym czasie generowanie narodu jako zjednoczonego podmiotu 
zbiorowego był lęk przed strąceniem go w niebyt, przed utratą nacjo, zanim 
wspólnota przypomni sobie i innym (mieszkańcom sąsiednich krajów, Euro-
pie i światu) o własnym starożytnym rodowodzie i zdąży wypracować zgodne 
z duchem czasu nowe wzorce bycia nowoczesną, zdefiniowaną społecznością. 

Kluczowe miejsce w procesie konstytuowania nowoczesnej nacji bułgarskiej 
zajmowało organizowanie wspólnoty wokół idei bycia narodem kulturalnym/
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wykształconym. W tym duchu, „dla korzyści/na potrzeby wszystkich warstw/
stanów”, działał Wasil Apriłow, twórca szkoły bułgarskiej. Podobnie traktował 
swoją oświecicielską misję absolwent filozofii i medycyny, autor licznych prac 
naukowych (a zwłaszcza pseudonaukowych) publikowanych po grecku i fran-
cusku, w tym Славянска философия (1855), encyklopedysta Petyr Beron (1800–
1871). Autor fundamentalnych dla rodzimej oświaty dzieł Буквар с различни 
поучения (1824) i Краснописие (1843), erudyta, zadomowiony w Europie 
nowoczesnej, podkreślał, że ojczyzną nie jest dla niego wyłącznie miejsce uro-
dzenia – Koteł, lecz cała Bułgaria (→ ojczyzna). Ostatecznie idealistyczne pro-
jekty ojców narodowej oświaty (→ oświata) miały moc jednoczącą i nie 
umniejszył ich wagi uzus edukowania młodzieży w helleńskich placówkach 
zapewniających wyższy poziom edukacji (zwalczanie grekomanii i piętnowa-
nie niedostatku patriotyzmu w sferach bogacącej się klasy średniej, lekceważą-
cej potrzebę wyzwalania prostego ludu/narodu z ciemnoty, biedy materialnej 
i duchowej). Odrodzeniowy projekt narodu, emanacji zintegrowanej wspólnoty 
nie miał spójnego kształtu. Proces definiowania kanonu ideowego hipostazy 
spowalniały czynniki obiektywne (reprezentanci elit przed powstaniem nie-
podległego państwa działali w rozproszeniu, w centrach duchowych, kulturo-
wych obcych imperiów, bez zaplecza instytucjonalnego) i subiektywne (spola-
ryzowane światopoglądy liderów). Tłumaczy to, dlaczego naród prawie do 
końca XIX wieku istniał w postaci in statu nascendi. Georgi Sawa Rakowski 
(1821–1867), uczeń placówek bułgarskich, carogrodzkich, rosyjskich, propago-
wał idee zachodniej demokracji i w tym duchu ujmował problematykę naro-
dową. Powołując się na przykład w Позив към родолюбни Българи за осво-
бождение Българии (1862) na nowe/nowoczesne prawo, zapewniał, że każ-
dy naród ma prawo „wyzwolić się z przemocy i udręk” i być rządzony przez 
władcę szanującego jego powszechną wolę. Z tego powodu działacz margina-
lizował popularną ówcześnie tezę o szkodnictwie ideowym klasy czorbadżych 
– „zaprzańców i gnębicieli narodu/ludu”, a gotów był poszukiwać rozwiązań 
kompromisowych, respektując prawo „wspólnej woli” wskazane przez Jeana-
-Jacques’a Rousseau. W ten sposób, kierując się nacjonalnymi, nie społeczny-
mi przesłankami, inicjował potrzebę traktowania narodu bułgarskiego jako 
całości, którego los, jego duchowa jedność (prawosławie) miałyby zasadniczy 
wpływ na totalny/totalizujący charakter tożsamości bułgarskiej. Stanowisko 
Rakowskiego nie przyczyniło się do gremialnej zmiany poglądów „ojców naro-
du” uznających zamożnych rzemieślników, kupców, przedsiębiorców za „prze-
ciwników narodu/ludu”. Na ocenę tego środowiska miał wpływ stereotypowy 
wizerunek lokalnego krezusa w nieuczciwy sposób zdobywającego majątek 
albo – jeżeli piastował stanowisko w organach władzy tureckiej – zdrajcy, nie-
uprawnionego do bycia integralnym ogniwem bułgarskiego narodu. W publi-
cystyce od Lubena Karawełowa (1834–1879), Christo Botewa (1848–1876) 
do Iwana Wazowa (1850–1921) komentarz dotyczący postaci właścicieli ma-
jątków ziemskich (czorbadżych), rzemieślników, kupców, urzędników miał jed-
nostronne zabarwienie. Tendencyjny komunikat był traktowany jako wyraz 
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ideowego czy raczej ideologicznego zaangażowania autora, który w imię bra-
tania się z prostym ludem usprawiedliwiał własną amnezję, pomijał milcze-
niem fakt, że dzięki hojności „krwiopijców narodu” budowano nowe świątynie, 
otwarto wiele szkół, świetlic i sfinansowano kształcenie zdolnej młodzieży 
(Rosja, Niemcy, Austro-Węgry, Francja). 

Zwolennicy ugrupowań anarchizujących (→ anarchizm – Bułgaria), socjali-
stycznych (→ socjalizm – Bułgaria) utożsamiali zamożnych gospodarzy ze 
zdegradowaną przez dwie rewolucje (1789, 1846) klasą znienawidzonej ary-
stokracji, którą planowali w bliżej nieokreślonej przyszłości unicestwić. We-
dług Karawełowa Bułgarzy mieli potencjał wywalczenia wolności politycznej, 
społecznej, ponieważ, będąc z natury przywiązani do demokracji, nie dopuścili 
do podziału wspólnoty na warstwy i dominacji arystokracji, wielmożów, owego 
zbędnego elementu narodu: „Bułgaria zostanie uratowana wyłącznie wtedy, 
gdy Turek, czorbadży i władyka zawisną na jednej wierzbie. Innego ratunku 
nie ma” („Независимост”, III, 1873, бр. 48). Botew zazwyczaj kategorycznie 
pisał o klasie uciskającej lud. W jednym z tekstów wyraził jednak obawę, że 
sprawa narodowa zostanie narażona na szwank, jeżeli nie uda się zapobiec 
działaniom „tureckich derwiszy” dążących do „oderwania” jednej części społe-
czeństwa – pogardzanych czorbadżych i niższego duchowieństwa, co na kolej-
ne pięćset lat zahamuje „marsz narodu” (Народът и духовенството, „Знаме”, 
г. I, 1875, бр. 16). Wiodącą ideą gremiów walczących w Carogrodzie o nieza-
leżną Cerkiew (1821–1871) było utylitarystyczne dążenie do „ścisłego zjed-
noczenia rozbitego i nieświadomego narodu”, a nadrzędnym celem działania 
– integracja duchowej spójności, co w efekcie umożliwiłoby polityczne ujed-
nolicenie nacji w możliwie szerokich granicach etnicznych. Dragan Cankow 
(1829–1911) przekonywał oponentów do uregulowania sprawy bułgarskiej 
drogą unijnego zbratania z Turcją, Todor Ikonomow (1838–1892) postrzegał 
religię jako drogę i środek prowadzący do wyzwolenia narodu (dopuszczał 
możliwość bezkonfliktowej koegzystencji z innymi religiami). Konfesyjne za-
angażowanie zbiorowości utożsamiał z siłą scalającą naród, gwarantującą zdro-
we podstawy politycznej przyszłości całej wspólnoty. Petko R. Sławejkow 
(1827–1895), animator ówczesnego życia umysłowego rodaków w stolicy im-
perium, nie odrzucał myśli o porozumieniu z Portą pod warunkiem, że uda się 
doprowadzić do sytuacji, w której Bułgarom pozwoli się „rozwinąć swoją naro-
dowość, by dać narodowi konieczną jedność”. Idea państwowej koegzystencji 
z Turkami jako środek skutkujący powstaniem przyszłej zjednoczonej Bułgarii 
pojawiła się również w Bukareszcie w memorandum (1871) Iwana Kasabowa 
(1837–1911). Petko R. Sławejkow, autor definicji narodu bliskiej treściom ter-
minu „nacja”, stale przypominał rodakom, że wyłącznie wtedy będą prawdziwą 
wspólnotą, gdy w każdych okolicznościach decyzje dotyczące zbiorowości będą 
wyrazem wewnętrznego ducha sławnej historycznej indywidualności, wyjątko-
wości. Kluczem objaśniającym w należyty sposób bułgarskość był hermetyzm 
narodowy i prymarna rola swojskości, rodzimości (Петна в нашия обштествен 
живот, „Македония”, V, 1871, бр. 4.). Sam Sławejkow, doświadczając rozcza-
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rowań z powodu bierności Bułgarów, w jednym z rozrachunkowych wierszy 
nie zawahał się nazwać swojego narodu „ścierwem” (Не сме народ, 1875). 
Granica między afirmacją i druzgocącą krytyką narodu (→ narodowy nihilizm 
Bułgarów) pozostawała płynna, a i jedno, i drugie podejście cechował roman-
tyczny esencjalizm. 

Działaczom bukareszteńskim, w szczególności odłamowi rewolucyjnemu 
(→ rewolucja – Bułgaria), bliskie były idee, które, studiując w Rosji, poznawali 
w tamtejszym środowisku budzicieli „mas ludowych”, a zarazem zwolenników 
francuskiego socjalizmu utopijnego. Karawełow i Botew ideały wolności od-
nosili do powszechnego wyzwolenia narodów. Obydwaj liderzy eksponowali 
kwestie wyzwolenia rodzimej wspólnoty narodowej ze względu na „podwójne 
zniewolenie” – tureckie i greckie (Решен ли е чърковния проблем?, „Дума на 
българските емигранти”, I, 1871, бр. 4). Zanim zrezygnowali ze współpracy, 
opracowali tezy programowe tzw. narodofilstwa, postulującego wyzwolenie 
biednego ludu/narodu z ucisku o charakterze ekonomicznym (Karawełow       
w artykule Българите не търсят чуждото, но не дават и своето, „Свобода”, 
г. 1, 17 XII 1869, бр. 7; Botew w Народът вчера, днес и утре, „Дума на 
българските емигранти”, І, 1871, бр. 1, 2). Problem wolności zamierzali roz-
wiązać w myśl rosyjskich idei narodnickich, gdzie „naród”, byt sam w sobie 
polityczny, jest gotów samodzielnie, a w ostateczności z pomocą innych uwolnić 
się od ciemiężycieli ekonomicznych, co oznaczało odsuwanie na dalszy plan 
sprawy integracji terytorialnej. Proponowana przez Karawełowa i Botewa kon-
cepcja została przeniesiona z realiów diametralnie odmiennych, w których 
ustrukturyzowane społeczeństwo rosyjskie nie musiało uwalniać się od żad-
nego zaborcy ani rywalizować z sąsiadami o sporne terytoria, w rezultacie po-
zostawała w sferze teoretycznych rozważań. 

Zakończenie wojny rosyjsko-tureckiej i wyzwolenie Bułgarii (1878) nie 
było ukoronowaniem integracyjnej aktywności wspólnotowej. Społeczeństwo 
nie kryło rozczarowania rezultatami traktatu pokojowego, ponieważ w jego 
wyniku część Bułgarów nadal miała żyć w państwie, którego terytorium nie 
można było określić mianem ojczyzny (Rumelia Wschodnia – autonomiczne 
terytorium pod zarządem imperium osmańskiego). Bułgarzy, mimo że posia-
dali już własne państwo, obawiali się, że sakralizowane ciało narodu na za-
wsze pozostanie bytem rozczłonkowanym. Credo ideowe na potrzeby chwili, 
rozbudowane o hasła nawołujące do zaangażowania się w wojnie sprawiedli-
wej, zjednoczyło wszystkie siły polityczne. Mimo braku akceptacji i wsparcia 
ze strony rosyjskich wyzwolicieli potrzeba przywrócenia narodowi „innych” 
Bułgarów powiodła się (wojna serbsko-bułgarska 1885) i dokonał się akt in-
tegracji całego narodu. Zjednoczenie nastąpiło w 1885 roku. 

Na początku XX wieku, gdy w Europie, zmierzając do ideału, doskonalono 
formy rozwoju demokracji parlamentarnej, liderzy bułgarskiego życia poli-
tycznego, usatysfakcjonowani integracją terytoriów legitymizujących poczucie 
wspólnoty etnosu, zajmowali się organizowaniem instytucjonalnego porządku 
własnej monarchii konstytucyjnej. Deklarując wolę dorównania standardom 
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obowiązującym w nowoczesnych społeczeństwach, inspiracji intensywnego roz-
woju nacji nadal poszukiwali w autarkicznych wzorcach. W nieodległej prze-
szłości interesowano się belgijskimi standardami, później szwajcarskimi. W Пис-
ма из Швейцария (1894) (http://bgmodernism.com/Misul_g_4_1894-95_
kn_9-10) P. Deborow (pseudonim publicysty Daniila Pasmanika, 1869–1930) 
opisywał zalety ludzi świadomie odrzucających ślepe posłuszeństwo przywód-
com, uczestniczących w życiu społecznym w zgodzie z ideałami wspólnoty. 
Ostatecznie, nie precyzując sposobu osiągnięcia ideału doskonałej formy na-
rodu, totalizująco i ogólnikowo opisywano cele, w myśl frazy hymnu Stojana 
Michajłowskiego (1856–1927) Върви народе възродени, към светла бъднина 
върви (1892). Wazow powrócił do repertuaru idei odrodzenia narodowego, 
ustawicznie wychowując naród i kształtując mentalność odbiorcy, który mi-
łość do narodu miał zastąpić nowym słowem – „patriotyzm”. Zmodyfikowana 
figura miłości ojczyzny/narodu wyostrzała jedocześnie sukcesy i niedoskona-
łości, wady społeczno-politycznej rzeczywistości bułgarskiej: usterki niedopra-
cowanej Konstytucji tyrnowskiej (→ liberalizm), ale także ignorowane zjawi-
ska – opieszałość realizacji projektów cywilizacyjnych i na przykład korupcję: 
„Niedługo święto świętych Cyryla i Metodego. Święto szkolnictwa bułgarskiego 
i narodu bułgarskiego! Dzień przyprawiający o drżenie duszę bułgarską i spra-
wiający, że majowy, pachnący bzami i geranium dzień emanuje czystą, miłą 
sercu radością! Jest w tym zbawiennym i jasnym dniu, niczym na Wielkanoc, 
jakaś uroczysta nuta. 24 maja to jest Wielkanoc, Wielkanoc ducha i oświaty, 
zmartwychwstania nowych nadziei i przez wieki uśpionych sił pewnego naro-
du, pozbawionego wielkich tradycji, a za nimi tęskniący” (Големият ден, w: 
Спомени, 1920). Nowi patrioci byli przepojeni duchem – jak to nazywa Popow 
– republikańskiej życzliwości wobec narodu à la francuscy romantycy, a nie 
znosili skrajnych poglądów rosyjskich wychowanków. Wazow często w swo-
ich wierszach umieszczał motta z dzieł Victora Hugo, uznając je za „żywy 
oddźwięk” „ducha narodu” (u Michajłowskiego słowo wspierane sceptycy-
zmem). Jak w przypadku francuskich moralistów pisarz buntował się przeciw 
występkom rodzimej ćwierćinteligencji, którą wielokrotnie krytykował. Ist-
niało coraz poważniejsze ryzyko, że wiara w suwerenność narodu przerodzi 
się w cyniczne schlebianie tłumowi sprzyjającemu podziałowi wspólnoty na 
ludzi wykształconych i niewykształconych i w zaprzepaszczenie wysokiej próby 
ideałów. Ubogi repertuar ideałów praktykowanych przez wspólnotę (plemię/
naród/lud) dawał powód Wazowowi, by uderzyć w patetyczny ton: „Opamię-
taj się, plemię zapóźnione!/ Żyjesz? Umierasz? Ty samo nie wiesz!/ Po tobie 
idzie potomstwo całe/ Co mu po sobie w spadku zostawisz?” (Линее нашто 
поколение, w: Поля и гори, 1884). 

Kolejny etap egzegezy ideowej pojęcia „naród” sygnowały dwa porządki – 
kulturowe marzycielstwo i utopizm materialny. Pierwszy spopularyzowało gro-
no intelektualistów, wychowanków zagranicznych uniwersytetów, zafascynowa-
nych myślą niemieckiego indywidualizmu, m.in. Krystiu Krystew (1866–1919): 
„Trudno byłoby znaleźć w jakimkolwiek innym narodzie coś analogicznego do 
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antyspołeczności naszej inteligencji. U narodów bardziej od nas kulturalnych 
jest świadomość obowiązku wobec społeczeństwa lub wobec jednej jego in-
karnacji, jest poczucie narodowe albo zaszczepiony i rozwinięty przez szkołę 
patriotyzm. U narodów niżej od naszego stojących, jeśli nie co innego, to przy-
najmniej szowinizm lub fanatyzm. U nas nie ma nic. Uważny i wnikliwy obser-
wator naszego życia społecznego długo by się wahał, zanim uznałby, że istnie-
je naród bułgarski” (Българската интелигенция, 1898). Penczо Sławejkow 
(1866–1912) w artykule Българската поезия pisał: „Przed pół wiekiem byli-
śmy jedną prostacką masą, którą kilka »zwariowanych głów« ledwie przeko-
nało, aby nazywała siebie Bułgarami. Dziełem tych zwariowanych głów było, 
aby ukazać Bułgara i takim go zachować, wpajając w jego duszę, niemal siłą, 
promień świadomości narodowej” („Мисъл” 1906, кн. 2). Chociaż szukano 
źródeł twórczości w żywym duchu ludu/narodu, to wiadomo było, że kapłani/
szamani kultury będą chcieli wyprowadzić figurę narodu w swojej świadomo-
ści z ram egzystencji i przekształcić w obiekt twórczego natchnienia. Iwan 
Sziszmanow (1862–1928) postawił wyższej uczelni zadanie kreowania inteli-
gencji myślącej narodowościowo. W ten sposób miałaby się dokonać epokowa 
transformacja kulturowa pod patronatem duchowym Penczo Sławejkowa, po-
ety, który kult własnego narodu wyniósł do rangi poetyckiej celebry. Światopo-
gląd ideowy Sławejkowa odsłonił całokształt hipostazy etnosu i jednocześnie 
dookreślił tożsamość jednostki, cząstki narodu. Bojan Penew (1882–1927) 
uważał, że Bułgarzy nie mieli twórcy w tak maksymalny sposób zintegrowa-
nego z całością duszy bułgarskiej i znającego jej moc (Пенчо Славейков, tekst 
włączony do wznowionego wydania antologii poety, На острова на блаже-
ните w 1929 roku). 

Od połowy lat 40. XX wieku, gdy komuniści włączyli Bułgarię w orbitę 
wpływów Moskwy, naród w słowniku ideologicznym władzy oznaczał tę część 
społeczeństwa, która identyfikowała się z partią, jej aktualnym przywódcą          
i osobistościami nowego porządku. Emanacją nowej władzy stały się m.in. wy-
roki sądu narodowego/ludowego skazującego „wrogów ludu” na kary śmierci 
lub wieloletnie więzienia: „Nikt nie może uwierzyć. Po prostu wskazali liczbę 
– 35! Nie interesując się, kogo będzie dotyczył wyrok, winny, niewinny – śmierć 
dla 35 dusz i tyle. »Osiem to za mało« – stwierdził seminarzysta (Stalin). 
Wszystkie problemy rozwiązuje w ten sposób – globalnie. Nie ma co tracić czasu 
na drobiazgi” (S. Atanas, С точността на прилепи, 1992). Wspólnota naród/
lud nie oponowała przeciw wprowadzeniu do mowy oksymoronu „internacjo-
nalizm” czy tautologicznego określenia „demokracja ludowa”, „republika ludo-
wa”. Ograniczenie aktywności rodaków do sfery rodziny i rodu spowodowało 
przemieszczenie punktu ciężkości z figury nacjo na obraz ludu integralnie 
splecionego ze światem rodzimym. Większość społeczeństwa akceptowała 
mentalną przemoc stosowaną przez ideologów i reprezentantów władzy pro-
gramowo nakazujących kultywowanie rodzimości, odwiecznej rodowości, 
„oswojonej” przestrzeni narodowej. Apogeum powszechnie praktykowanej 
narodomanii przypadło na lata 60. XX wieku. Określenia „naród”, „narodowy” 
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definiowały wyjątkowość użytkowników przestrzeni społecznej. Były słowa-
mi kluczowymi referatów notabli partyjnych, bez względu na kontekst wypo-
wiedzi i bez względu na to, czy poruszana problematyka nie wchodzi w kolizję 
ze znaczeniem treści. Naród informowano o wzroście i postępie gospodarki 
narodowej, osiągnięciach sportowców i rosnącej popularności muzyki ludowej/
narodowej. W 1966 roku na konferencji poświęconej obecności kategorii naro-
du w literaturze nie wyjaśniono przyczyn, dla których obecność wątków naro-
dowych nobilitowałaby kulturę, a ich niedostatek oznaczał klęskę twórczą. 
Paradoksalnie, określenia „naród”, „narodowy” uznano za synonimiczne z tym, 
co uniwersalne, chociaż w praktyce oznaczało odrzucanie wszystkiego, co różne 
od wzorca rodzimego i zamykanie kultury w kapsule narodowej klaustrofobii. 

Era Żiwkowa była czasem wzmożonej unifikacji etnicznej. Strategia ideolo-
giczna zasadzała się na przekonaniu ludności pochodzenia tureckiego lub rom-
skiego do zmiany imion i nazwisk rodowych, co gwarantowało włączenie do 
grona „rodowitych” Bułgarów. Akcja władz Ludowej Republiki Bułgarii powta-
rzała zabiegi asymilacyjne dokonywane przez władze Bułgarii już na przeło-
mie lat 1912 i 1913 oraz 1937–1944, ale była znacznie brutalniejsza i bardziej 
bezwzględna. Zakładano, że do 1990 roku w Bułgarii nie będzie ani jednego 
Turka, a członkami społeczeństwa będą wyłącznie prawdziwi Bułgarzy: „Uro-
dziłem się w 1907 roku jako Adił. W 1912 stałem się Borysem. W 1914 wróci-
łem do Adiła, a w 1939 zamieniłem się w Asena. Na przełomie 1944 i 1945 
roku ponownie wrócił Adił. Teraz, od 1970, mam na imię Władimir, czyli prze-
żyłem sześć reinkarnacji. Końca tego wszystkiego nie widać” (F. Georgi, Другия 
етнос, 1994). Kulminacyjnym momentem represyjnej akcji były lata 1984–
1985, gdy do zmiany tożsamości zmuszono prawie 85 tysięcy osób – „potom-
ków zasymilowanych Bułgarów”. Planowano, że do 1990 roku naród bułgarski 
będzie scalony i jednorodny. Społeczeństwo transformacyjne (naród funkcjo-
nujący „pomiędzy” lub „post”), uwolnione po 1989 roku od obowiązku rozu-
mienia idei zbiorowości jako homogenicznej całości, zaczęło poszukiwać spo-
sobów umożliwiających zdefiniowanie rzeczywistości, w której struktury po-
lityczne, społeczne, aksjologiczne jednocześnie rozpadały się i odradzały. 
Ważny w tym względzie, dobrze charakteryzujący zjawisko okazał się komen-
tarz dotyczący istotnych zjawisk i wydarzeń artystycznych, którego autorka 
wyeksponowała emblematyczne kwestie okresu: краят на века; между случ-
ване и събитие; интуиция  la fin de siècle; фодина на липсата; между тра-
ура и нагона за писане (M. Kirowa, Критика на прелома, 2002).
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