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Językowy obraz Macedończyka w najnowszej
„Historii narodu macedońskiego”1

Wstęp

Według definicji o charakterze encyklopedycznym Macedończycy to: jeden z narodów
słowiańskich, mieszkający w Republice Macedonii (dawna część Jugosławii), Grecji
i Bułgarii oraz (w niewielkiej liczbie) w Albanii. Macedończycy są w przeważającej
większości prawosławni, choć część wyznaje islam. Jednak dla dużej części mieszkań-
ców Europy nazwy Macedonia i Macedończycy nie kojarzą się bynajmniej z dzisiejszą
niewielką republiką na Półwyspie Bałkańskim, dla nich Macedonia niegdyś to prężne
militarnie imperium królów Filipa II i Aleksandra Wielkiego.

Braki w umiejętności odróżnienia w potocznej wiedzy o świecie – Macedonii, jako
prężnego militarnie imperium królów Filipa II i Aleksandra Wielkiego, od Macedonii,
niewielkiej republiki na południu Europy, wynikają nie tylko z lekceważenia rozleglej-
szej wiedzy historycznej, opartej na uwarunkowanych społecznie i kulturowo konota-
cjach znaczeniowych, ale także z utrwalonego w języku – nie tylko polskim, lecz i
macedońskim – obrazu Macedonii i współczesnych Macedończyków.

I

Językowy obraz świata to zawarta w języku, różnie zwerbalizowana, interpretacja rze-
czywistości, dająca się ująć w postaci zespołu sądów o świecie. Według J. Bartmiń-
skiego mogą to być „sądy utrwalone”, czyli mające oparcie w samej materii języka, a
więc w gramatyce, słownictwie, w kliszowanych tekstach (np. przysłowiach), lecz
także sądy presuponowane, tj. implikowane przez formy językowe, utrwalone na po-
ziomie społecznej wiedzy, przekonań, mitów i rytuałów”2. Przy czym w rozumieniu
JOS dominują dwa stanowiska – jedno traktujące JOS jako strukturę pojęciową utrwa-
loną w systemie języka, drugie – jako zbiór prawidłowości zawartych w związkach
gramatycznych i strukturach języka, pokazujących różne sposoby widzenia i rozumie-
nia świata. Pierwsze przypisuje się Renacie Grzegorczykowej, drugie – Ryszardowi

                                                       
1 Iistorija na makedonskiot narod, INI, Skopje 2000.
2 Zob. J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006, s. 12.
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Tokarskiemu. Według R. Tokarskiego „każdy język może odmiennie konceptualizo-
wać otaczającą człowieka rzeczywistość w tym sensie, iż podsuwa, ułatwia i sugeruje
pewne typowe dla danej kultury sposoby interpretacji świata”. Na podstawie tych zało-
żeń autor koncepcji proponuje przyjęcie procedury profilowania językowego na dwóch
różnych poziomach, tj. dwóch różnych odmian profilowania: profilowania kulturowe-
go i tekstotwórczego. To pierwsze rozumie jako: „językowo zrelatywizowaną konwen-
cjonalizację pewnej nieograniczonej wiedzy encyklopedycznej”. Jest to kulturowo
zinterpretowany obraz świata, utrwalony w jednostce leksykalnej, ugrupowaniach
(polach) leksykalnych, w kategorialnych związkach gramatycznych. To drugie defi-
niuje jako aktualizację wyżej wymienionych struktur semantycznych, będących

„pewnymi idealizacjami, całościowym ramami (modelami) pojęciowymi, z których w kon-
kretnym tekście czy konkretnej grupie tekstów aktualizowany jest określony fragment ramy
całościowej. Ową aktualizację fragmentu modelu i ewentualne przewartościowanie w obrę-
bie tego modelu nazwijmy profilowaniem tekstowym czy tekstotwórczym”3.

Metodologia JOS pozwala za pomocą analizy danych językowych w procesie pro-
filowania kulturowego i tekstotwórczego docierać do sposobów postrzegania świata
przez człowieka i jego konkretyzacji. Sama konkretyzacja następuje w dwóch etapach:
jeden realizuje się w określonym akcie mowy tu i teraz, czego wytworem jest konkret-
na wypowiedź (...), drugi – na poziomie społecznej konwencji, której cechą jest powta-
rzalność w różnych wypowiedziach”4. Najważniejszą rolę odgrywa tu pojęcie aspektu
(obraz przedmiotu hasłowego), podkategorii, fasety (zespół sądów i definicji na temat
cech przedmiotu (Wierzbicka5) lub domeny (Langacker6). Zarówno konkretyzacja, jak
i dobór faset oraz jakościowa charakterystyka przedmiotu „stanowią o tym, co można
określić mianem profilowania. Samo profilowanie

„...jest procesem, jego efektem jest profil. Rozumiemy pod tym terminem nie tyle wariant
znaczenia, co raczej wariant wyobrażenia przedmiotu hasłowego, ukształtowany poprzez
dobór faset, ich uporządkowanie według reguł implikacji, ich wypełnienie treścią stosownie
do przyjętej wiedzy o świecie”7.

W rekonstruowaniu profilu Macedończyka najważniejsze będzie wzięcie pod uwa-
gę nie tylko stereotypu narodowego (różne obrazy pojęciowe tego przedstawiciela
Słowian południowych), lecz także konkretyzacji w akcie mowy (konkretny tekst hi-
storyczny) oraz na poziomie społecznej konwencji (powtarzalność w różnych wypo-
wiedziach i tekstach głównie potocznych). Istotna będzie także konceptualizacja tego
pojęcia jako struktury, stanowiącej pewien utrwalony wzorzec, dzięki użyciu słowa
Macedończyk/Macedończycy w konkretnych tekstach.

W przyjętej przez wielu badaczy oraz zwolenników metodologii odkrywania i kon-
kretyzowania lub też językowego profilowania obrazu świata za ważną podstawę tych
czynności uznaje się, oprócz definicji haseł i eksplikacji pojęcia, gramatykę i poszcze-

                                                       
3 R. Tokarski, Kulturowe i językowe aspekty profilowania, w: Profilowanie w języku i w tekście,

J. Bartmiński i R. Tokarski (red.), Lublin 1998, s. 35–52.
4 J. Bartmiński, S. Niebrzegowska, Profile a podmiotowa interpretacja świata, w: Profilowanie w języ-

ku..., s. 214.
5 A. Wierzbicka, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin 2006.
6 R. Langacker, Wykłady z gramatyki kognitywnej, H. Kardela (red.), Lublin 1995.
7 J. Bartmiński, S. Niebrzegowska, Profile a podmiotowa interpretacja świata..., s. 217.
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gólne kategorie gramatyczne: kategorie osoby, liczby, rodzaju, czasu, trybu, przypad-
ka. Na przykład w językowym obrazie Macedończyka w macedońskiej narracji histo-
rycznej (mam tu na myśli wyłącznie opracowania historyczne) wyraz ten pojawia się w
zasadzie tylko w liczbie mnogiej. Rzadko mamy tu liczbę pojedynczą „Macedończyk”,
(słowo „Macedonka” pojawiło się jedynie w obrazie Macedonki z czasów starożyt-
nych), i to niezależnie od opisywanego okresu historycznego. Pierwszy fakt świadczy o
kolektywnym rozumieniu pojęcia narodowości w dziełach historycznych, drugi – o
dominacji rodzajowego („genderowego”) punktu widzenia w zakresie psychospołecz-
nych mechanizmów kategoryzacji zjawisk.

Najistotniejszą podstawą poznania obrazu świata jest leksyka jako zbiór, inwentarz
pojęć relewantnych historycznie, społecznie i kulturowo, a nie tylko oparte na skoja-
rzeniach, często ukrytych w podświadomości, subiektywne wyobrażenia.

Zbiór ten zmienia się w zależności od określonych warunków historycznych, zależy
od warunków życia, zmian o charakterze kulturowym, przyrostu wiedzy i potrzeb spo-
łecznych . Niektóre relacje i pojęcia są definiowane na nowo i otrzymują swoje wy-
kładniki językowe odmienne od dotychczasowych, zmienia się konotacja wielu słów
kluczowych dla rozumienia procesów społecznych i przemian historycznych. Dotyczy
to także sposobów nominacji i ich podstaw ontologicznych, odkrywanych w toku ana-
lizy strukturalnej i etymologicznej (Niemiec – człowiek niemy, niemota), oraz po-
świadczonych w słownikach różnych znaczeń (Macedończycy – naród południowo-
słowiański, zamieszkujący państwo Macedonię, i Macedończycy – starożytny naród
spokrewniony z Grekami.

II. Macedończycy starożytni

W opracowaniach encyklopedycznych dominuje pogląd, iż starożytni Macedończycy
mieli swój własny język blisko spokrewniony z greką. Członkowie elity, która zdecy-
dowanie dominowała w całym społeczeństwie, uczyli się mówić po grecku, ponieważ
sądzili, że wszyscy Macedończycy wywodzą się od Greków. Równocześnie jednak
patrzyli na Greków z pogardą, uważając, że wiodą oni wygodne życie, nieporówny-
walne z ich własną, surową egzystencją. Grecy w pełni odwzajemniali to uczucie.
Słynny ateński mówca Demostenes (384–322 p.n.e.) o macedońskim królu Filipie II
(panował w latach 359–336 p.n.e.) mówił:

„...nie Grek ani człowiek mający coś wspólnego z Grekami, ani nawet barbarzyńca z kraju,
którego nazwę godzi się wymienić, lecz chłystek z Macedonii, gdzie jak dotąd nigdy nie
można było nabyć porządnego niewolnika8”.

W pierwszym tomie pięciotomowej Historii narodu macedońskiego, obejmującym
okres prehistoryczny do roku 1371, tj. do początków panowania tureckiego, i wyda-
nym przez zespół autorów z Instytutu Historii Narodowej w Skopiu, słowo Macedoń-
czycy (mac. Makedonci) nie zostało zdefiniowane i pojawia się prawie wyłącznie z
dodatkowymi określeniami, natomiast gdy występuje w izolacji, to w bezpośredniej

                                                       
8 http://www.wiw.pl/historia/starozytnagrecja/095-krolestwomacedonskie.asp
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bliskości z określeniami, by wiadomo było, że odnosi się do starożytnych Macedoń-
czyków, a nie Macedończyków współczesnych, tzn. Słowian, np.:

1) drevnite Makedonci (s. 17, 33, 35, 38),
2) paleotskite lu|e vo Makedonija, neolitskite lu|e, s. 2–24, avtohton-

no makedonsko neselenie,
lub w otoczeniu nazw innych plemion jako element kolekcji:
3) Na Balkanot se iskristalirizale plemenskite grupi na Trakijcite,

Ilirite, Elinite, Dardancite, Epircite, Makedoncite i dr. (s. 9),  Make-
doncite i Brigite, Makedoncite `ivele vo nivnoto sosedstvo.

4) Dominantni stanale gledi{ta deka Makedoncite po poteklo i jazik
bile sli~ni so severogr~kite plemiwa i deka bile napolno samostoen
narod, sroden so trakiskiot ili ilirskiot etnos (s. 35).

W dalszych partiach tekstu i w całości pierwszego tomu używa się słowa „Mace-
dończycy” na oznaczenie starożytnych Macedończyków bez dodatkowych określeń i
kolekcji.

Przedstawiony w Historii narodu macedońskiego obraz starożytnych Macedończy-
ków i Macedonek jest w miarę pełny:

„Macedończycy odróżniali się od swoich sąsiadów – Greków, Traków, Ilirów i innych
narodów ze względu na swoje obyczaje. Macedońskie kobiety – jak głosi Herodot – w od-
różnieniu od Greczynek nie mogły uczestniczyć w uroczystościach organizowanych przez
mężczyzn. Pod tym względem Macedonki różniły się od Ilirek, które jadły i piły razem z
mężczyznami, z którymi potem gromadziły się w domach. Oprócz tego ilirskie kobiety pod-
czas jedzenia siedziały w odróżnieniu od Macedonek, które robiły to leżąc. Wśród Mace-
dończyków istniał obyczaj, by nie kąpać się w ciepłej wodzie. Od czasów najdawniejszych
Macedończycy różnili się od Greków jako naród dzielny i wojowniczy. Wśród nich istniał
obyczaj, by każdy wojownik, który nie zabił jeszcze wroga, nosił charakterystyczne znamię.
Macedończyk, który nie upolował dzikiego zwierza bez użycia sieci, tracił prawo do uczto-
wania z innymi łowcami w pozycji leżącej. Z tego powodu w Macedonii był rozpowszech-
niony mit o Artemidzie”.

Według macedońskich autorów wszystkie te cechy spowodowały, że starożytni
Macedończycy w trakcie długiego procesu etnogenezy nie wyginęli i ukształtowali się
do połowy IV wieku p.n.e. jako odrębny naród.

III. Macedończycy Słowianie

Począwszy od strony 285 pierwszego tomu Historii narodu macedońskiego, sytuacja w
zakresie konceptualizacji językowego obrazu Macedończyków się zmienia, ponieważ –
jak czytamy – „terytorium Macedonii (na przełomie VI i VII wieku) zostało zasiedlone
przez dużą liczbę plemion słowiańskich” (s. 286). Według autorów tego historycznego
dzieła, doszło wtedy do „symbiozy między napływową ludnością słowiańską i obecną
na tym terytorium autochtoniczną ludnością macedońską”, nie tylko  więc „zaczęły się
przenikać wzajemne kulturowe, religijne i gospodarcze wpływy, lecz także stopniowo
Słowianie zaczęli przyjmować stare imię – Macedończycy, jak również nazwę kraju –
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Macedonia” (s. 291). Niestety, proces symbiozy trwający od IV wieku p.n.e. (kiedy
„starożytni Macedończycy ukształtowali się jako odrębny naród) do VI/VII wieku n.e.,
kiedy „terytorium Macedonii zostało zasiedlone przez dużą liczbę plemion słowiań-
skich”, nie został w dziele opisany. Historycy i badacze tego okresu obejmującego
prawie dziesięć wieków nie są zgodni co do faktu, kto w czasie napływu Słowian na
terytorium Macedonii ją zamieszkiwał. B. Ristovski z Macedońskiej Akademii Nauk i
Sztuk, który w rozdziale pt. Kim są w istocie Macedończycy książki Istorija na
makedonskata nacija napisał: „Niewątpliwie do naszej etnogenezy należy włączyć
także antycznych Macedończyków, ale z pewnością pochodzenie największej części
ludności wiąże się ze Słowianami”9.

Nieco inaczej sprawę tę traktuje historyk z macedońskiego Instytut Historii Naro-
dowej, Stojan Kiselinovski, który w niewielkiej, ale bardzo pouczającej syntezie pt.
Macedonia przez wieki napisał:

„Po śmierci Aleksandra Macedońskiego (323 n.e.) wielkie macedońskie imperium za-
częło się stopniowo rozpadać (...) Po trzech wojnach macedońsko-rzymskich Macedonia
stała się prowincją rzymską. Po podziale imperium rzymskiego na Cesarstwo Zachodnie i
Wschodnie (395 n.e.) Macedonia dostała się pod panowanie Bizancjum. Ludność Macedonii
w tym długim historycznym procesie zmieniła charakter etniczny, stopniowo się latynizo-
wała lub ulegała wpływom bizantyjskim i straciła swój dawny charakter etniczny. Pod naci-
skiem żywiołu słowiańskiego duża część starożytnych Macedończyków wyemigrowała do
dzisiejszej Tracji. Pod koniec VI i na początku VII w. Macedonia ma już słowiański cha-
rakter, dzięki procesowi asymilacji nielicznej „przedsłowiańskiej” ludności, która pozostała
na tym terytorium”10.

Na określenie przedstawicieli tej nielicznej ludności autor posługuje się nową na-
zwą „ludności przedsłowiańskiej”.

Zresztą z pewnością dzisiaj już nie można tego ustalić, jak i tego, czy do etnogezy
słowiańskich Macedończyków należałoby włączyć starożytną, bardzo zróżnicowaną
etnicznie, ludność zamieszkującą w przeszłości terytorium Macedonii11. Przykładowo,
ludność Bizancjum była niejednorodna – mówiła różnymi językami, składała się z
różnych grup etnicznych i aby zintegrować te elementy, wprowadzono jako język pań-
stwowy łacinę.

W analizowanym tu dyskursie historycznym nazwa „Macedończyk”, która była
używana do określania ludności starożytnej, nie została w Historii narodu macedoń-
skiego na oznaczenie Słowian Macedończyków wprowadzona natychmiast i długo na
kartach Historii rywalizowała jeszcze z takimi pojęciami, jak: „słowiański naród”,
„Słowianie”, „macedońskie społeczeństwo słowiańskie”, „Słowianie poganie”, by pod
koniec X wieku w opisach czasów panowania cara Samuiła zwyciężyć na dobre. Jak
piszą autorzy:

„Częste występowanie nazw »Macedonia«, »macedońska ziemia«, »Macedończycy«
mówi o tym, że w okresie panowania cara Samuiła już nie było potrzebne używanie nazw
plemiennych: Dragowici, Sagudaci, Smolianie, Strumianie i in., co miało potwierdzać, że

                                                       
9 B. Ristovski, Istorija na makedonskata nacija, Skopje 1999, s. 13.
10 S. Kiselinovski, Makedonija niz vekovite, Skopje 1998, s. 7–8.
11 Zob. także: L. Moroz-Grzelak, Obraz przeszłości antycznej w historiografii macedońskiej, „Slavia

Meridionalis, 2005/5, s. 45–59.
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definitywnie zakończył się długi i złożony proces etnogenezy połączenia słowiańskich ple-
mion macedońskich w jeden naród macedoński” (s. 385)12.

W tomie II, zatytułowanym Macedonia pod panowaniem tureckim, autorzy nie
zajmują się już konkretyzacją pojęć: „Macedończycy”, „naród macedoński”, a nazwy
te prawie zupełnie są nieobecne w historycznej narracji, zamiast nich pojawiają się
takie wyrażenia synonimiczne, jak: „ludność miejscowa, „miejscowa ludność chrze-
ścijańska”, „macedońska ludność chrześcijańska” wieśniacy (selani), „chrześcijańska
architektura” i „islamska architektura”, a autorzy dzieła bardziej zwracają uwagę na
podziały religijne – piszą częściej o chrześcijanach i muzułmanach, niż o narodach i
grupach etnicznych.

Współczesny macedoński dyskurs historyczny o wydarzeniach końca XIX i począt-
ku XX wieku (tomy II–V) stabilizuje znaczenie pojęcia Macedonii i Macedończyka nie
tylko jako Słowianina. Dzieje się tak – według niemieckiego historyka Ulfa Brunnbau-
era – przez włączenie

„...antycznych Macedończyków do narodowej macedońskiej narracji historycznej i jest – wg
niektórych historyków – przeciwwagą dla mitu o wyłącznie »słowiańskich korzeniach« Ma-
cedończyków, który utracił swoją atrakcyjność dla państwa, gdy przestało być ono częścią
federacji jugosłowiańskiej”.

Według tego autora, „źródła historyczne aż do XIX wieku rzadko, jeśli w ogóle,
mówią o »Macedonii« jako jednostce politycznej lub »Macedończykach« w tym okre-
sie, kiedy Macedonia nie była podmiotem politycznym”13.

IV. Punkt widzenia narodów sąsiednich

Pozostałości tej skomplikowanej przeszłości widoczne są do dzisiaj w potocznym ob-
razie świata, dotyczącym Macedończyków i Macedonii, w języku oraz poglądach in-
nych narodów – sąsiadów Macedończyków oraz zamieszkujących ją mniejszości et-
nicznych, istniejący w utrwalonych stereotypach14 narodu i państwa i uwarunkowany
punktem widzenia. Dla Greków „Macedonia” to uzurpowanie nazwy prowincji o tej
samej nazwie i potencjalne zagrożenie utraty tej prowincji. Obecne państwo macedoń-
skie to nieuprawnione zawłaszczanie sobie tradycji starożytnej Macedonii (od roku
1991 herb Republiki Macedonii to gwiazda Verginy), stosunkowo niedawno lotnisko w
miejscowości Petrovec nazwano imieniem Aleksandra Wielkiego, a kilka tygodni temu
władze Skopia podjęły decyzję, by w centrum miasta postawić temu wielkiemu Mace-
dończykowi pomnik, na placu, który do niedawna nosił imię marszałka Tity. Dla Serbii
Macedończycy to prawie Serbowie: podobny język, religia, alfabet. Poza tym Macedo-
                                                       

12 Tu należy jedynie wspomnieć o diametralnie odmiennym traktowaniu tego okresu przez historyków
bułgarskich.

13 U. Brunnbauer, Drevna nacionalnost i vjekovna borba za državnost: historiografski mitovi u Repu-
blici Makedoniji (BJRM), w: Historijski mitovi na Balkanu, Sarajewo 2003, s. 291–328.

14 Zob. J. Bartmiński, Zmiany stereotypu Niemca w Polsce. Profile i ich historyczno-kulturowe uwarun-
kowania, w: Profilowanie w języku..., s. 225–235, oraz K. Pisarkowa, Konotacja semantyczna nazw naro-
dowości, „Zeszyty Prasoznawcze 1976, z. 1., s. 5–26.
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nia w obecnym kształcie prawdopodobnie nigdy by politycznie nie zaistniała, gdyby
dominująca w federacji jugosłowiańskiej Serbia nie stworzyła takiej republiki związ-
kowej. Dla Bułgarii Macedończycy to Bułgarzy, a język macedoński to po prostu dia-
lekt bułgarskiego. Dla Albańczyków Macedonia to jedna z ziem, jaką chcieliby przyłą-
czyć do Wielkiej Albanii – znaczna część ludności tego kraju to Albańczycy, a trendy
demograficzne wskazują, że wkrótce terytorium Macedonii zamieszkiwać może albań-
ska większość.

Podsumowanie

Językowy obraz Macedończyka/Macedończyków w najnowszej Historii narodu mace-
dońskiego, a także w niektórych pracach współczesnych historyków został skonceptu-
alizowany w postaci tej samej nazwy, określającej co najmniej pięć pojęć (profili pro-
totypowych):

1) pojęcie Macedończyka w starożytności – Herodot,
2) pojęcie Macedończyka Słowianina – profil dominujący w systemie wiedzy,
3) pojęcie Macedończyka jako przedstawiciela ludności niesłowiańskiej lub „przed-

słowiańskiej”,
4) pojęcie Macedończyka od powstania nazwy Macedonii w historii nowożytnej,
5) pojęcie Macedończyka mieszkańca dzisiejszej Republiki Macedonii jako konty-

nuatora etnosu staromacedońskiego.
Która konceptualizacja i jaki profil Macedończyka zwycięży w macedońskim dwu-

dziestowiecznym dyskursie historycznym, pozostaje pytaniem otwartym. Zależy to
jednak nie tylko od rozwoju badań historycznych i lingwistycznych, lecz także od ry-
walizacji między współcześnie dwoma głównymi historycznymi i współczesnymi po-
jęciami Macedończyka – Słowianina i Macedończyka – kontynuatora etnosu staroma-
cedońskiego. Rywalizacji silnie uzależnionej od sporów i polemik politycznych, a
także od wiedzy potocznej samych Macedończyków.

The overall linguistic picture of Macedonians in the most recent
„History of the Macedonian nation”

Summary

The overall linguistic picture of Macedonians in the most recent „History of the Macedonian nation”,
as well as in some of the works of contemporary Macedonian and foreign historians, has been con-
ceptualized by using the same term, but describing at least five notions (profiles):

1. The notion of the Macedonian in ancient times – Herodot.
2. The notion of the Macedonian-Slav – the dominant profile in the system of knowledge.
3. The notion of the Macedonian as a representative of non-Slavic or pre-Slavic people.
4. The notion of the Macedonian which comes from the name Macedonia in modern history.
5. The notion of the Macedonian as an inhabitant of today’s Macedonia and someone who contin-

ues the old Macedonian ethos.


