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Podszedłem do celnika. Ten zapytał, jak się nazywam. Słysząc nazwisko 
kończące się na „off”, wymamrotał: 

- Jest pan Rosjaninem? 
-Nie, Bułgarem. 
- ?! 
- Jestem Bułgarem, z Bułgarii. 
- ??!! 
- Bulgarien! - ryknąłem, bo już zaczynało mnie irytować roztargnienie 

tego Jankesa. Głuchy, czy co? - Bulgarien! 
- Hungaria - poprawił mnie. 
- Jaka tam Hungaria! Bułgaria, na Półwyspie Bałkańskim. - Byłem 

wściekły, ale z drugiej strony chciało mi się śmiać, kiedy zobaczyłem, jak ów 
wytęża pamięć usiłując sobie przypomnieć - gdzież, u licha, może być to pań
stwo? - Toż to nasze gazety co dzień cytują takie cudowne komentarze prasy 
zagranicznej o sukcesach naszej ojczyzny, a ten nieuk nawet nie słyszał nazwy 
„Bułgaria”! 

Przyszło mi do głowy, że być może nie wymawiam dobrze, po ichniemu, 
nazwy naszego księstwa, więc wyjąłem i rozłożyłem przed nim mapę Europy, 
wskazując palcem Sofię. 

- Oh, yes, Turkey; all right! 
-No, sir - protestuję, ale ten nawet nie raczy słuchać, zapisuje mnie jako 

Turka! W ten sposób poturczył też Filareta i doktora. Ten ostatni był rozcza
rowany i ostatecznie znielubił Amerykanów. 

- Coś takiego - powtarzał, - żeby w ogóle nie wiedzieć, gdzie jest Bułga
ria? Co za nieuki! 

Aleko Konstantinow
Do Chicago i z powrotem (1894)
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Tytułem wstępu, czyli list do Czytelnika

Wielce Szanowny Czytelniku! 
Jeśli z zawodowego obowiązku lub po prostu z czystej ciekawości sięgnąłeś po tę 

książę, zakładam, że nieobce są Ci problemy tożsamości, zmieniające się w miejscu 
i czasie definicje „naszości” i „obcości”; że Twoje doświadczenie nauczyło Cię relaty
wizować, a więc jesteś daleki od ujmowania świata w kategoriach czarno-białych, 
wolny od uprzedzeń i wykazujesz się elementarną tolerancją wobec inności; że 
w poszukiwaniach swego miejsca na ziemi i sensu istnienia znajdujesz radość 
w odkrywaniu i poznawaniu innych punktów widzenia; że kontakty z innymi przed
stawicielami Twojego/naszego gatunku i ich doświadczenie są dla Ciebie ważne, do
starczają Ci inspiracji i wzbogacają Twoją wiedzę o świecie; że przeglądając się 
w oczach Innego (kimkolwiek jest) i kontemplując wielość perspektyw, odnajdujesz 
potwierdzenie harmonii Wszechświata. Że wyznajesz sformułowaną w początkach 
minionego wieku zasadę humanistyki, zgodnie z którą od nauk ścisłych, mających na 
celu poznanie, odróżnia się ona dążeniem do zrozumienia. 

Niniejsza książka to rezultat - mierzonej już w dziesięcioleciach - mojej osobistej 
przygody z bułgarskością. Będąc autorskim (a więc subiektywnym) zapisem próby 
zrozumienia i wytłumaczenia racji Innego, jest ona jednocześnie formą przekładu na 
język pojęć uniwersalnych, próbą wpisania w uniwersalny model wybranych elemen
tów, składających się na kod bułgarskości. 

Pracę nad książką podjęłam na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wie
ku. Nie przewidziałam radykalnego procesu przewartościowywania, towarzyszącego 
transformacji ustrojowej tego okresu. Spowodowało to pewne opóźnienie w prezentacji 
wyników badań, czego dziś nie żałuję - w trakcie dojrzewałam jako człowiek 
i naukowiec, uczyłam się relatywizować i kwestionować dogmaty, odróżniać naukę od 
ideologii, nabyłam odporności na propagandę. Nie bez znaczenia jest także dokonane 
w tym okresie poszerzenie mojej wiedzy ogólnej w zakresie antropologii kultury, 
zwłaszcza w aspekcie europejskiego (i nie tylko) Oświecenia, pozwalające na ujęcie 
problemu w kategoriach uniwersalnych. Mogłam wreszcie wykorzystać wiele cieka
wych publikacji, które ukazały się w tym okresie (choć z każdą z nich zmieniała się 
koncepcja mojej pracy! ). 

Dające się zaobserwować współcześnie kwestionowanie autorytetów i triumf kultu
ry masowej, łatwość publikowania i moda na historie alternatywne, wykorzystujące 
słabe punkty narodowych narracji, tudzież (co nie bez znaczenia) nowa sytuacja geo
polityczna, w Bułgarii doprowadziły do ciekawego stanu rzeczy, nasuwającego skoja
rzenia ze stanem umysłów udokumentowanym w tekstach bułgarskich z XIX w. 
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Rozważając problem zajęcia się aktualnymi zmianami w bułgarskim kodzie patrio
tycznym i redefinicją bułgarskości, szybko zdałam sobie sprawę z tego, że dla pozo
stającego w kręgu slawistyki czytelnika polskiego, znającego standardowe opracowa
nia dotyczące historii Bułgarów i ich kultury, pewne aspekty rewolucji (czy wojny) 
w sferze symbolicznej mogłyby się okazać nieczytelne. Znane bowiem w Polsce 
syntetyczne ujęcia narodowej historii Bułgarów i Bułgarii z reguły opierają się na buł
garskim autostereotypie jej oglądu, mocno uzależnionym od aktualnego kontekstu 
politycznego. 

Zarówno przedwojenne prace Widerszala i Gołąbka, naznaczone na swój sposób 
przeniesioną z XIX w. sympatią do pobratymców (pewien wyjątek stanowią tu prace 
H. Batowskiego), jak i syntezy powojenne (utrzymane w tym samym duchu, solidarno
ści słowiańskiej) opierają się głównie na źródłach i syntezach bułgarskich, będących 
wszak wynikiem wyboru i selekcji. Tymczasem znaczącym elementem historii naro
dowej jest (nieoficjalna wprawdzie, lecz niedająca się podważyć) tradycja ponadpoko- 
leniowa, zapewniająca także ciągłość trwania wątków niechcianych, oraz - szczególnie 
- zapomniane teksty, których wydobycie na światło dzienne jest kwestią czasu. 

Poza wbudowaną perspektywą (co trudno mieć za złe autorom, w przeciwnym razie 
nie byłyby to historie narodowe) syntezy te przenoszą na grunt polski także (doraźne 
i stereotypowe) zamaskowane oceny, często zresztą (przynajmniej na gruncie nauko
wym) w Bułgarii podówczas już nieaktualne. 

W tym sensie wyrażona przez Wojciecha Gałązkę potrzeba spojrzenia na Bułgarów 
ich oczami (Oswajanie skorpionów) jest postulatem od dawna realizowanym na grun
cie polskim, z zastrzeżeniem, że niekiedy jest to spojrzenie krótkowzroczne. Pozostaje 
współczuć tym autorom, którym w swoim czasie zdarzyło się przedstawić jako własne 
(obiektywne) prawdy, odkładane dziś do lamusa mitów narodowych, albo podpisać się 
pod ocenami współcześnie zanegowanymi. 

Na pocieszenie pozostaje im to, że - jak wynika choćby z meandrów bułgarskiej hi
storii ostatnich dwustu lat - każde pokolenie nosi w sobie własną prawdę i ocenę prze
szłości, zaś bułgarysta - chcąc nie chcąc - staje się przedłużeniem (anteną) dyskursu 
bułgarskości.

Podobnie ma się rzecz z niniejszą książką, która zapewne nie powstałaby, gdyby 
w Bułgarii (również w innych krajach) nie pojawiły się określone publikacje, gdyby nie 
dokonały się zmiany o charakterze politycznym, gdybym nie trafiła na określony krąg 
osób, w znacznym stopniu kształtujących moją świadomość, etc.

Innymi słowy, uwagi na temat polskich syntez bułgarskiej historii nie są krytyką, 
a raczej refleksją na temat przemijania. Świadomość, że wszyscy jesteśmy tworem 
określonych czasów i środowisk, i wynikających z nich perspektyw, że jesteśmy uwa
runkowani historycznie, ograniczeni historią (jednostkową i społeczną), przed którą nie 
da się uciec, nie oznacza, że nie możemy a nawet nie powinniśmy podejmować prób 
zmierzenia się z obrazem przeszłości i jego projekcją w teraźniejszości.

Ideologiczne i wynikające z perspektywy poznawczej rodem z XIX w. dogmaty, tak 
w przeszłości, jak i współcześnie, stanowią źródło konfliktu między silnie relatywizu
jącym dyskursem bułgarskich historyków kultury, odwołujących się do szerszego kon
tekstu zbudowanego na podstawie wciąż poszerzanej wiedzy faktograficznej, i dys
kursem „naszości” w obrębie filologii narodowej, z założenia akcentującym specyfikę 
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i idiomatyczność narodowej kultury, a tym bardziej - autostereotypem bułgarskości, 
kształtowanym w dużym stopniu przez teksty kanonu patriotycznego, ale i szkolne 
(także uniwersyteckie) podręczniki historii, literatury, języka ojczystego.

Problem dotyka kwestii dość typowej, mianowicie punktu odniesienia - (umownie) 
zewnętrznych i wewnętrznych kryteriów oceny. Współcześnie cechą charakterystyczną 
obu prowizorycznie wyodrębnionych dyskursów jest ich wzajemne przenikanie się 
i uzupełnianie. Jakkolwiek spora grupa historyków od lat optuje za rewizją narodo
wych mitów, zmiany w podręcznikach mają charakter kosmetyczny, tak że właściwie 
w ich wypadku można mówić o powielaniu stereotypu narodowego.

Kolejne reinterpretacje bułgarskiej historii narodowej i zmieniające się w czasie de
finicje bułgarskości nie przypadkiem mają oparcie w tekstach dziewiętnastowiecznych 
- tekstach wieku kodyfikacji kultur narodowych. Kodyfikację wybranych aspektów 
„naszości” poprzedziły bowiem dyskusje, które współcześnie dostarczają argumentów 
kontestatorom wielu rozstrzygnięć.

Będące właściwym przedmiotem mojego zainteresowania i tematem tej książki za
sygnalizowane w tytule problemy językowe dotyczą jego sfery symbolicznej - świata 
pojęć i słów kluczy, w tym słów sztandarowych. Chcąc przybliżyć polskiemu czytelni
kowi specyfikę bułgarskiego patriotyzmu, zdecydowałam się ująć problematykę 
w konwencji „bułgarskiego paszportu do świata narodów”, z wymagającymi wypełnie
nia rubrykami. Narzucającą się w tym wypadku perspektywą jest wyjście od procesu 
kształtowania się kultury narodowej jako świadomego i kolektywnego odwzorowania 
modelu ówczesnej kultury europejskiej (w dużej mierze mającego charakter odwzoro
wania w języku), prowadzącego do powstania kultury masowej, uznawanej za kryte
rium istnienia narodu. Ponieważ jednak owa perspektywa w dużym stopniu uzależnio
na jest od zmieniającego się w czasie stanu wiedzy i okresowo ulega transformacjom, 
trudno byłoby zignorować współcześnie obowiązujące wykładnie naukowe, dotyczące 
istoty i treści epoki stanowiącej przedmiot naszego zainteresowania.

Ostatecznie zdecydowałam się na (dość ryzykowne i zapewne nie do końca zado
walające) pogodzenie dwóch perspektyw - aktualnie obowiązującej interpretacji Odro
dzenia, wynikającej ze współczesnego stanu wiedzy, oraz elementów językowego 
obrazu świata, wyłaniającego się z odrodzeniowych tekstów.

Część wstępna i pierwsza (Metatematy), mająca na celu wprowadzenie Czytelnika 
w problematykę Odrodzenia, zawiera zwięzłe omówienie trzech dyscyplin, w których 
szczególnie wyraźnie manifestuje się komponent ideologiczny (historia Odrodzenia, 
historia standardu, onomastyka). Przedmiotem szczególnego zainteresowania są tu 
dziewiętnastowieczne ideologemy, w tym wartościowanie w kategoriach „swoje-obce”, 
które z jednej strony nierzadko stają się powodem niespójności i źródłem problemów 
autorów syntez, z drugiej strony jednak, jako element polityki językowej, bywają nie
kiedy przyczyną konfliktów na arenie międzynarodowej.

Druga część pracy poświęcona jest rekonstrukcji widocznego poprzez teksty kano
niczne (i mniej kanoniczne) procesu kojarzenia znaków i pojęć, definiowania bułgar
skości. W pierwszym rozdziale znalazły się zagadnienia dotyczące poszukiwania 
i wyboru wykładników językowych kategorii narodotwórczych, czyli kształtowania się 
bułgarskiego słownika patriotycznego, z uwzględnieniem odwzorowania profili po
szczególnych pojęć kluczowych. W rozdziale drugim skupiłam się na procesie 
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(re)interpretowania i wykorzystywania znaków już istniejących - na definiowaniu cech 
konstytutywnych bułgarskości, decydujących ojej idiomatyczności.

O ile zasadniczym tematem części drugiej jest problem „naszości”, o tyle w części 
trzeciej znalazły się różne figury „obcego”, na swój sposób współtworzące klimat epo
ki. Opierając się na wynikach intensywnie dziś prowadzonych w Bułgarii badań etno
logicznych (w tym dotyczących stereotypów etnicznych), tekstach z epoki, słownikach 
i innych źródłach i opracowaniach, proponuję Czytelnikowi bliższe przyjrzenie się nie 
tylko konstytutywnym dla bułgarskiej „naszości” wątkom „ksenologicznym” greckim 
i tureckim, ale i poświadczonym w odrodzeniowych tekstach obrazom innych obcych 
- bliższych i dalszych sąsiadów, a także stereotypom tychże, utrwalonym w języku.

Mimo widocznych w Bułgarii sukcesów w budowie społeczeństwa otwartego 
i mimo obecnej w określonych kręgach opiniotwórczych nostalgii za imperialną wielo- 
kulturowością, pewne elementy tak „naszości”, jak i „obcości”, zakodowane w języku 
i kulturze w okresie Odrodzenia, konstytutywne dla kultury narodowej, należą do kate
gorii niezbywalnych. Jako nawiązanie do zaprezentowanych w części pierwszej ideo
logicznie uwarunkowanych pewników w dyscyplinach związanych z historią Odrodze
nia, pozwalam sobie, zamiast podsumowania, zamieścić szkic dotyczący funkcjonowa
nia wybranych znaków z odrodzeniowego repertuaru patriotycznego we współczesnej 
kulturze masowej.

Bardziej wymagającym Czytelnikom książki i wszelakim perfekcjonistom winna je
stem kilka uwag natury technicznej. Pierwsza z nich dotyczy systemu cytowania, trud
nego (co wiem z doświadczenia) do zaakceptowania, choćby przez grono moich naj
bliższych kolegów. Zastosowanie skróconych odsyłaczy skorelowanych z bibliografią, 
umieszczonych w nawiasach w tekście zasadniczym, pozwoliło mi na wykorzystanie 
pola przypisów „pod linią” jako miejsca na dygresje i uwagi polemiczne. Jako że te 
ostatnie często wymagają udokumentowania, w przypisach „pod linią” ponownie 
wchodzi w grę konieczność odsyłania - tu również zasadniczo skłaniam się ku zasa
dzie skorelowania z bibliografią, chyba że w grę wchodzą przypadki, w których istotne 
są dane osobowe autorów, tytuły lub kontekst publikacji.

Podobne rozwiązanie jest także świadomym, aczkolwiek przewrotnym nawiąza
niem do praktyki Wasyla Apriłowa, niezrównanego dokumentalisty swojej epoki (lata 
trzydzieste i czterdzieste XIX wieku), któremu narracja bułgarskości (w tym jej naj
nowsze aktualizacje) sporo zawdzięcza. Stanowiący przedmiot żartów jego system: 
tekst - przypisy - przypisy do przypisów, jest próbą poradzenia sobie z opisem nie do 
końca jeszcze rozeznanej i rozpoznanej (tak co do zasięgu, jak i co do istoty) bułgar
skości w warunkach narastającej semiozy (czyli swoistym powtórzeniem procesu pla
nowania biblioteki przez Leibniza). Adresowane zasadniczo do czytelnika rosyjskiego 
(rosyjskojęzycznego) „raporty o stanie oświecenia Bułgarów” (Jutrzenka i Dodatek do 
książki Jutrzenka), poza dostarczeniem informacji o Bułgarach i ich inicjatywach, mają 
na celu - o czym nie wolno zapominać - międzynarodową promocję określonego auto- 
stereotypu wspólnoty i wyjaśnienia przyczyn jego idiomatyczności.

Drugą kwestią wymagającą wyjaśnienia jest sposób cytowania bułgarskich tekstów 
i opracowań. Zasadniczo tam, gdzie przedmiotem zainteresowania jest myśl, a nie 
forma, w trosce o czytelność tekstu posiłkuję się własnymi tłumaczeniami. W nierzad
kich sytuacjach, gdy idiomatyczność tekstu zmusza do interpretacji, w przekładzie, by 
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uniknąć ewentualnych przekłamań, dołączam oryginalny tekst w transkrypcji łaciń
skiej, zgodnej z zasadami stosowanymi przez innych autorów. Poza oddzielnymi wy
padkami, kiedy ortografia stanowi istotny problem, np. w tekstach z XIX w., wzorem 
bułgarskich edytorów krytycznych opracowań, stosuję zapis uproszczony, fonetyczny 
(jeśli to możliwe), m.in. abstrahując od znaków (nieartykułowanych) jerów na końcu 
wyrazów, nie różnicując znaków oddających tę samą głoskę ([i]). Staram się również 
uwzględniać w transkrypcji znak jać (e), znaki dawnych nosówek (ą, ę), które do po
łowy XX w. symbolizowały dwojaką wymowę regionalną (odpowiednio [‘a/e - e] oraz 
[a - a - u] i [a - ej). Nie zawsze jest to możliwe, gdyż w powojennych edycjach tek
stów z okresu Odrodzenia regułą jest ich przepisywanie zgodne z obecną normą, czyli 
jako [‘a/e - a - е]. W sumie jednak, ponieważ praca nie dotyczy ortografii jako takiej, 
czuję się w tym względzie rozgrzeszona.

A zatem, drogi Czytelniku, jeśli do tej pory nie udało mi się Ciebie zniechęcić i nie 
odłożyłeś tej książki, zapraszam do podróży w dziewiętnasty wiek i okolice. Jeśli u jej 
kresu wpadnie Ci do głowy myśl, że przedstawiona wersja wydarzeń i świat wartości 
niezbyt różnią się od Twojego, cel książki został osiągnięty. Wszyscy jesteśmy Bułga
rami? Dlaczego nie? Jesteśmy tymi, którymi myślimy, że jesteśmy - jesteśmy tymi, 
którymi chcemy być. Tu i teraz, choć w ścisłej zależności od naszego wczoraj. 
A wczoraj oferuje nam niezliczoną liczbę scenariuszy.





Część pierwsza:

WSTĘP WŁAŚCIWY, CZYLI METATEMATY





1. ODRODZENIE CZY ODRADZANIE?

Jeszcze w fazie powstawania tej książki kilkakrotnie spotykałam się z sugestią, by 
tytułowe Odrodzenie, mogące stanowić potencjalne źródło nieporozumień, zastąpić 
utrwalonym już w literaturze slawistycznej określeniem Odrodzenie Narodowe. Zwa
żywszy, że zasadniczym tematem tej pracy jest proces kodyfikacji kultury bułgarskiej 
jako kultury narodowej i wynikające z niego konsekwencje, uznać można, iż mój upór 
i ostateczna postać tytułu wynikają głównie z niechęci do tautologii, co już jest
- w moim odczuciu - wystarczającym usprawiedliwieniem.

Przy okazji chciałam też pozostać w zgodzie z bułgarską tradycją, w której jako na
zwa epoki stanowiącej tło procesów narodotwórczych, jak i procesów samych w sobie, 
ustaliło się określenie Balgarskoto vazrazdane (lub Vazraźdanetó). Pomijając prace naj
nowsze, dokumentujące kolejne już przewartościowanie, kwalifikator nacjonalno ‘naro
dowe’, występuje przede wszystkim w kontekstach dotyczących aspektów zyskiwania 
podmiotowości politycznej. Dotyczy on zatem w zasadzie późniejszej fazy idei narodo
wej, poprzedzonej wstępną kodyfikacją „naszości” i budową podstawowego zaplecza 
instytucjonalnego, podczas gdy przedmiotem mojego zainteresowania był (zwłaszcza) 
wskazany aspekt kodyfikacji i jego „moc kreatywna” - w tym skutki widoczne obecnie.

Poza tym pozornie wszystko przemawiałoby za pozostaniem przy ustalonym już 
w slawistyce określeniu Odrodzenie Narodowe, paradoksalnie nawet fakt, że w sensie 
gramatycznym bułgarskie vazrazdane nie jest dokładnym odpowiednikiem polskiego 
odrodzenie - gdyż ze względu na wbudowany aspekt niedokonany jest to właściwie 
‘odradzanie (się), proces odradzania’. W odróżnieniu więc od tradycji polskiej, w któ
rej metafora odrodzenia sprzężona została w kodzie symbolicznym z państwowością 
(Odrodzenie Polski), na gruncie bułgarskim symbolizuje raczej przemiany w świado
mości społecznej, prowadzące do wykształcenia się i zdefiniowania pewnego typu 
tożsamości zbiorowej czy przekształcania etni w naród. Utworzenie Księstwa Bułgarii 
(1878), symbolizujące współcześnie koniec bułgarskiego Odrodzenia, postrzegane jest 
jednoczenie jako początek nowego etapu bułgarskiej idei narodowej.

Mówiąc o „ustalonej tradycji”, odwołuję się tu przede wszystkim do (względnie 
stałego) stereotypu, powielanego w podręcznikach szkolnych i w ujęciach syntetycz
nych historii narodowej, w tym historii kultury, języka i literatury, zgodnie z którym 
Odrodzenie w Bułgarii to epoka zawierająca się między symbolicznym rokiem po
wstania Historii slowianobułgarskiej (1762) a rokiem 1878 (utworzenie Księstwa Buł
garii). Na poziomie dyskursu naukowego - w obrębie różnych dyscyplin i środowisk
- napotkać możemy odmienne definicje i kwalifikacje zjawisk, granic, a więc i istoty 
bułgarskiego Odrodzenia. Tym bardziej celowe wydaje się przypomnienie stereotypu, 
co też niniejszym czynię.
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1.1. SKRÓCONY KURS ODRODZENIA

Wbrew pozorom, wyodrębnienie ponadczasowego, międzypokoleniowego stereotypu 
nie jest zadaniem łatwym, kształtuje się on bowiem tak w oparciu o teksty kanonu 
szkolnego i tradycję, jak i o aktualne podręczniki historii.

Choć definicje encyklopedyczne i podręcznikowe Odrodzenia są interpretacjami 
mocno uzależnionymi nie tylko od stanu wiedzy, ale i od kontekstu politycznego, 
warto zwrócić uwagę na fakt, że w wypracowanym w dwudziestym wieku historycz
nym modelu Odrodzenia daje znać o sobie daleko posunięte relatywizowanie, stano- 
wące przeciwwagę dla obrazu Odrodzenia z tekstów kanonu patriotycznego. Choć nie 
dotyczy ono wszystkich subdyskursów, ma wpływ na kształtowanie podręcznikowych 
definicji Odrodzenia jako

historycznego przejścia od średniowiecza do epoki burżuazyjnej w historii bułgarskiej, kiedy 
rozwijają się i utrwalają stosunki towarowo-pieniężne i kapitalistyczne, kształtuje się struktura 
społeczeństwa burżuazyjnego, tworzy się narodowa samoistna kultura bułgarska, kształtuje się 
i konsoliduje bułgarska nacja i odbudowuje się zlikwidowane w XIV wieku państwo bułgarskie. 
W okresie Odrodzenia przygotowuje się i dokonuje bułgarska rewolucja narodowowyzwoleńcza 
i burżuazyjno-demokratyczna.

Odrodzenie obejmuje okres od początku XVIII wieku do wyzwolenia Bułgarii od władzy 
osmańskiej (1878) i dzieli się na trzy okresy: początkowy - XVIII wiek i pierwsze dziesięciolecia 
XIX w., do reform w Turcji w latach trzydziestych; drugi - od reform do wojny krymskiej 1853- 
-1856, i trzeci - od wojny krymskiej do 1878 r. W każdym z tych okresów w różnym stopniu za
znaczają się podstawowe procesy rozwoju gospodarczego i społecznego, duchowej, politycznej 
i kulturalnej konsolidacji społeczeństwa bułgarskiego (Enciklopedija, 1978/1: 775).

Cytowana (we fragmencie) definicja pochodzi wprawdzie z opracowania powstałe
go w minionym ustroju, zasadniczo jednak nie odbiega od założeń przyjmowanych we 
współczesnych podręcznikach i syntezach historii.

Syntetyczne ujęcia historii Odrodzenia (starsze i nowsze) proponują tu dwojaki po
rządek dyskursu: chronologiczny (wczesne Odrodzenie, dojrzałe Odrodzenie, epoka 
narodowa) oraz tematyczny, realizujący się w obrębie trzech wątków: jako oświata 
i kultura, jako walka o autokefalię i jako nurt insurekcyjny.

Ze względu na przeglądowy charakter tej części pracy, mający na celu dostarczenie 
Czytelnikowi tylko podstawowych danych związanych ze stereotypem epoki, uznaję za 
stosowne odstąpienie od kryterium temporalnego, skupiając się na treści i wymowie 
trzech subdyskursów, porządkujących narrację bułgarskości tego okresu. Ich hierarchia 
czy porządek odpowiada ujęciom stereotypowym, wynika też (jak będzie można 
stwierdzić później) z kolejności włączania poszczególnych aspektów emancypacji 
w ramy Odrodzenia.

Podkreślić pragnę, że w niniejszym szkicu chodzi właśnie o popularny stereotyp, 
w wielu punktach od dawna kontestowany przez badaczy (o czym jeszcze będzie mo
wa). W niektórych miejscach jestem zmuszona od niego odejść, dodając informacje, 
o których autorzy podręczników nie wspominają jako o oczywistych dla Bułgara, a bez 
których polski czytelnik mógłby się poczuć zagubiony.
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1.1.1. Aspekt kulturalny, czyli katalog „pierwszych"

Przez pierwsze generacje kodyfikatorów Odrodzenia epoka ta była utożsamiana z pro
cesem kulturalnym i narodzinami nowej kultury masowej o ponadregionalnym zasięgu, 
w typie świeckim, definiującej się jako kultura języka bułgarskiego, przeradzająca się 
w kulturę ogólnonarodową. Choć tak w starszych, jak i w nowszych opracowaniach 
znaleźć można różne ujęcia i definicje Odrodzenia, w ponadczasowym, międzypokole
niowym, szkolnym stereotypie historii kultury narodowej jego symboliczny początek 
stanowi rok powstania Historii slowianobułgarskiej (1862) Paisjusza Chilendarskiego 
(1722-1773). Na czym polega przełomowy charakter dzieła bułgarskiego mnicha? 
W Bułgarii (i poza nią) literatura dotycząca tego tematu jest nader obfita, stąd zamiast 
streszczenia oddajmy głos opiniotwórczemu historykowi:

Praca Paisija zasadniczo stanowi swoisty manifest-apel do Bułgarów o świadomość narodową 
i walkę przeciw ciemiężcom. Paisij ostro piętnuje tych rodaków, którzy wstydzili się bułgarskiego 
pochodzenia i hołdowali kulturze greckiej. Starając się poprawić narodowe samopoczucie Bułga
rów, Paisij świadomie w podniosłym tonie opisuje wielkość średniowiecznej Bułgarii, liczne 
zwycięstwa carów bułgarskich nad Bizancjum, dzielność Bułgarów, czyn braci Cyryla i Metodego 
- twórców piśmiennictwa bułgarskiego, wkład Bułgarii w rozkwit kultury słowiańskiej itd. Przy
pominając pełną chwały przeszłość Bułgarii, Paisij pragnął obudzić poczucie godności narodowej 
w swoim narodzie, który po czterowiekowym obcym ucisku znalazł się w rozpaczliwej sytuacji, 
poniżony i pozbawiony wiary we własne siły i możliwości. Porównując sytuację zniewolonego 
narodu bułgarskiego z blaskiem i potęgą państwa bułgarskiego za Kruma, Symeona i innych buł
garskich carów w średniowieczu, Paisij chcial natchnąć naród wiarą w przyszłość, odwagą i upor- 
czywościąw walce o wyzwolenie duchowe i polityczne (Kosev, 1986: 130-131).

W powszechnej opinii Historia słowianobułgarska mnicha z Chiłendaru wywarła 
ogromny wpływ na współczesnych, czego dowodem jest duża liczba zachowanych 
odpisów. Krążąc wśród ludu, budziła świadomość narodową i nastroje patriotyczne.

Jednym z pierwszych kopistów Historii i gorliwych kontynuatorów dzieła Paisjusza 
był Stojko Władysławów (1739-1813), który z autorem i jego pracą zetknął się osobi
ście w swym rodzinnym miasteczku Koteł.

Postać Stójki Władysławowa (znanego jako biskup Sofroniusz Wraczański) należy 
do bardzo istotnych w bułgarskim panteonie narodowym - symbolizuje wczesny etap 
fermentu kulturalnego i dążeń wolnościowych Bułgarów. Przez ponad dwie dekady 
Stojko był duszpasterzem i nauczycielem w rodzinnej miejscowości i kilku innych 
parafiach (Kamobat, Karabunar, Arbanasi), zajmował się też działalnością literacką 
(poza Historią słowianobulgarską skopiował pewną ilość ksiąg liturgicznych i tekstów 
o tematyce religijnej).

W 1794 r. Stójkę (odtąd Sofroniusza) desygnowano na biskupa Wracy, diecezji bę
dącej areną starć między wojskami lokalnego feudała Osmana Pazwand-oglu i wysyła
nych przeciw niemu korpusów ekspedycyjnych. W trakcie jednej z wizytacji Sofro
niusz został pojmany przez ludzi Osmana i przewieziony do Widynia, gdzie przebywał 
do roku 1803. Z tego okresu pochodzą dwa tzw. kodeksy (zborniki) widyńskie - homi- 
liarz i antologia przekładów. W 1803 r. Stojko osiada na Wołoszczyźnie, gdzie konty
nuuje pracę literacką. Jej efektem jest między innymi przekład książki Theatron politi- 
kon Ambrożego Marliana i uważane za kompilację przekładów ze źródeł greckich 
i rosyjskich Wyznanie chrześcijańskiej wiary prawosławnej a obyczaje i prawa religii 
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żydowskiej i mahometańskiej etc. Na prośbę kupców bułgarskich Soffoniusz publikuje 
zbiór homilii świątecznych Nedelnik sireć Kiriakodromion (Rimnic, 1806), w narodo
wym stereotypie historii kultury uchodzący za pierwszą drukowaną książkę w języku 
bułgarskim. W tym okresie powstaje też - stanowiący współcześnie element bułgar
skiego kanonu - tekst Życie i cierpienia grzesznego Sofroniusza, zasadniczo postrze
gany jako zbeletryzowana, niepozbawioną humoru autobiografia, nawiązująca do 
konwencji żywotów świętych i mocno osadzona w tradycji europejskiego oświecenia 
(Obradovic, Kandyd, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki itp.).

W środowisku diaspory wołoskiej Soffoniusz cieszył się także autorytetem przy
wódcy politycznego. W trakcie wojny rosyjsko-tureckiej współpracował ze sztabem 
rosyjskim, zachęcając rodaków do współdziałania z armią rosyjską, wkraczającą na 
Bałkany. Był też autorem projektu przyłączenia Bułgarii do Rosji. W 1813 r., po 
śmierci Sofroniusza, Dymitr Popski poświęcił mu odę, która jako jeden z pierwszych 
przykładów rodzimego wierszopisarstwa ma stałe miejsce w antologiach.

W historii języka Soffoniusz zaliczany jest do kategorii damaskinarzy - literatów- 
-erudytów dawnego typu, których świadomość językowa i estetyczna pozostaje w ści
słym związku z religijnym paradygmatem kultury (i religijnym monopolem na literatu
rę), choć tematyka jego prac (liczne przekłady zachowane w rękopisie) świadczą 
o jakościowo różnej, oświeceniowej, świeckiej perspektywie.

Podobnie kwalifikowani są (mniej znani szerszym rzeszom Bułgarów) literaci nurtu 
religijnego pierwszej połowy XIX w. i autorzy kolejnych opublikowanych książek 
- pochodzący z Macedonii Joachim Kyrczowski i Cyryl Pejczinowicz, w tekstach 
których także wyraźnie zaznaczają się pewne cechy świadczące o infiltracji prawosła
wia przez europejskie oświecenie (np. apelowanie do kategorii rozumu, afirmacja wie
dzy, definiowanie prawosławia w opozycji do innych konfesji, przypowieść o talentach 
jako imperatyw odnowy moralnej i aktywności na rzecz wspólnoty itp.).

Wspomniani literaci uosabiają tradycyjny jeszcze model nauczania jako kształto
wania moralności chrześcijańskiej poprzez system nakazów i zakazów, przykłady życia 
pobożnego i groźby mąk piekielnych. Tymczasem w określonych środowiskach coraz 
silniej daje znać o sobie potrzeba wiedzy praktycznej. Mobilni mieszkańcy Bałkanów, 
rzemieślnicy i kupcy, prowadzący działalność na rynku międzynarodowym, przeszcze
piają na grunt turecki zdobycze oświaty zachodnioeuropejskiej, tworząc szkoły świeckie.

W środowisku Bułgarów charakterystyczne dla pierwszej połowy XIX wieku jest 
koegzystowanie szkół dawnego typu, czyli wyznaniowych, w których nauka czytania 
i pisania idzie w parze z opanowywaniem pamięciowym tekstów liturgicznych, ze 
szkołami świeckimi, w których naucza się wprawdzie religii, ale także rachunków, 
geografii, historii, języków obcych itd. Szkoły pierwszego typu, znane pod nazwą kilij- 
nych (kilija - ‘cela’), ulegając reformom, przetrwały do końca Odrodzenia, ale w ste
reotypie historii zachowało się przekonanie dotyczące ich niskiego poziomu.

Zamożniejsi Bułgarzy uczyli się też w szkołach greckich typu świeckiego, a nawet 
sami zakładali takie szkoły. W tym drugim wypadku, zważywszy, że zwykle tak na
uczyciele, jak i uczniowie byli Bułgarami, obok greckiego pomocniczo stosowano 
bułgarski. Tzw. szkoły helleno-greckie i helleno-bulgarskie oferowały program dosto
sowany do potrzeb czasów i sfery kupiecko-rzemieślniczej (arytmetyka, rachunkowość, 
geografia, języki obce, savoir-vivre itp.). Obok szkół tworzonych z inicjatywy lokal
nych środowisk nierzadko funkcjonował nauczyciel-instytucja.
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W 1824 r. ukazał się pierwszy świecki podręcznik w języku bułgarskim, który prze
szedł do historii jako Riben bukvar (Elementarz z rybą). Podręcznik, napisany przez 
pochodzącego z miasteczka Koteł Petra Berona, został wydany w okresie, kiedy 
w środowisku autora standardem i synonimem dobrego wykształcenia były szkoły 
świeckie z wykładowym językiem greckim. We wstępie autor postuluje potrzebę na
uczania w języku etnicznym, udziela też pewnych wskazówek dotyczących sposobu, 
w jaki może być wykorzystywany jego podręcznik. Z tego powodu elementarz Berona 
uznaje się za pierwszy bułgarski manifest oświatowy.

Początki oświaty w języku narodowym wiązane są z inicjatywą Wasyla Apriłowa 
i osobą ojca Neofita Rilskiego. Pierwszy z nich, pochodzący z Gabrowa, ale mieszka
jący na stałe w Odessie, wraz z innym członkiem tamtejszego ziomkostwa, Nikołą 
Pałauzowem, występuje z inicjatywą założenia w rodzinnym miasteczku bułgarskiej 
szkoły odpowiadającej standardom nowoczesności. Projekt przypada do gustu tak 
przedstawicielom bułgarskiej diaspory w Odessie i Bukareszcie, jak i metropolicie 
Tymowa, w którego jurysdykcji znajdowało się Gabrowo, a któremu z racji stanowiska 
podlegało szkolnictwo chrześcijan.

Pierwszym nauczycielem otwartej w 1835 r. placówki został mnich z klasztoru 
w Rile - ojciec Neofit, wysłany uprzednio do Bukaresztu w celu zgłębienia stanowią
cej podówczas ostatni krzyk mody „metody wzajemnej” (Bella-Lancastera), sprawdzo
nej i przetestowanej w Indiach. Z myślą o szkole w Gabrowie Neofit przygotował też 
i wydał drukiem serię bułgarskich podręczników, w tym gramatykę języka bułgarskie
go i tablice do nauki czytania.

Szkół tego typu zaczęło przybywać w szybkim tempie. W połowie XIX wieku pla
cówki oświatowe stosujące „metodę wzajemną” stanowiły już „tylko” pierwszy stopień 
szkolnictwa bułgarskiego, odpowiadający w zasadzie czteroklasowym szkołom ele
mentarnym (choć sam podział na klasy wprowadził dopiero w 1846 r. Najden Gero w 
w Kopriwszticy). W 1840 r. w Plewenie (Plewnie) Anastazja Dimitrowa (1815-1894) 
otworzyła pierwszą bułgarską szkołę dla dziewcząt.

Szkoły profilowane (np. szkoły handlowe, seminaria nauczycielskie) i gimnazja za
częły pojawiać się późno, toteż chcąc kontynuować naukę, Bułgarzy zdani byli na 
szkoły greckie w dużych miastach (nie licząc zagranicy). Ciekawą ofertę edukacyjną 
proponował Konstantynopol, w którym obok renomowanych szkół greckich działały 
kolegia francuskie, brytyjskie, amerykańskie, włoska szkoła muzyczna itp. Znaczną 
rolę w formowaniu bułgarskiej inteligencji odegrały też prowadzące szkoły misje kato
lickie i protestanckie. Bułgarzy podejmowali również naukę w innych placówkach 
oświatowych na terenie prawie całej Europy.

Jakkolwiek trudno w to uwierzyć, bułgarskim historykom udało się policzyć 
wszystkich Bułgarów, którzy od połowy XVIII wieku do wyzwolenia ukończyli szkoły 
średnie i wyższe, a także tych, którzy studiowali w nich, nie uzyskując dyplomu. 
W Rosji ogółem uczyło się i studiowało w tym okresie 686 (lub 930) osób, w imperium 
osmańskim 416, w księstwach naddunajskich 206, w Grecji 128, w Czechach 115, 
w Besarabii 96, w Serbii 87, we Francji 75, w Austrii 65, w Niemczech 42, 
w Chorwacji 32, we Włoszech 21, w Szwajcarii 13, na Węgrzech 7, w Anglii i Belgii 
po 6, w Stanach Zjednoczonych Ameryki 5, w Bośni, Hercegowinie i Czarnogórze 2 
i w Holandii 1 (Genćev, 1991: 226).
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Dominujący w tym gronie tzw. „rosyjscy wychowankowie” pobierali nauki głównie 
w Odessie (282 osoby), Kijowie (181), Moskwie (123), rzadziej w Petersburgu (18) 
czy Kiszyniowie (17). Zaznaczyć należy, że pokaźny odsetek w tej grupie stanowili 
słuchacze seminariów nauczycielskich oraz seminariów i akademii duchownych.

Choć postulowana już od lat sześćdziesiątych XIX w. pierwsza bułgarska szkoła 
wyższa powstała w innych realiach politycznych, miarą sukcesu oświatowego jest fakt, 
iż w 1876 r. istniało około 1500 bułgarskich szkół typu elementarnego, kilkadziesiąt 
podstawowego i kilka gimnazjów (choć te określenia mogą być współcześnie mylące).

Od lat sześćdziesiątych XIX wieku tradycją stały się zjazdy bułgarskich nauczycie
li. Po 1870 r. funkcję koordynatora poczynań oświatowych przejął Egzarchat, który 
prowadził politykę integracji. Kończący - zagraniczne z reguły - studia i seminaria 
nauczycielskie pedagodzy kierowani byli do bułgarskich szkół poza miejscem pocho- 
dzenia/zamieszkania - stąd „inwazja” kadry z Bułgarii naddunajskiej w Macedonii i na 
odwrót - Macedończycy (i Macedonki) w szkołach wąsko rozumianej Bułgarii'.

Kwestia szkolnictwa wiązała się ściśle z problemem ruchu wydawniczego i profi
lem wczesnych bułgarskich publikacji. Obok literatury religijnej pokaźną część książek 
wydanych w pierwszej połowie XIX w. stanowiły podręczniki szkolne, najczęściej 
tłumaczone z rosyjskiego, greckiego, francuskiego. Wydawane były one staraniem 
środowisk kupieckich diaspory - w Budzie, Bukareszcie, Belgradzie, Wiedniu itd. 
W drugiej połowie XIX w. liczba wydawanych po bułgarsku książek znacznie wzrosła. 
Poza przekładami zaczęły się pojawiać utwory oryginalne, zróżnicowane w formie 
i treści.

Ciekawym zjawiskiem są przedmowy do pierwszych książek, zawierające niekiedy 
wiele odniesień do kontekstu i szczegółów tworzącego się patriotycznego dyskursu 
oświatowo-wydawniczego. Można je traktować jako zwiastun rodzimej świeckiej pu
blicystyki. Jednym z jej pionierów był (piszący głównie po rosyjsku) Wasyl Apriłow.

Apriłow, na którym ogromne wrażenie zrobiła praca rosyjskiego uczonego Jurija 
Iwanowicza Wenelina (1802-1839) Dawni i współcześni Bułgarzy, zaproponował 
autorowi, w imieniu swoim i innych kupców bułgarskich z diaspory, pomoc w zbiera
niu materiałów historycznych i folklorystycznych do naukowego opracowania dziejów 
Bułgarów. Zainicjowana i monitorowana przez Apriłowa akcja zatoczyła szerokie 
kręgi, obejmując nie tylko środowisko diaspory, ale i bułgarskich nauczycieli i ich 
wychowanków w Turcji. Skutkiem tego było wzmożone (indukowane już wcześniej 
poszukiwaniami archeologicznymi i modą na antyk) zainteresowanie Bułgarów historią 
ojczystą i odkrycie rodzimego folkloru. Apriłow stał się zatem dokumentalistą i amba
sadorem bułgarskiej akcji oświatowo-kulturalnej, dostarczając publiczności rosyjskiej 
(i rosyjskojęzycznej) dowodów na tryumfalny powrót Bułgarów na arenę dziejową 
i ich ponowne włączenie się do rodziny cywilizowanych narodów.

Za najważniejszą pracę Apriłowa uważana jest Dennica novoboigarskago obra- 
zovanija (Jutrzenka nowobułgarskiej oświaty, 1841), dowodząca niewątpliwego jego

1 Warto zauważyć, że bułgarska akcja oświatowa już w latach pięćdziesiątych XIX wieku stała się 
przedmiotem (życzliwego!) zainteresowania i analiz reformatorów tureckich. Po reformie administracyjnej 
w latach sześćdziesiątych XIX w. władze tureckie skierowały do Bułgarów z wilajetu Dunaju propozycję 
zbudowania na bazie istniejących już szkół bułgarskich koedukacyjnych (bulgarsko-tureckich) placówek 
oświatowych, jednak Bułgarzy zdecydowanie ten projekt odrzucili. 
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talentu polemicznego. To niezwykle emocjonalny raport o stanie oświaty, rozumianej 
nie tylko jako tytułowe szkolnictwo, ale szerzej - w kategoriach oświecenia publiczne
go (świadomość historyczna, ruch wydawniczy, dyskusje dotyczące normy języka 
pisanego itp.). Po krytyce Dennicy Aprilow publikuje Dopolnenie k knige: Dennica 
novobolgarskago obrazovanija (Uzupełnienie, 1842), w którym odpierając zarzuty 
polemistów, uzasadnia swoją wizję dokonującej się rewolucji kulturalnej (jej istoty i ram 
czasowych).

Istotną rolę w kształtowaniu się kultury bułgarskiej odegrała prasa, której począt
ki wiązane są z latami czterdziestymi XIX wieku. W latach 1844-1846 Konstantyn 
Fotinow (1790-1858) wydawał w Smyrnie almanach „Ljuboslovie” (co znaczy do
słownie ‘filologia’ albo ‘literatura’), natomiast w 1846 r. w Lipsku Iwan Bogorow 
podjął się wydawania gazety „BSlgarski orel” („Bułgarski Orzeł”). W dwa lata póź
niej ten ostatni w Konstantynopolu założył gazetę „Carigradski vestnik” („Gazeta 
Konstantynopolitańska”), która - po przejęciu pisma przez Aleksandra Ekzarcha 
- wychodziła do 1862 r.

Zarówno Fotinow, jak i Bogorow należą do awangardy intelektualnej tego okresu. 
Pierwszy z nich aktywnie uczestniczył w poszukiwaniu śladów bułgarskiej spuścizny 
narodowej, publikował też na łamach czasopisma „Ljuboslovie”, między innymi teksty 
Apriłowa; drugi, choć o pokolenie młodszy i reprezentujący nieco odmienną filozofię 
bułgarskości, naznaczoną piętnem krajowym, klimatu Odessy oraz austroslawizmu, 
brał aktywny udział zarówno w zbieraniu i publikowaniu folkloru, jak i w dyskusjach 
dotyczących kodyfikacji języka i kultury bułgarskiej, przekraczających granice Odro
dzenia.

W drugiej połowie XIX wieku liczba tytułów prasowych wzrosła, pojawiły się cza
sopisma profilowane, adresowane do wybranych grup czytelników oraz pisemka dla 
dzieci, pisma specjalistyczne, w tym typowo literackie, lokalne gazety środowiskowe, 
a także gazety określonych ugrupowań politycznych. W odróżnieniu od prasy krajowej, 
w której cenzura dopuszczała krytykę ustroju tylko w aspekcie kościelnym, prasa emi
gracyjna ugrupowań radykalnych (głównie w Rumunii) stała się trybuną ruchu naro
dowowyzwoleńczego i rewolucji demokratycznej. Do najaktywniejszych publicystów 
krajowych należeli: Petko Sławejkow, na emigracji - Georgi Sawa Rakowski, Ljuben 
Karawełow i Christo Botew, a w konserwatywnych kręgach diaspory między innymi 
Pandeli Kisimow.

Przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku to również początek innej 
instytucji kulturalnej o nazwie ćitaliśte (‘czytelnia’), spełniającej także funkcje klubu 
lub świetlicy, ogniskującej życie kulturalne i towarzyskie, i będącej miejscem amator
skich spektakli, koncertów itp. Czytelnia bułgarska w Konstantynopolu wydawała 
ponadto popularne czasopismo („Ćitaliśte”) o zasięgu ogólnokrajowym, a bułgarscy 
wiedeńczycy pod egidą czytelni Napredak (Postęp) wspierali finansowo rodaków, 
podejmujących studia na terenie Austro-Węgier.

Ze szkołami i czytelniami (nierzadko usytuowanymi w budynku szkoły) wiązane są 
też początki innej instytucji kultury, mianowicie teatru narodowego. Wprawdzie we 
współczesnych ujęciach historycy bułgarskiego teatru skłonni są upatrywać początki 
tegoż w folklorze, tradycji bałkańskiej, rytuałach i obrzędach cyklu kalendarzowego 
i kościelnego (Bradistilova, 1995), to jednak instytucjonalizacja teatru traktowana jest 
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jak fuzja folklorystycznej konwencji odgrywania ról z odwzorowaniem teatru zdefi
niowanego na sposób europejski, zgodnie z wymogami epoki.

Szkoła jako „świątynia wiedzy”, z własną (wzorowaną na religijnej) obrzędowo
ścią, odgrywa tu rolę niepoślednią. Prototypami spektakli teatralnych są - w opinii 
badaczy - nie tyle szkolne przedstawienia (jak choćby odgrywanie popularnych 
w epoce dialogów), ile roczne (końcowe) egzaminy, utrzymane w konwencji popisu, 
obudowane symboliką patriotyczną z różnych porządków - państwowego, lokalnego 
i etnicznego oraz szkolne akademie (tu warto wspomnieć o dziewiętnastowiecznej 
genezie kultu św. św. Cyryla i Metodego jako patronów narodowej oświaty, wpisaniu 
go w kalendarz świąt szkolnych z własną obrzędowością - hymnami, deklamacjami, 
uroczystymi przemarszami itp.).

Zachowane relacje z epoki dowodzą, że zarówno egzaminy, jak i amatorskie popisy 
teatralne uczniów były ważnym wydarzeniem towarzyskim w życiu społeczności lo
kalnych, znoszącym granice językowe i wyznaniowe. Spotykali się na nich przedstawi
ciele lokalnej socjety - od rodziców i przyjaciół, przez zawiadujących konkurencyjny
mi placówkami oświatowymi, po władze kościelne i administracyjne. W uważanych za 
pierwsze udokumentowane spektaklach uczniowskich w miejscowościach Łom i Szu- 
men (lata pięćdziesiąte XIX wieku) widzami byli nie tylko przedstawiciele lokalnych 
władz, reprezentujących państwo, ale i przedstawiciele służb dyplomatycznych (np. 
konsul Francji).

Możliwości ekspresji teatralnej długo ograniczone były repertuarem. We wczesnym 
okresie inicjatyw teatralnych wystawiano dialogi pisane głównie przez nauczycieli. 
Dużą popularnością cieszyły się melodramaty, takie jak Mnogostradalna Genowefa 
(Nieszczęsna Genowefa), przeróbka znanej sztuki Zygfryd i Genowefa. Do najwcześ
niejszych przekładów (1844) należą dwie adaptacje tragedii Hansa K.H. Trautzschena 
Belizariusz, która dla Bułgarów okazała się interesująca ze względu na tematykę histo
ryczną.

Popularność zyskiwały także adaptacje „z trzeciej ręki” komedii europejskich, 
utrzymane w konwencji farsy (por. Mihal Miśkoed, przeróbka - najprawdopodobniej 
- greckiej adaptacji Skqpca Moliera, czy Pamela uźenena - w przekładzie z francu
skiego Ireny Egzarch, i in.). Wymiar patriotyczny bułgarski teatr zyskuje dopiero wraz 
z pojawieniem się rodzimych sztuk, dotyczących zarówno aktualnych problemów, jak 
i historii Bułgarów (w tym także adaptacji obcych utworów o tematyce bułgarskiej).

Choć za pioniera animatorów bułgarskiego teatru uchodzi nauczyciel z Szumenu, 
Sawa Dobropłodny (1820-1894), początki profesjonalnego teatru wiązane są z nazwi
skiem jego ucznia, Dobriego Wojnikowa (1833-1878). Jako nauczyciel w rodzinnym 
mieście (w latach 1858-1864) Wojnikow zasłynął stworzeniem kółka teatralnego (od
grywającego pisane przez niego dialogi) oraz uczniowskiej orkiestry. W 1864 r. osiadł 
w Braile, gdzie w 1865 r. założył trupę teatralną i reżyserował własne sztuki (Stojan 
vojvoda, Rajna knjaginja, Pokrastvane na preslavskija dvor i in.). Choć jego dramaty 
o wymowie patriotycznej były niezwykle popularne, nie znajdowały uznania w oczach 
krytyków. Do kanonu weszła jego satyra obyczajowa, komedia Krivorazbranata civili- 
zacija (Opacznie pojęta cywilizacja), a sławę pierwszego bułgarskiego dramaturga 
odebrał mu Wasyl Drumew (ok. 1840-42-1901), autor dramatu Ivanko ubiecat na 
Asenja I (Iwanko, zabójca Asena I, 1872).



Tl

Spośród licznych organizacji i instytucji bułgarskich XIX wieku na polu kultury, 
oświaty i nauki nie sposób nie wymienić Bułgarskiego Towarzystwa Naukowego 
wBraile (założonego w 1869 r.), skupiającego elity wykształconych rodaków z kraju 
i diaspory, które - już w warunkach nowego państwa bułgarskiego - przekształciło się 
w Bułgarską Akademię Nauk.

Lokalne inicjatywy o charakterze stowarzyszeń kulturalno-oświatowych podejmo
wane były zresztą znacznie wcześniej, np. Elementarz Berona jest jedną z publikacji, 
jakie planowała wydać konfraternia z Braszowa w latach dwudziestych XIX w. 
W Konstantynopolu Bułgarskie Towarzystwo Literackie wydawało periodyk „Bułgar
ski kniźici”, poświęcony rodzimej literaturze. Wreszcie wspomniane już inicjatywy 
oświatowe i kulturalne - szkoły i czytelnie - były wynikiem działań mniej lub bardziej 
formalnych stowarzyszeń.

Zasadniczo do ugrupowań politycznych zalicza się w historii Bułgarii dwie organi
zacje, utworzone w 1854 r. - Odesko balgarsko nastojatelstvo (Bułgarski Patronat 
w Odessie) oraz bukareszteński Centralny Patronat Bułgarski (Sredotoćno balgarsko 
popecitelstvo, tzw. Epitropija), przemianowany w 1862 r. na Towarzystwo Dobroczyn
ne (Dobrodetelna druźina), choć stałym elementem ich działalności były inicjatywy 
oświatowe, zaopatrywanie rodaków w Turcji w podręczniki, pomoce naukowe, wypo
sażanie kościołów itp.

Bułgarzy - w odróżnieniu od innych Słowian, przeżywających renesans w XLX 
wieku - nie mają w tym okresie instytucji określanej mianem „maticy” (matki, matry
cy, macicy), co w istotny sposób przekłada się na specyfikę lokalnego systemu semio- 
tycznego. Bułgarska „matica” powstaje dopiero w 1909 r. jako stowarzyszenie spo
łeczno-kulturalne Bułgarów w Imperium Tureckim z siedzibą w Konstantynopolu 
(działa do 1912 r.).

Propagowanie oświaty w języku narodowym, wydawnictwa i inicjatywy kulturalne 
sprzyjały konsolidowaniu się różnych środowisk Bułgarów w publiczność autorsko- 
-czytelniczą, stwarzając przesłanki dla standaryzacji języka.

Zainicjowana w latach trzydziestych XIX w. dyskusja na temat wyboru modelu ję
zyka narodowego doprowadziła do wyodrębnienia się kilku stanowisk, popartych pro
jektami kodyfikacyjnymi, które obejmowały modele od demokratycznego - „pisać, jak 
się mówi”, po silnie archaizowany, inspirowany cerkiewszczyzną, mniej lub bardziej 
konsekwentny, model gramatyki. Za reprezentatywne dla wczesnego etapu kodyfikacji 
(lata trzydzieste i czterdzieste) uważane są gramatyki Neofita Rilskiego, Christakiego 
Pawłowicza i Iwana Bogorowa. Mimo różnic, wspólne wszystkim literatom tego okre
su były dbałość o słowiański charakter leksyki i poszukiwanie wspólnej konwencji 
ortograficznej (choć proponowane rozwiązania niekiedy znacznie się różniły, tym 
bardziej że stosowano zarówno czcionkę cerkiewną, jak i adaptowaną grażdankę).

W drugiej połowie XIX wieku model języka archaicznego (czy archaizującego) 
kontynuowany jest wprawdzie przez niektórych literatów starszego pokolenia, a także 
między innymi przez Rakowskiego, ale już w latach sześćdziesiątych w praktyce lite
rackiej zasadniczo normą jest wariant „demokratyczny”. Przedmiotem dyskusji języ
kowych tego okresu stają się zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej konwencji 
ortograficznej, w tym wyboru bazy dialektalnej standardu. Rezultatem jest kilka kolej
nych projektów normalizacyjnych, będących w istocie kodyfikacjami norm określo
nych środowisk.
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Nie zmienia to faktu, że - niezależnie od różnic konwencji ortograficznej - w opinii 
badaczy, praktyka literacka lat sześćdziesiątych XIX w. jest dowodem istnienia zróżni
cowanego funkcjonalnie i stylistycznie języka pisanego.

Obok świetnie rozwijającej się publicystyki społeczno-politycznej (Rakowski, Sła- 
wejkow, Karawełow, Botew), przekładów i adaptacji klasyki (w tym kompletny prze
kład Biblii), druga połowa XIX w. przyniosła także znaczące dzieła literatury pięknej 
- poza wspomnianą już twórczością oryginalną w zakresie dramatu, pojawiają się doj
rzałe utwory prozatorskie i poetyckie.

Wprawdzie udokumentowane zainteresowanie poezją i próby poetyckie podejmo
wane były już w pierwszej połowie XIX w., jednak poza poematem (czy raczej: balla
dą) Najdena Gerowa Stojan i Rada (1845) i patriotycznymi wierszami Dobriego Czin- 
tułowa, próby takie zasadniczo nie znalazły uznania w oczach krytyków i kwalifi
kowane były jako wierszopisarstwo lub poezja bakałarska (dalskalska poezja). Mimo 
to jako fakty kulturowe, obok wskazanej już ody ku czci Sofroniusza Wraczańskiego, 
wspomnieć wypada choćby znajdujące swe miejsce w antologiach odę i elegię ku czci 
Jurija Wenelina pióra Georgiego Peszakowa, wiersz Neofita Rilskiego dokumentujący 
nastroje po ogłoszeniu reform sułtańskich w 1839 r., wiersz Ojczyzna Iwana Bogoro- 
wa, czy próby poetyckie Neofita Chilendarskiego. Z dużym powodzeniem zakładać 
można, że pewna liczba wierszy z etykietką „pieśni ludowe” włączona została do 
wczesnych zbiorów folkloru.

Druga połowa XIX w., obok tomów folkloru, przynosi poezję inspirowaną folklo
rem i historią, bogato reprezentowaną lirykę patriotyczną itd. Niewątpliwie najbardziej 
wszechstronnym poetą, któremu Bułgarzy zawdzięczają odwzorowanie wielu gatun
ków poetyckich jest Petko Raczew Sławejkow, jeszcze w latach siedemdziesiątych 
XIX wieku ogłoszony najwybitniejszym poetą bułgarskim. Jednak za największego 
poetę narodowego, wieszcza i geniusza uważa się współcześnie Christę Botewa, auto
ra, którego dorobek poetycki, szacowany na blisko dwadzieścia wierszy, traktowany 
jest jako jedyny w swoim rodzaju, nie tylko ze względu na niewątpliwe walory arty
styczne, ale i w kontekście tragicznej śmierci poety, który nie zawahał się złożyć życia 
na ołtarzu ojczyzny.

Obok twórczości Sławejkowa i Botewa, do kanonu poezji Odrodzenia weszły także 
teksty mniej udane pod względem artystycznym, niemniej ważne ze względu na od
działywanie lub pod pewnymi względami pionierskie. Należy doń między innymi liry
ka patriotyczna Rakowskiego, Konstantyna Miładinowa, Ljubena Karawełowa czy 
Stefana Stambołowa, a także próby poematu romantycznego, jak Leśny wędrowiec 
(Gorski pątnik, 1857) Rakowskiego, traktujący o hajdukach podejmujących walkę 
o wyzwolenie ojczyzny, Czarny Arab i Hajduk Sider (Ćer arap i Hajdut Sider, 1868) 
Nikoły Kozlewa o zmaganiach tytułowego hajduka z tureckim dostojnikiem, czy 
Krwawa koszula (Karvava kośulja, 1870) Rajki Żinzifowa o cierpieniach ludu pod 
jarzmem tureckim na przykładzie tragicznej śmierci młodego Bułgara.

Druga połowa XIX wieku to również ważny okres kształtowania się rodzimej prozy 
narracyjnej. Za jej prehistorię (czy też pierwszy etap) należałoby uznać przekłady opo
wiadań i powieści autorów obcych, szczególnie zaś te, które ze względu na specyficzną 
strategię translatorską (obejmującą przekład realiów - np. przeniesienie akcji w rodzi
me plenery, zastąpienie oryginalnych nazw i imion bohaterów bułgarskimi i in.) są 
w istocie adaptacjami.
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Poprzedzające pojawienie się bułgarskiej noweli i powieści przekłady literatury 
pięknej stanowiły w istocie odwzorowanie gatunków i ich reguł (kompozycja, schemat 
fabularny, typ narracji, typ bohatera etc.) w języku bułgarskim.

W stereotypie kultury tego okresu, uwiecznionym w polskich syntezach, początki 
przekładu literatury pięknej zwykło się wiązać z latami czterdziestymi i pięćdziesiątymi 
XIX w. oraz bułgarskimi wydaniami powieści Christopha von Schmidta (1763-1854) 
- między innymi Izgubenoe dete (1844, 1870), F. Fenelona - Przypadki Telemacha, 
(1845, 1873), Joachima Kampego - kilka przekładów Młodego Robinsona (niepubli
kowany Rajny Popowicza, 1841; Iwana Bogorowa, 1848-49; Joakima Gruewa, 1858; 
Petki Sławejkowa, 1868 - choć ten wiązany jest z oryginałem W. Defoe), Bemardina 
de Saint Pierre’a (Indijska hiźa, Pavel i Virginija, 1850), Xaviera de Mestre’a (1763— 
-1852) - Mladata sibirjanka (1851), Kavkazki plennici (1851), Prokazanij na gradat 
Aost (1853), Oruźenosecat Napoleonov (1853), czy powieści Aleksandra Weltmana 
(Rajna, dwa niezależne przekłady w 1852 r.) i Mikołaja Karamzina (Ostrov Bornholm, 
Sierra Morena, adaptowane Biednaja Liza - Sirota Cvetana, 1858 i Natal’ja, bojar- 
skaja doc'-Nevjanka, bojarska daśterja, 1867).

Współcześnie, dzięki postępowi badań nad kulturą XIX w., w tym zidentyfikowa
niu wielu tekstów sygnowanych jako przekłady, ale bez wskazania autora oryginału, 
występujących nierzadko pod zmienionym tytułem, obraz literatury przekładowej jako 
dość przypadkowego wyboru tekstów „mało klasycznych” należałoby zweryfikować. 
Począwszy od Sofroniusza, niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się bajki Ezopa, 
wielokrotnie tłumaczone. Już pierwsze podręczniki w typie elementarzy zawierały 
małe formy narracyjne, jak np. powiastki filozoficzne (między innymi Woltera), czy 
żywoty sławnych mężów. Pod tytułami Mitologia Sintipi filozofa z drugiego kodeksu 
widyńskiego Sofroniusza Wraczańskiego (1802), Turski prikazki - przekładu pióra 
Eleny Mutewy („Balgarski kniźici”, 1858), czy Halima iii basnoslovni arabski povest- 
nosti [...] sastaveni ot premadrija dervis Abubikira, a prevedeni ot I. I. Manzov 
(I - 1864; II - 1867) kryją się mniejsze i większe fragmenty Baśni z 1001 nocy (publi
kowanych zresztą także jako Tysjaśta i edna nośt. Povesti arabski na łamach „Gazety 
Konstantynopolitańskiej” w 1856) (Aretov, 1990: 16-37), zaś Pokrestenieto na odnogo 
svestenika Isidin (1845; wyd. drugie 1875) okazuje się być fragmentem Ostatnich dni 
Pompei E. Bulwer-Lyttona (ibidem: 127-132).

Wyczulenie na kwestię zapożyczeń, choćby wyrażało się tylko w częściowym (jak 
w wypadku niektórych adaptacji) przejęciu schematu fabularnego, sprawia, że jako nie 
do końca oryginalne traktowane są utwory niebędące w istocie przekładami.

Mimo statusu pierwszej bułgarskiej powieści Nieszczęsna rodzina (Neśtastna fami- 
lija, 1860) Drumewa, traktująca o tragicznych losach bułgarskiej rodziny nękanej przez 
Turków, uważana jest za dzieło zbudowane na obcych modelach kompozycyjnych, 
podobnie jak nieco późniejsza (1865) i oparta na tym samym koncepcie (bułgarska 
rodzina prześladowana przez Tatarów) powieść Ilijii Błyskowa Utracona Stanka 
(Izgubena Stanka, 1865).

Obaj autorzy kontynuowali poszukiwania formalne - Drumew w powieści Uczeń 
i filantropi, czyli co obce, to obce, podejmując temat trudnej drogi młodzieńca z nizin 
społecznych do Odessy i rozczarowania środowiskiem tamtejszych bułgarskich kup
ców, Błysków w mikropowieściach Nieszczęsna Krystynka (Zloćesta Kristinka, 1870) 
i Pijany ojciec, zabójca własnych dzieci (Pijan basta, ubiec na decata si, 1879-1880).
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Za najwybitniejszego prozaika tego okresu i twórcę nowoczesnej prozy narracyjnej 
uznawany jest Ljuben Karawełow, pisarz tworzący w trzech językach - rosyjskim, 
serbskim i bułgarskim. Karawełow był jednym z Bułgarów studiujących w Moskwie. 
Pobyt w Rosji i atmosfera radykalnych kręgów młodzieży akademickiej, słowianofil- 
stwo i lektura Hercena i Czemyszewskiego wpłynęły nie tylko na jego poglądy poli
tyczne, ale i ukształtowały jego estetykę. Opowiadania i mikropowieści Karawełowa 
należą zasadniczo do nurtu literatury zaangażowanej - programowa ludowość staje się 
pretekstem do przypomnienia męczeństwa narodu bułgarskiego, dążeń niepodległo
ściowych Bułgarów i krytyki ustroju.

Do najlepszych utworów Karawełowa należy mała powieść Bolgari starogo vreme- 
ni (Moskwa 1867; wydanie bułgarskie Balgare ot staro vreme, 1872), w której autor 
uwiecznił atmosferę prowincjonalnego miasteczka - rodzinnej Kopriwszticy. Za naj
lepszy jego utwór napisany po serbsku uważany jest Je li kriva sudbina? (Czy los jest 
winien?, 1869), wzorowany na Co rońtćPCzemyszewskiego.

W okresie bukareszteńskim wcześniejsze opowiadania Karawełowa tłumaczone na 
bułgarski (Donćó) i nowa proza stanowiły uzupełnienie jego publicystyki. Obok wątku 
martyrologicznego i insurekcyjnego, autor skłania się ku satyrze politycznej.

Po wycofaniu się z działalności politycznej, w cyklu Tri kartini iz balgarskija źivot 
(Trzy obrazy z życia Bułgarów, 1875), Ljuben Karawełow kontynuuje krytykę spo
łeczną w formie satyry społeczno-obyczajowej, nawiązującej do pisarstwa Gogola2.

2 Nie ukrywam, iż w sporządzeniu powyższej kompilacji niezwykle pomocne okazały się podręczniki 
Dąbek-Wirgowej (Dąbek-Wirgowa, 1980) i Henryki Czajki (Czajka, 1991), ogarniające stereotyp, 
a jednocześnie zwięzłe. Pomocna okazała się też seria Biblioteka za ućenika. Zainteresowanych aktualnymi 
przewartościowaniami odsyłam do haseł novproćit ‘nowe odczytanie’, nov kanon ‘nowy kanon’.

1.1.2. Walka o autonomię Kościoła

Po upadku państwa Kościół bułgarski (podobnie jak inne Kościoły podbitych państw) 
został podporządkowany patriarchatowi w Konstantynopolu. Patriarcha Konstantyno
pola był zwierzchnikiem prawosławnych chrześcijan w Turcji, których określano jako 
rum-milet.

Patriarchat mianował biskupów, wywodzących się z ustosunkowanych rodów grec
kich, którzy prowadzili politykę mającą na celu wynarodowienie Bułgarów - usuwali 
z nabożeństw język bułgarski, zastępując go greckim i palili bułgarskie książki. Fak
tycznie więc ówcześni Bułgarzy znosić musieli podwójne jarzmo: tureckie i greckiego 
duchowieństwa. (Jest to naturalnie stereotypowa seria klisz, z której - jako niezwykle 
charakterystycznej - trudno mi było zrezygnować - E.S.)

Pierwsze odnotowane próby usunięcia greckich biskupów i zastąpienia ich Bułga
rami miały miejsce we Wracy (1824) i w Tymowie (1838). Po wydaniu sułtańskiego 
hattiszerifu (1839), otwierającego epokę reform (Tanzimatu), żądania, by przy nomina
cjach biskupich w diecezjach zamieszkanych przez Bułgarów uwzględniać zdanie 
lokalnych społeczności, przekształciły się stopniowo w ruch na rzecz autonomii koś
cielnej. Jego pierwszym bohaterem i męczennikiem był ojciec Neofit Chilendarski 
(Bozweli), znany bułgarski nauczyciel i literat, w którym mieszkańcy Tymowa upa
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trywali metropolitę mającego zastąpić znienawidzonego władykę Panareta. Wskutek 
intryg patriarchatu doszło wprawdzie do usunięcia rzeczonego Panareta, ale nowym 
biskupem został również Grek.

Agitujący przeciw nowemu metropolicie Neofit Chilendarski, oskarżony przez pa
triarchat o wichrzycielstwo, został aresztowany i zesłany do klasztoru chilendarskiego, 
skąd zbiegł w 1844 r. do Konstantynopola, gdzie wraz z innym działaczem, Hilarionem 
Makariopolskim, na nowo podjął walkę z obcym duchowieństwem. W 1845 r. Neofit 
i Hilarion wystostowali do rządu tureckiego memorandum w sprawie zasad nomino
wania biskupów, zawierające między innymi postulat ustanowienia w Konstantynopolu 
kościelnych reprezentantów interesów bułgarskich przed rządem tureckim. Mimo 
przychylności czynników tureckich, inicjatywa ta została zawetowana przez patriar
chat, a obaj aktywiści zesłani na Athos, gdzie Neofit wkrótce zmarł (1848).

W 1849 r. rząd turecki wydał pozwolenie na wzniesienie w Konstantynopolu 
bułgarskiej cerkwi, która, początkowo jako kaplica św. Stefana, stała się miejscem 
integrującym środowiska bułgarskie w Konstantynopolu. Rada kuratorów Kościoła 
miała między innymi udział w powstaniu tamtejszej czytelni i jej organu prasowego 
„Ćitaliśte”.

Po opublikowaniu w 1856 r. nowego aktu reformatorskiego rządu tureckiego (Hat- 
tihumajon) walka o autonomię wkroczyła w nową fazę. Kiedy strategia pertraktowania 
z patriarchatem, stosowana przez skrzydło ugodowych „starych”, poniosła klęskę, 
radykalnie nastawieni „młodzi” przejęli inicjatywę, doprowadzając do otwartej kon
frontacji z patriarchatem i jego stronnikami, z użyciem aktów przemocy włącznie, na 
co patriarchat odpowiedział represjami wobec aktywistów.

Wyrazicielem woli narodu stał się wówczas Hilarion Makariopolski, który 3 kwiet
nia 1860 r. w trakcie odprawiania liturgii wielkanocnej nie wymienił imienia patriar
chy, co oznaczało symboliczne odrzucenie zwierzchności tegoż. Mimo to kwestia ko
ścielna przeciągnęła się aż do 1870 r., kiedy to rząd turecki ogłosił utworzenie 
autonomicznego kościoła bułgarskiego (Egzarchatu).

Wskutek zabiegów patriarchatu Hilarion Makariopolski i inni popierający go bi
skupi (Auksencjusz Weleski i Paisjusz Płowdiwski) zostali skazani na zesłanie.

Dostrzegając w konflikcie kościelnym szansę na osłabienie wpływów rosyjskich 
w Turcji (Rosja w sporze popierała patriarchat), mocarstwa zachodnie wspierały 
i wykorzystywały w celach politycznych istniejące w Turcji misje. Konwersji na prote
stantyzm i katolicyzm (co oznaczało uniezależnienie się od władzy Patriarchatu) doko
nywały zrazu pojedyncze osoby lub oddzielne miejscowości, jednak w roku 1860 znie
chęcona niepowodzeniami część bułgarskich elit, ulegając propagandzie katolickiej, 
podpisała w Konstantynopolu akt unii z Rzymem.

W 1870 r. rząd turecki ogłosił długo oczekiwane utworzenie Egzarchatu Bułgar
skiego, co przez Bułgarów zostało przyjęte z dużym zadowoleniem. Ten sukces nie 
kończył jednak sporu z Patriarchatem, który nie uznał autokefalii kościoła bułgarskie
go, traktując jego członków jako schizmatyków. Sytuacja nie zmieniła się nawet (czy: 
tym bardziej) po utworzeniu Księstwa Bułgarskiego i uzyskaniu niepodległości, co 
z kolei nie sprzyjało umocnieniu autorytetu Kościoła. Mimo to (czy: tym bardziej) 
znawcy tematu są zgodni, iż w krótkim okresie, poprzedzającym wyzwolenie, Egzar- 
chat odegrał (zdaniem specjalistów) pozytywną rolę. Jako organizacja posiadająca
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umocowanie prawne, przejmując kontrolę nad narodowymi placówkami kulturalno- 
oświatowymi, mógł podjąć próbę centralizacji, a tym samym - koordynować ich dzia
łanie (szerzej zob. Markova, 1989).

1.1.3. Wolność albo śmierć

Obok walki o autonomię kościelną, istotny aspekt ruchu narodowego stanowi czyn 
zbrojny. Początki ruchu narodowowyzwoleńczego wiązane są z wojnami toczonymi na 
Bałkanach z Turcją przez Rosję i Austrię.

Już od drugiej połowy XVIII wieku wojska rosyjskie kilkakrotnie wkraczały na te
reny zamieszkane przez Bułgarów, dając im tym samym nadzieję na wyzwolenie. 
Wielu Bułgarów przyłączało się do armii rosyjskiej, tworząc własne jednostki, jak na 
przykład w 1810 r. Zemskoe bolgarskoe vojsko (Bułgarski Landszturm), które po 
udziale w walkach o Silistrę zyskało pochwałę samego generała Kutuzowa.

Bułgarzy brali udział w serbskim powstaniu w 1804 r. i powstaniu greckim w 1821 r. 
(tak w Grecji, jak i w księstwach naddunajskich). W trakcie wojny rosyjsko-tureckiej 
w 1829 roku bohater szturmu Silistry, oficer w służbie rosyjskiej, Georgi Mamarczow 
z miejscowości Koteł, zamierzał wzniecić w Bułgarii powstanie, lecz odradzili mu to 
rosyjscy przełożeni (zapewne świadomi już przyszłego scenariusza wydarzeń).

Po wojnie Rosja po raz kolejny wycofała się z Bałkanów. Wraz z armią rosyjską 
ewakuowała się między innymi bułgarska ludność Starej Zagory, w zasadzie - wskutek 
starć - pozbawiona domów i przerażona perspektywą odwetu za poparcie okazane 
Rosjanom.

W 1835 r. policja turecka wykryła sprzysiężenie przygotowujących powstanie kupców 
i rzemieślników z Tymowa oraz okolic (Velcova zavera) i aresztowała przywódców. Po 
śledztwie większość z nich, w tym przywódca spiskowców, Wełczo Dżamdżijata, została 
stracona. Uczestniczący w sprzysiężeniu Mamarczow, jako obywatel rosyjski, został 
skazany na zesłanie do Azji Mniejszej, a następnie na wyspę Samos, gdzie zmarł.

W pierwszej połowie ХГХ wieku wybuchały też powstania chłopskie - w 1835 r. 
w Bułgarii północno-wschodniej, w 1836 r. w rejonach Bełogradcziku, Berkowicy i Pi- 
rotu, w 1837 r. - Pirotu i Berkowicy, w 1841 - krwawo stłumione powstanie w okolicach 
Niszu3. Za największy bunt chłopski tego okresu uważane jest powstanie z roku 1850, 
które objęło rejony Widynia, Kuli, Bełogradcziku i Łomu.

3 Bułgarzy tradycyjnie włączają Nisz do przestrzeni „ziem bułgarskich”

Choć bunty chłopskie zasadniczo nie były skierowane przeciwko państwu, a prze
ciw lokalnym feudałom, ignorującym reformy rządu, podjęte przez chłopów radykalne 
próby wyegzekwowania prawa tłumione były przez regularną armię i pospolite rusze
nie (baszybuzuków), co stało się powodem oskarżenia Turcji na arenie międzynarodo
wej o łamanie elementarnych praw człowieka i wyjątkowe okrucieństwo.

W 1841 r. w Braile zawiązała się międzynarodowa (bułgarsko-grecko-serbska) gru
pa konspiratorów pod wodzą Serba, Władysława Taticia, planująca desant na drugi 
brzeg Dunaju i wszczęcie antytureckiego powstania. Wskutek interwencji lokalnych 
władz zamiar został udaremniony. Ponowną próbę podjęli rok później bułgarscy emi- 
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granci pod wodzą Georgiego Stojkowa Rakowskiego, wspierani przez przedstawicieli 
lokalnej diaspory greckiej. Także tym razem spisek został udaremniony. Rakowskiego 
aresztowano i skazano na śmierć, ale ostatecznie, dzięki wpływom znajomych, udało 
mu się zbiec do Francji.

Rakowski pozostał wiemy idei wyzwolenia Bułgarów spod tureckiego jarzma. 
W czasie wojny krymskiej podjął pracę tłumacza w tureckiej kwaterze głównej, pro
wadząc jednocześnie działalność konspiracyjną, mającą na celu wywołanie powstania. 
Po zdekonspirowaniu i aresztowaniu zbiegł w góry i zorganizował mały oddział po
wstańczy, a po wojnie przedostał się do Rumunii. Nieudane próby wzniecenia powsta
nia podjęto w Tymowie pod wodzą Nikoły Filipowskiego („Dziadka Nikoły”) 
i w okolicach Widynia pod dowództwem Dymitrakiego Petrowicza.

W latach sześćdziesiątych XIX wieku ruch narodowowyzwoleńczy stopniowo za
czął przybierać kształt zorganizowany. Na emigracji, głównie w krajach ościennych, 
powstawały ośrodki polityczne, odgrywające rolę centrów przygotowujących i koordy
nujących działalność konspiracyjną i dywersyjną w kraju. Obok utworzonych w czasie 
wojny krymskiej Patronatów - bukareszteńskiego i odeskiego, skupiającego prorosyj- 
skich konserwatystów - głównie bogate środowiska kupieckie bułgarskiej diaspory, 
Nowy Sad, Belgrad, a zwłaszcza Bukareszt, przyciągały radykalną młodzież patrio
tyczną, łączącą hasła wyzwolenia narodowego z ideałami republikańskimi.

Pierwszym ideologiem nurtu radykalnego i zarazem strategiem zbrojnego mchu 
oporu (czetmctwo, czyli ‘partyzantka’) był Rakowski. W 1861 r. w Serbii stworzył on 
plan Legii Bułgarskiej, który spotkał się z entuzjastycznym odzewem w kręgach rady
kalnie nastrojonej młodzieży bułgarskiej. Akces do Legii zgłosili między innymi póź
niejsi bohaterowie walk o niepodległość - Wasyl Lewski i Stefan Karadża.

W czerwcu 1862 r. legioniści brali udział w zamieszkach belgradzkich (konflikcie 
serbsko-tureckim); po ich zażegnaniu, na wniosek rządu serbskiego, Legia została 
rozwiązana, a Rakowski przeniósł się do Rumunii. Nie zaprzestał jednak działalności 
i agitacji na rzecz wyzwolenia Bułgarii, wydając między innymi gazetę „Buduśtnost” 
(„Przyszłość”).

W 1866 r. w Rumunii miał miejsce zamach stanu. Nowy rząd rumuński, szukając 
sojuszników, zwrócił się także do środowisk bułgarskich. Pod nieobecność Rakow
skiego (przebywającego wówczas w Rosji) jeden z jego uczniów i stronników, Iwan 
Kasabow, udzielił poparcia nowym władzom w imieniu stworzonego przez siebie Taj
nego Centralnego Komitetu Bułgarskiego, wikłając się w projekt tzw. „świętej koali
cji”, czyli w deklarację wspólnej (rumuńsko-bułgarskiej) walki przeciwko Turcji, 
z perspektywą państwa rumuńsko-bułgarskiego.

Po uznaniu przez Turcję nowych władz Rumunii, te ostatnie odstąpiły od projektu 
koalicji, zaś Bułgarzy, reprezentowani przez Komitet, rok później (1867) wystosowali 
do sułtana memorandum w sprawie utworzenia bułgarsko-tureckiej monarchii konsty
tucyjnej (bułgarskiej republiki z sułtańskim namiestnikiem) - wzorem było tu aktualne 
rozwiązanie węgierskie. Wobec braku reakcji Komitet uległ rozwiązaniu.

Rakowski, który jesienią 1866 r. powrócił do Rumunii, zdystansował się od inicja
tyw Komitetu Centralnego, zakładając nową organizację pod nazwą Najwyższy Buł
garski Tajny Sztab Obywatelski (Varhovno balgarsko tajno graźdansko nacalstvo). 
Ścisłe kierownictwo organizacji liczyło siedem osób. Sztab Obywatelski stawiał sobie 
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za cel działalność dywersyjną na terenie wroga, a do historii przeszedł w dużej mierze 
za sprawą - włączonego do kanonu narodowego - tekstu Rakowskiego Doraźne prawo 
narodowych oddziałów partyzanckich w roku 1867. Rysem charakterystycznym ruchu 
„czetnickiego” było pozyskanie dla sprawy narodowej grupy wpływowych „wojewo
dów” hajduckich, czyli watażków grup zawodowo zajmujących się rozbojem.

W tym samym czasie w środowiskach diaspory uaktywniła się Dobrodetelna dru- 
źina (Towarzystwo Dobroczynne) z siedzibą w Bukareszcie, czyli zorientowane na 
Rosję lobby kupieckie pod wodzą Christy Georgiewa. Inspirowane przez Rosję, pro
wadziło ono rozmowy z rządem serbskim w sprawie ewentualnego sojuszu serbsko- 
-bułgarskiego, z perspektywą państwa serbsko-bułgarskiego (Cesarstwa Południowo- 
słowiańskiego), także zakończone wynikiem negatywnym.

Dalsza historia postulowanego przez Rakowskiego (który zmarł w 1867 roku) ru
chu partyzanckiego związana jest z przejęciem kontroli nad formacjami zbrojnymi 
przez Towarzystwo Dobroczynne, czyli konserwatystów. W odróżnieniu od radyka
łów, realnie oceniający sytuację konserwatyści zasadniczo byli przeciwni powstaniu, 
choć rozważali taką możliwość jako dostarczenie Rosji pretekstu do interwencji.

Wysłane za Dunaj w celu zbadania nastrojów Bułgarów tureckich oddziały woje
wodów Panajota Chitowa i Filipa Totju wdały się w potyczki z wojskiem tureckim 
i zostały rozbite. Represje, jakim została poddana ludność miejscowa, wywołały wzrost 
nastrojów antytureckich.

Dzięki zabiegom Towarzystwa Dobroczynnego, w szykującej się do starcia z Tur
cją Serbii otwarto szkołę wojskową dla bułgarskich aktywistów, przyszłych kadr do
wódczych powstania narodowego, finansowaną przez Rosję (Burmov, 1979: 154). Do 
szkoły zgłosiło się około dwustu ochotników. Krój ich mundurów był żywo dyskuto
wany przez środowiska patriotyczne. Na wiosnę 1868 r. belgradzka Druga Legia Buł
garska została jednak rozwiązana.

W czerwcu 1868 roku oddział partyzancki pod wodzą Hadżi Dymitra Asenowa 
i Stefana Karadży, liczący około 125 osób, w większości członków Drugiej Legii Buł
garskiej, pokonał Dunaj i dokonał desantu w pobliżu ujścia rzeki Jantry, kierując się 
następnie ku Bałkanom. W potyczkach z Turkami oddział został rozbity, wśród licz
nych ofiar znaleźli się też jego dowódcy.

Początek lat siedemdziesiątych XIX wieku i kryzys imperium, na tle rozwoju wyda
rzeń w Europie, spowodował dalszą radykalizację nastrojów, zwłaszcza w kręgach 
patriotycznej młodzieży. Niezależnie od silnego w tych środowiskach oddziaływania 
rosyjskiego narodnictwa i anarchizmu, priorytetem stało się wyzwolenie, a wizja nie
podległej Bułgarii ukształtowała się zasadniczo jako ustrój republikański.

W ruchu narodowowyzwoleńczym tego okresu głównymi figurami byli Wasyl 
Lewski i Ljuben Karawełow - pierwszy z nich, wódz rewolucji, uosabiał działanie 
i ideał „świętej i czystej republiki”, drugi był trybunem narodowym i ideologiem fede- 
ralizmu. W ich cieniu pozostawali (choć nie do końca) młodzi z reguły członkowie 
konspiracyjnych sprzysiężeń - nauczyciele i gimnazjaliści. Bohaterem zbiorowej wy
obraźni został Angeł Kynczew - uwikłany w konspirację uczeń, którego (przypadkowa 
w sumie) śmierć do dziś silnie oddziaływuje na emocje. Poniekąd negatywnym bohate
rem stał się Dymitr Obszti - członek pierwszej Legii - a to za sprawą napadu na kon
wój pocztowy (mającego na celu pozyskanie środków na rewolucję). Napad sprowo
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kował śledztwo, w wyniku którego rozbite zostały krajowe struktury konspiracyjne 
Bułgarskiego Centralnego Komitetu Rewolucyjnego. Pojmany w trakcie jednej z taj
nych misji w kraju legendarny emisariusz i dusza sieci komitetów rewolucyjnych, Wa
syl Lewski, zostaje stracony (1873 r.). Do historii weszła jego postawa w czasie proce
su i śmierć uwieczniona w wierszu Botewa.

Po śmierci Lewskiego w ruchu rewolucyjnym nastąpił kryzys, wywołany sporem 
środowisk emigracyjnych i krajowych o przywództwo, a także konfliktem w dotych
czasowej centrali w Bukareszcie. Podjęte w 1873 i 1874 r. przez Karawełowa próby 
odtworzenia i wzmocnienia siatki komitetów krajowych nie powiodły się, a jego pro
pozycja wyboru przedstawiciela z nieograniczonymi uprawnieniami do rozmów z ob
cymi rządami, oceniona jako dyktatorska, spowodowała protest młodzieży, na czele 
zBotewem, który wkrótce spowodował wykluczenie Karawełowa z organizacji i sam 
zajął jego miejsce.

Latem 1875 r. zapadła decyzja w sprawie wysłania do Turcji emisariuszy, mających 
wywołać ogólnonarodowe powstanie. W planach było między innymi podpalenie Kon
stantynopola. Konspiracja w kraju okazała się jednak słaba, źle zorganizowana i zupełnie 
nieprzygotowana do powstania. Próba powstania w Starej Zagorze wskutek braku koor
dynacji doprowadziła do rozproszenia się ochotników. Władze tureckie aresztowały 
wówczas i postawiły przed sądem siedemdziesiąt osiem osób, z których siedem skazano 
na śmierć i stracono, a pozostałe otrzymały wyroki długoletniego więzienia.

Po nieudanej próbie powstania, rozczarowani bezczynnością centrali bukareszteń
skiej członkowie organizacji zebrali się w Giurgiewie (Giurgiu), tworząc nowy komitet 
centralny, który podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do powstania. Plan przewi
dywał działania w czterech okręgach: Tymowa, Sliwenu, Wracy i Płowdiwu. Dla każ
dego z okręgów wyznaczono koordynatora i pomocników - w sumie dwanaście osób.

Wyznaczenie daty wybuchu powstania (1 maja 1876) nastąpiło na spotkaniu dele
gatów rejonu płowdiwskiego w miejscowości Oboriszte, które odbyło się w dniach 14- 
-16 kwietnia 1876 roku. Wśród delegatów znalazł się zdrajca, który przekazał infor
macje władzom tureckim, co przyspieszyło wybuch powstania w tym okręgu. Dnia 20 
kwietnia powstańcy wyzwolili Kopriwszticę. W krótkim czasie podobny los spotkał 
Panagjuriszte i pobliskie wsie. Mimo że formalnie dowódcą tego okręgu był Panajot 
Wołow, w rolę faktycznego lidera wcielił się Georgi Benkowski, którego „skrzydlata” 
konnica odegrała dużą rolę w pierwszej fazie powstania.

Uprzedzone o zamiarach powstańców władze tureckie szybko zareagowały, kieru
jąc przeciw zbuntowanym miejscowościom baszybuzuków i regularne wojsko. Padła 
wieś Strełcza, Turcy zajęli też miasteczko Klisura, przez trzy dni broniło się Panagju
riszte, zacięte walki miały miejsce na górze Eledżik. W starciach padło wiele ofiar, 
w tym kobiet i dzieci. Kopriwsztica poddała się bez walki, w zamian za ocalenie miasta.

Tragiczny przebieg miało powstanie w rodopskich wsiach Batak i Perusztica. 
W Bataku baszybuzucy wymordowali pięć tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. W Pe- 
ruszticy kilkaset osób zabarykadowało się w kościele, a po jego ostrzelaniu przez arty
lerię Koczo Czestemenski i Spas Ginczew zabili najpierw swoje żony i dzieci, a potem 
popełnili samobójstwo. Najdłużej bronili się powstańcy w Bracigowie, odpierając ataki 
baszybuzuków. Poddali się oni dopiero regularnej armii.
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W okręgu tymowskim powstanie objęło pojedyncze wsie. Uformował się oddział 
powstańczy w sile dwustu ludzi, na czele z popem Charitonem i Piotrem Parmakowem, 
oficerem armii rosyjskiej. Powstańcy skierowali się w miejsce zgrupowania, ale napo
tykając oddziały tureckie, zabarykadowali się w klasztorze dijanowskim, gdzie bronili 
się przez dziewięć dni. Podczas próby wyrwania się z oblężenia uratowało się zaledwie 
około czterdziestu powstańców. Większe oddziały powstańcze stworzono w Gabrowie 
i Sewliewie. Prowadziły one zacięte boje, ale ostatecznie uległy przeważającym siłom 
wroga.

W okręgu sliwenskim powstanie ograniczyło się do małych oddziałów ze Sliwenu, 
Jamboła i kilku wsi, stąd szybko zostało stłumione.

W okręgu Wracy próba powstania się nie powiodła.
Powstanie zakończył bohaterski epizod oddziału Botewa. Około dwustu emigran

tów w przebraniu ogrodników wsiadło na pokład austriackiego statku „Radetzky”, 
opanowało go i skłoniło kapitana do wysadzenia ich na prawym brzegu Dunaju 
w pobliżu wsi Kozłoduj. Desant miał miejsce 17 maja 1876 r. W trzy dni później, 
w trakcie potyczki z wojskami tureckimi Botew, zginął, a oddział uległ rozproszeniu.

Szacuje się, że w powstaniu straciło życie około trzydziestu tysięcy osób. Wiele 
miejscowości zostało całkowicie zniszczonych, spalonych lub splądrowanych.

Powstanie odbiło się głośnym echem w całej Europie. Tureckie okrucieństwa wy
wołały protesty społeczności międzynarodowej i falę krytyki pod adresem polityki 
mocarstw względem Turcji. W obronie praw narodu bułgarskiego wypowiadali się 
między innymi Wiktor Hugo, William Gladstone, Karol Darwin, Oskar Wilde i Giu
seppe Garibaldi.

Tragedię Bułgarów szczególnie głęboko przeżyło społeczeństwo rosyjskie, na 
krzywdę słowiańskich braci reagując protestami wobec polityki rządu i akcją pomocy 
dla poszkodowanych. Wyrazy współczucia wyrazili między innymi Lew Tołstoj, Iwan 
Turgieniew, Fiodor Dostojewski i Dymitr Mendelejew.

Pogłębiający się kryzys bałkański i wzrost napięcia skłoniły władze Serbii do wy
powiedzenia wojny Turcji (czerwiec 1876 r.). Na pomoc Serbom pospieszyli ochotnicy 
bułgarscy i rosyjscy, nie nastąpiła jednak oczekiwana interwencja Rosji, na którą, przy
stępując do wojny, liczył rząd serbski. Po klęsce Serbii bułgarscy ochotnicy wycofali 
się do Rumunii, gdzie oczekiwali na wybuch wojny między Rosją a Turcją.

W końcu 1876 r., z inicjatywy Rosji, w Konstantynopolu odbyła się konferencja 
ambasadorów mocarstw, na której zdecydowano o przyznaniu autonomii Bułgarii, 
Bośni i Hercegowinie. Austria i Anglia, obawiając się wzrostu wpływów rosyjskich na 
Bałkanach, nie wyraziły zgody na przedstawiony przez Rosję projekt ustanowienia 
Bułgarii w granicach etnicznych, stąd przyjęto projekt utworzenia dwóch okręgów auto
nomicznych: wschodniego, z centrum w Tymowie, i zachodniego, z centrum w Sofii.

Ustalenia konferencji ambasadorów odrzuciła Turcja, argumentując, że podjęła już 
kroki w celu zażegnania kryzysu: ogłosiła konstytucję gwarantującą prawa i wolności 
wszystkich narodów w Turcji.

Sprzeciw rządu tureckiego skłonił Rosję do podjęcia rozwiązania siłowego i 12 
kwietnia 1877 r. Aleksander II wypowiedział Turcji wojnę. Działania wojenne toczyły się 
na dwóch frontach - na Kaukazie i na Bałkanach, jednak decydujące znaczenie 
w kampanii miał front bałkański. Armia rosyjska uzyskała od rządu Rumunii zgodę na 
przemarsz wojsk.
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Bułgarzy z entuzjazmem przyjęli wiadomość o wojnie. Bułgarski Centralny Komi
tet Rewolucyjny wydal odezwę wzywającą do walki zbrojnej i okazywania pomocy 
wyzwolicielskiej armii. Bułgarzy ochotniczo wstępowali do tworzonych przez Rosjan 
bułgarskich jednostek, określanych mianem balgarsko opalćenie. Już na początku 
działań wojennych sformowano sześć takich oddziałów, liczących w sumie 7444 osoby 
(Kosev, 1969: 166); w trakcie wojny powstało kolejnych sześć. Podlegały one rosyj
skiemu generałowi N.G. Stoletowowi.

Po przekroczeniu Dunaju i zajęciu Swisztowa (15 czerwca 1876 roku) armia rosyj
ska ruszyła w trzech kierunkach: Nikopola, Ruse i Tymowa. Natarciem w kierunku 
południowym dowodził generał J.W. Hurko, wspierany przez cztery oddziały bułgar
skie. W krótkim czasie wyzwolone zostało Tymowo i armia południowa przekroczyła 
Starą Płaninę. W tym czasie jednak armia dowodzona przez Osmana paszę zajęła 
Plewnę, zaś ku Starej Pianinie skierowała się z południowego-zachodu armia Sulejma- 
na paszy. Po zaciętych walkach koło Starej Zagory armia Hurki zmuszona została do 
odwrotu i wycofała się za góry.

W tej sytuacji sztab rosyjski za priorytetowe zadanie uznał zdobycie Plewny, gdzie 
skoncentrowana została główna siła uderzeniowa. Przed wkroczeniem armii Sulejmana 
na tereny na północ od Starej Płaniny zabezpieczać miały nieliczne oddziały broniące 
przełęczy. Armia Sulejmana paszy skierowała się w stronę Przełęczy Szypczeńskiej. 
Szypka i Plewna przeszły do historii jako miejsca najbardziej zaciętych, jednocześnie 
kluczowych dla dalszych losów wojny walk4.

4 Szypka i Plewna są epizodami wojny rosyjsko-tureckiej, doskonale znanymi miłośnikom historii 
powszechnej, także w Polsce. Zarówno legenda zamarzających na przełęczy, ale stanowczo odmawiających 
opuszczenia posterunku obrońców Szypki, jak i przymierających głodem w oblężonym mieście, ale 
decydujących się na wypuszczenie cywilnej ludności (która stała się mimowolnym zakładnikiem) 
i poddających się w ostateczności żołnierzy tureckich, ma dla niektórych posmak ostatnich bitew 
rycerskich, w których starli się godni siebie przeciwnicy. Dlatego też warto podkreślić, że z perspektywy 
bułgarskiej (i rosyjskiej) były to obrona Szypki i szturm Plewny (w optyce tureckiej odwrotnie), zaś 
zaangażowanie Bułgarów po określonej stronie implikuje stosunek emocjonalny niezależnie od faktu, że 
pełniące dziś rolę narodowych sanktuariów pomnik obrońców Szypki i panorama w Plewnie uwieczniają 
w istocie wydarzenia, dramat ról i wyborów, cnotę nieugiętości, a tym samym są hołdem nie tylko wobec 
zwycięzców, ale i - wpisanych w to zwycięstwo - zwyciężonych. Ich wymowa nasuwa skojarzenia 
z inskrypcją na obelisku ze znanego mi galicyjskiego cmentarza wojskowego: „Wy, coście padli za 
ojczyznę w boju/ wróg czy przyjaciel, dokonawszy czynu/ śpijcie, złączeni w tej ziemi pokoju/ zarówno 
zdobi was wieniec wawrzynu”. Innymi słowy - Szypkę i Plewnę, jakkolwiek należące do symboli 
narodowych, trudno wykorzystać w konfrontacyjnym modelu patriotyzmu, w szczególności akcentującym 
antytureckość. Osobną kwestię stanowi fakt, iż dla wtajemniczonych Szypka i Plewna są hołdem dla 
pruskiego geniuszu wojskowego (obie armie, rosyjską i turecką, reformowali pruscy specjaliści) - zob. np. 
Brodecki, 1986.

Sulejman pasza nie zdołał sforsować przełęczy. Po upadku Plewny wojska rosyj
skie na nowo podjęły ofensywę i mimo ciężkiej zimy udało się im sforsować Starą 
Płaninę. Hurko, omijając przełęcz Arabakonak, rozbił Turków pod Saranci, zajął Sofię 
i skierował się na Płowdiw, zaś Radetzky, mijając Szypkę, pokonał armię turecką pod 
Szejnowem. Błyskawiczna ofensywa zaskoczyła Turków: Adrianopol poddał się bez 
walki i droga na Konstantynopol stanęła otworem.

Wobec zdecydowanego protestu Anglii rząd rosyjski zdecydował się przyjąć pro
pozycję Turcji, dotyczącą zawarcia pokoju. 19 lutego 1878 r. w San Stefano podpisano 
umowę, na mocy której miało powstać autonomiczne państwo bułgarskie, obejmujące 
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ziemie na północ i na południe od Starej Płaniny oraz prawie całą Macedonię (granice 
autonomii bułgarskiej pokrywały się zasadniczo z granicami jurysdykcji Egzarchatu). 
Układ przewidywał pobyt wojsk rosyjskich na terenie autonomii w dwuletnim okresie 
przejściowym, a także uznanie niepodległości Serbii, Rumunii i Czarnogóry.

Mimo że układ z San Stefano określał ganice Bułgarii w oficjalnie uznawanych 
przez społeczność międzynarodową granicach etnicznych, Anglia i Austria zgodnie 
zaprotestowały przeciwko jego ustaleniom, pierwsza - broniąc integralności terytorial
nej Turcji, druga - obawiając się zagrożenia inwestycji austriackiego kapitału w Turcji.

Osłabiona wojną Rosja, nie chcąc wdawać się w kolejne konflikty, przystała na re
wizję układu z San Stefano. Na zwołanym z inicjatywy Bismarcka kongresie mocarstw 
dokonano rozbioru sanstefańskiej Bułgarii - zamiast dużego państwa utworzono wa
salne wobec Turcji księstwo w części północnej, a na południu zarządzany przez suł- 
tańskiego namiestnika (gubernatora) okręg autonomiczny pod nazwą Wschodnia Ru- 
melia. Macedonię pozostawiono w granicach Turcji. Wbrew wcześniejszym ustale
niom, nie uznano też niepodległości Bośni i Hercegowiny, przyznając je Austrii.

A zatem w wypadku powstania Księstwa Bułgarskiego (uznawanego za koniec 
Odrodzenia) użycie stosowanej często w opracowaniach kliszy: „uwieńczenie dążeń 
niepodległościowych Bułgarów” może być odebrane jako nietakt, gdyż w istocie dla 
Bułgarów fakt ten do dziś jest źródłem ambiwalentnych emocji. Rozbudzone ambicje 
polityczne i nadzieje na Wielką Bułgarię sprawiły, że wasalne wobec Turcji 
i administrowane przez Rosjan Księstwo traktowane było w najlepszym razie jako 
namiastka niepodległości. Ponadto poza jego granicami znalazła się znaczna część 
terytoriów, zdefiniowanych już jako bułgarskie (naturalnie w sensie wskazanym przez 
Маха Webera (1948) - czyli z pominięciem innych narodów), a więc Tracja (Rumelia 
Wschodnia) i Macedonia (w granicach Turcji). Rumelię anektowano w 1885 r., 
Macedonia do dziś pozostaje elementem nieziszczonego planu - o czym w dalszej 
części książki.

1.2. WĘDRUJĄCE GRANICE ODRODZENIA

Tak zatem przedstawia się stereotyp. Zasygnalizowany już problem istnienia współcześ
nie na gruncie bułgarskim różnych definicji Odrodzenia zachęca jednakże do bliższego 
przyjrzenia się zagadnieniu dotyczącemu tzw. wędrujących granic Odrodzenia.

Problem nie jest nowy. Analizując w aspekcie diachronicznym zagadnienie tzw. 
dolnej granicy Odrodzenia, Nikołaj Genczew zwraca uwagę na fakt, że jeszcze przed 
uzyskaniem państwowości (rok 1878, współcześnie uważany za cezurę Odrodzenia) 
data ta ulegała zmianie (Gencev, 1995: 57). Podobnie rzecz miała się z wytyczeniem 
limitu końcowego Odrodzenia, miał to być przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesią
tych XIX w., utworzenie Księstwa Bułgarii, Zjednoczenie (przyłączenie Rumelii 
Wschodniej), formalne ogłoszenie niepodległości czy nawet koniec wojen bałkańskich 
(a nawet - związane z drugą wojną światową - epizody zajęcia Dobrudży i Macedonii 
jako realizacja idei „Wielkiej Bułgarii” w optymalnym kształcie) (Genćev, 1995: 7-8).
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Bliższe przyjrzenie się fenomenowi „wędrujących granic” Odrodzenia, czy (rów
nież ewoluującej) „wewnętrznej periodyzacji Odrodzenia” może okazać się wielce 
pouczające - nie tylko jako ciekawy przykład relatywizacji, ale i problemów, jakie 
wynikają z terminologizacji słów kluczy, czyli z przeniesienia do metajęzyka humani
styki leksyki wartościującej, charakterystycznej dla języka przedmiotowego w jego 
przedterminologicznym znaczeniu, w danym przypadku - tekstów określonej grupy 
autorów współtworzących w XIX wieku dyskurs bułgarskości.

Wychodząc od naszkicowanej przez Genczewa metahistorii Odrodzenia (wczesne 
Odrodzenie - druga połowa XVIII wieku do lat dwudziestych XIX wieku, „dojrzałe 
Odrodzenie” w latach dwudziestych do czterdziestych XIX wieku, stawanie się naro
dem- do roku 1878, oznaczającego powstanie państwa), postanowiłam ją zmodyfiko
wać, wracając do początków i uzupełnić o istotne - moim zdaniem - wątki, w tym 
językowy.

Pierwszą kwestią, jaka się nasuwa, jest pytanie o to, dlaczego Bułgarzy wykorzy
stują tę właśnie, a nie inną nazwę? Naturalnie sceptycznie nastawiony czytelnik ma 
gotową (i poprawną) odpowiedź - bo jest to w przypadku ruchów narodowo twórczych 
powszechna metafora. A jednak w historii bliskich Bułgarom Greków (naturalnie nieco 
inaczej kategoryzujących swe dzieje) dominantą jest metafora zmartwychwstania, czyli 
wskrzeszenia (Anastasi). Także wspomniany casus polskiego odrodzenia (odrodzenie 
Polski) skłania do zdania zasadniczego pytania:

1.2.1. Kto się odradzał vs co się odradzało?

Biorąc pod uwagę fakt, że we współczesnym stereotypie kultury narodowej początki 
Odrodzenia wiązane są z rokiem powstania Historii Słowianobułgarskiej Paisjusza 
Chilendarskiego (1762), względnie odnoszone są do początków XVIII w., kariera 
samego określenia na gruncie bułgarskim zaczyna się stosunkowo późno, bo w tek
stach generacji mieszczańskiej lat trzydziestych i czterdziestych ХГХ w. (Apriłow, 
Fotinow). Jest to zatem element retoryki umownie oświeceniowej, w kontekście cha
rakterystycznych dla tego okresu haseł oświatowych, składających się na projekt mo
dernizacji kultury.

I choć odrodzenie jest hasłem chętnie wykorzystywanym przez bliższe i dalsze 
w czasie i przestrzeni nacjonalizmy, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, 
że jego upowszechnieniu na gruncie bułgarskim przysłużyły się zwłaszcza prace rosyj
skiego historyka Jurija Wenelina (Hucy), w istotny sposób inspirującego powstający 
krąg autorsko-czytelniczy. Przypomnieć wypada zwłaszcza sformułowaną przez We
nelina w 1829 roku opinię, że ‘o bolgarskoj literature nećego i govorit ibo ona eśće 
nie vozrodilas’ (Venelin, 2002: 16) oraz późniejszą o lat kilka broszurę O zarodyśe 
novoj bolgarskoj literatury (Moskwa 1838s), której tytuł w pierwszym bułgarskim

s Broszura stanowi przedruk artykułu opublikowanego kilka miesięcy wcześniej w czasopiśmie 
„Moskovskij nabludatel’” (Venediktov, 1990: 200). Jak twierdzi Wenediktow, złożony już do druku 
artykuł autor uzupełnił o dane i materiały przesłane mu przez Nikołaja Pałauzowa i Wasyla Apriłowa 
(ibidem: 199).
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przekładzie (Bukareszt 1842) brzmiał - co warto podkreślić - Zaradi vozrozdenie 
novoj bolgarskoj slovesnosti iii nauki.

Skierowana do czytelnika rosyjskiego Dennica novo-bolgarskogo obrazovanija 
Wasyla Apriłowa (1841) jest oczywistym nawiązaniem do wspomnianych prac Wene
lina. Tytułowa dennica ‘jutrzenka’6, koresponduje z wenelinowskim zarodyś, a po
przedzający recenzję inicjatyw oświatowo-kulturalnych Bułgarów szkic historyczny, 
zawierający refleksje o chwilach świetności i późniejszej zapaści piśmiennictwa buł
garskiego, doprecyzowuje manifestowany Początek jako Nowy Początek. Nie ma on 
jeszcze nazwy - Apriłow nie preferuje tu żadnej metafory, dozując je zresztą wszystkie 
nader oszczędnie.

6 Jutrzenka należy do często używanych symboli tego okresu, wystarczy porównać choćby wybrane 
periodyki słowiańskie, takie jak „Danica” (Vuka Karadźicia), „Danica Ilirska” Ljudevita Gaja, czy 
słowacka „Gitfenka”. Tytuł broszury Apriłowa jest zatem zamierzony, jako znak intertekstualności, jest 
oferowaniem czytelnikowi (rosyjskiemu) bułgarskiego odwzorowania „tego, co mają inne narody".

Istotna z punktu widzenia periodyzacji jest inna broszura Apriłowa, Dopolnenie 
kknige „Dennica novo-bolgarskogo obrazovanija", stanowiąca list autora do p.o. 
profesora w liceum odeskim Michaiła Aleksandrowicza Sołowiowa (1842), sprowoko
wany krytycznymi uwagami tegoż na temat Dennicy. Odpierając zarzut dyskredytowa
nia osiągnięć poprzedników (podnoszony również współcześnie) i zbytniego lansowa
nia własnej osoby („nie jest Pan pierwszym, który nazwał się Bułgarem”), Apriłow 
doprecyzowuje i uzasadnia swoją wizję Nowego Początku. W rozdziale Do jakiego 
okresu należy odnieść odrodzenie Bułgarów, definiując pośrednio Odrodzenie jako 
moment, w którym „Bułgarzy zaczęli zyskiwać samoświadomość i odczuli potrzebę 
narodowego szkolnictwa” (Aprilov, 1968: 155) - autor wiąże je z reformami rządu 
tureckiego (1826, 1839), działalnością naukową Jurija Wenelina i szkołą w Gabrowie 
(1835). Jako „pierwszą próbę zwrócenia uwagi Bułgarów na kształcenie” skłonny jest 
uznać wprawdzie Elementarz Berona (1824), wymienia też przy okazji Cvetoobranie 
Kipiłowskiego (przekład z Huebnera, 1825), a jednocześnie brak zainteresowania tymi 
publikacjami traktuje jako dowód trafności swojej diagnozy. Wydanych wcześniej 
.jednej lub dwóch książek, zawierających kazania na święta i opis cudów świętej Bo
gurodzicy”, których „celem było umacnianie w wierze”, nie należy, zdaniem Apriłowa, 
traktować jako oznak zainteresowania nauką i rozwojem intelektualnym (Aprilov, 
1968: 153-154).

Ta ostatnia uwaga jest niezwykle istotna, wskazuje bowiem, że wybór momentu 
Wielkiego Otwarcia czy Nowego Początku nie jest przypadkowy. Równie ważne, 
nawet ważniejsze od kryterium językowego, okazują się dla Apriłowa świeckość 
i instytucjonalność, które warunkują powszechność. Bo, jak podkreśla autor, „indywi
dualne przypadki nie stanowią epok” (Aprilov, 1968: 150). Stąd, mając określony cel
- oświecenie lub wykształcenie - Bułgarzy powinni działać wspólnymi siłami (Ibidem’. 
176). W tym sensie szkoła w Gabrowie, będąca wynikiem współdziałania środowisk 
diaspory i miejscowych elit, w projekcie Apriłowa stanowi pierwszy krok w kierunku 
zintegrowanego i profesjonalnego systemu oświaty w języku narodowym, gest z jednej 
strony wpisujący Bułgarów w europejskie uniwersum kulturowe, z drugiej strony
- sprzyjający wzrostowi ich samoświadomości. Jest też pierwszym świadomie podję
tym i zrealizowanym przedsięwzięciem pro publico bono w skali ponadlokalnej.
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Mimo krytyk pod adresem „samozwańczego patriarchy narodowej oświaty”, za
równo ze strony współczesnych, jak i potomnych, perspektywa Apriłowa na stałe za
gościła w tworzącym się kanonie tradycji7 8. Publicystyka Apriłowa, w tym Dennica, 
którą często określano mianem „małej encyklopedii Odrodzenia”, dla następnych gene
racji była istotnym źródłem wiedzy o epoce pionierów oświaty narodowej i specyfice 
procesu historycznoliterackiego.

7 Stała się tym samym typowym przykładem zjawiska, określanego przez Marię Dąbrowskąjako „ma
skowanie" oceny (Dąbrowska-Partyka, 2003: 48).

8 Jest to początek tekstu opublikowanego po raz pierwszy na łamach czasopisma „Ljuboslovie”, 
Smima 1846, nr 20-22, w roku 1847 w Odessiejako oddzielna broszura; tu cyt. za: Aprilov, 1968: 190.

W okresie „apriłowowskim” na oznaczenie metafory odrodzenia stosowano jeszcze 
postać graficzną (tu w transkrypcji) vozrozdenie, która - zgodnie z dominującym tren
dem asymilacji-bułgaryzacji - w pisowni uległa transformacji w vazrozdenie. Jedno
cześnie kolejne teksty tak samego Apriłowa, jak i współczesnych, zdają się wskazy
wać, że vozrozdenie/vazrozdenie - ze zdarzenia dokonanego, limitu początkowego 
(zwłaszcza w kontekście innego słowa klucza: prosvestenie) - nabiera już znaczenia 
zainicjowanego stanu, względnie procesu. Predi deset godini, kogato zapoća da se 
vozraida ućebnoto Ijuboznanie i po naśite balgare...* stwierdza w Dennicy Apriłow. 
Stihotvorenie novoe o Ijuboćesti k prosvesteniju i vozrozdeniju Bolgarskija slovesnosti 
- kwalifikuje w uwadze redakcyjnej wiersz Stefana Izworskiego Konstantyn Fotinow 
(„Ljuboslovie” 1846/23: 165).

Użycie to jest pośrednim dowodem na zmianę perspektywy: transformację punkto
wego i odniesionego do konkretnego momentu w przeszłości vozrozdenie w procesual- 
ne tu i teraz, którego naturalną konsekwencją jest vozrazdane (później w postaci 
vozrazdane). Równolegle w użyciu pozostawać będzie częściowo tylko zbułgaryzowa- 
na postać vazrozdenie. Konkurencja obu postaci jako określeń epoki widoczna jest 
jeszcze w tekstach z lat siedemdziesiątych XIX wieku, a i późniejszych.

Zarówno we wspomnianym tekście Apriłowa, jak i u Fotinowa, odrodze- 
nie/odradzanie dotyczy przede wszystkim kwestii świadomości autonomiczności kultu
ry (historia, język, szkolnictwo, piśmiennictwo), stąd też jest poniekąd synonimiczne 
względem prosvestenie, w tym okresie (jak wynika z tekstów) kojarzonego już nie tyle 
z „oświeceniem w ogóle” (tzn. wykształceniem), co z oświatą w języku narodowym.

Jako ciekawostkę i przyczynek w kwestii kształtowania się leksykalnej reprezenta
cji uniwersalnych metafor przytoczyć można fakt, że w wierszu podobnie rozumiejące
go priorytety Bogorowa, obok Feniksa zamiast oczekiwanego vazrodim se pojawia się 
czasownik porodim se: Pak kakto finiks mi da se porodim / i ot nevezestvo da se osvo- 
bodim [by się jak Feniks z popiołów odrodzić / i od niewiedzy się oswobodzić] (Ojczy
zna-, Dinekov, 1969/2: 20).

Na leksykalny paradygmat metafory odrodzenia wpłynęły także czasowniki vazro- 
dja (se) ‘odrodzić (się)’, vazrodjavam (se) ‘odradzać (się)’, z charakterystycznym wy
cofaniem skutków palatalizacji. Motywowane przez ten ostatni vazrodjavane ‘odra
dzanie’, kwalifikowane jako rzadkie, odnotowane jest wprawdzie późno i raczej 
w znaczeniu procesu skierowanego na obiekt nieosobowy (RBE), w kanonie literackim 
Odrodzenia pojawia się jednak imiesłów vazroden(i) ‘odrodzony’.



42

Do standardu weszły zatem leksemy zawierające odpowiednio rdzeń archaiczny lub 
zmodyfikowany. I te, wspomniane wyżej różnice aspektowe czynią tę grupę wyrazów 
dość nieprzewidywalną. Inaczej mówiąc - jest to klasyczny przypadek, w którym zna
jomość reguł słowotwórczych przegrywa w zderzeniu ze zdeterminowanymi przez 
czynniki pozajęzykowe regułami dystrybucji. Dla porównania: 1) vazrazdam (se) ‘od
radzać (się)’, vazrazdane ‘odrodzenie’, Vazrazdane (to) ‘Odrodzenie’, 2) vazrodja (se) 
‘odrodzić (się)’, vazrodjavam (se) ‘odradzać (się)’, vazrodjavane rzadk. ‘odradzanie 
(się)’, vazroditel przest. książk. ‘osoba, która aktywnie uczestniczy w odradzaniu naro
du’; vazroditelen ‘posiadający zdolność odradzania, ożywiania; ożywczy’, 3) vazroz- 
denie przest., książk. ‘odrodzenie’, vazrozdenski ‘dotyczący Odrodzenia’, vazrozdenec 
‘działacz epoki Odrodzenia’ (RBE).

Co ciekawe, postaci vozrozdenie/vazrozdenie ani vazrazdane nie notuje żaden 
z podstawowych dziewiętnastowiecznych słowników języka bułgarskiego. Duvemois 
zamieszcza hasło vazroden ‘rodovityj’. Ilustrujący je przykład z tekstu Iliji Błyskowa 
wskazuje na znaczenie ‘odmieniony, przeistoczony’ (skądinąd odnotowane w słowniku 
Dahla), dla porównania: Prikaskite mu, otnasen'eto mu, varvezat, drehite mu go poka- 
zvaha, će toj e „vazroden” i kakto kazvaha prostite: „toj ne e samsi" [Jego mowa, 
zachowanie, sposób poruszania się, ubiór wskazywały, iż jest „odrodzony”, i jak ma
wiali prości ludzie: „Nie jest sobą”] (Duv.). Autor słownika opacznie zinterpretował 
ironiczną definicję „odrodzonego” z perspektywy ludu: osobnika wyróżniającego się 
sposobem mówienia, manierami, sposobem poruszania się, ubiorem, pomyleńca, czyli 
w istocie obcego, odszczepieńca, wyrodka.

Przypadek powyższy, stanowiący przyczynek w kwestii komicznych aspektów 
kształtowania się leksyki patriotycznej, koresponduje z odnotowaną przez Vladimira 
Macurę u Josefa Kajetana Tyla rozmową przyjaciółek, z których jedna usiłuje dociec, 
co to takiego, ten patriotyzm (czes. vlastenectvi)-. Neco to bejt musi, to vlastenectvi 
- snad nejaka móda nebo hra, nejake nove zpusoby, nejaka śpekulace nebo podnikani 
s akciemi, nejaky spółek nebo kasino - neco to bejt musi (Macura, 1995: 119).

1.3. NOWE POCZĄTKI NOWEGO, CZYLI 
SKRADZIONA METAFORA

W drugiej połowie XIX w. Odrodzenie (Vazrozdenie, Vazrazdan(i)e), już w znaczeniu 
epoki kształtowania się tożsamości narodowej, staje się przedmiotem refleksji histo
rycznej. Publicystyka Rakowskiego, Sławejkowa czy Karawełowa dostarcza dowodów 
na to, że symptomy odrodzenia - ruch oświatowy, walka o niezależny Kościół, wzrost 
świadomości narodowej pisarze ci wiążą z latami czterdziestymi XIX w., pośrednio lub 
bezpośrednio widząc w nich skutek polityki reform, szczególnie zaś Hatiszerifu 
(1839). Z drugiej strony, odrodzenie (czy odradzanie) - niezależnie od formy języko
wej wykładnika - postrzegane jest jako proces czy stan, który trwa, czy - używając 
określenia z epoki - w którym się jest (nie sme sega v naśeto vazrazdane). Stan pożą
dany, w którym celem często bywa samo działanie: sprawne funkcjonowanie oświaty, 
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działalność wydawnicza, aktywność naukowa itp., stąd między innymi późniejsze pro
blemy z określeniem limitu końcowego Odrodzenia, a nawet - artykułowane współ
cześnie powątpiewanie: czy ono aby na pewno się skończyło?

Subtelne przesunięcie granicy Odrodzenia nie jest przypadkiem - nosi wszelkie 
znamiona próby jego zawłaszczenia przez generację „młodych”: radykalnych demo
kratów i liberałów. Mimo krytycznego stosunku do dokonań pionierów (kryterium 
estetyczne, językowe) i podważania zasług generacji „grekomanów”, środowisko to 
włącza się jednak w ogólnonarodowy proces kanonizacji wszystkich tych postaci. 
Świetnym, choć nieco makabrycznym tego dowodem jest seria utrzymanych w podnio
słym stylu nekrologów, jakie ukazały się w prasie bułgarskiej w 1863 r. po rzekomej 
śmierci Petra Berona (Bacvarov, 1970: 175)’. To w latach sześćdziesiątych i siedem
dziesiątych gruntuje się praktyka określania pionierów oświaty w języku narodowym 
mianem budzicieli (oni sami nazywali się patriotami, zelotami, zelantami, entuzjasta
mi, miłośnikami oświecenia/oświaty itp.).

Naturalną konsekwencją zainicjowanego w latach trzydziestych i czterdziestych 
XIX w. procesu zbierania pamiątek narodowych jest w okresie późniejszym - poza 
tomami folkloru i pracami etnograficznymi - zainteresowanie historią najnowszą, 
a zatem również spuścizną budzicieli. Podejmowane są próby gromadzenia ich rękopi
sów, korespondencji, wspomnień, powstają pierwsze monografie - w tym historia 
szkoły w Gabro wie pióra Sławejkowa i praca dotycząca kampanii o autonomię Ko
ścioła Marina Drinowa. Dopiero w tym okresie opublikowany zostaje przykładowo 
choćby jeden z dialogów Neofita Chilendarskiego. Wśród publikowanych podówczas 
zabytków, a więc tekstów sprzed epoki pierwszych kodyfikatorów, jest też wydany 
przez Rakowskiego (kanoniczny współcześnie) tekst Źivot i stradanija greśnago So- 
fronija Sofroniusza Wraczańskiego.

Przełomowy i brzemienny w skutkach okaże się artykuł historyka Marina Drinowa 
Otec Paisij, negovoto vreme, negovata istorija i ućenicite mu (1871), w którym autor 
postuluje uznanie za początek Odrodzenia pojawienie się Historii słowianobułgarskiej 
Paisjusza (1762), pisząc między innymi:

Nie sme obviknale da broim vizrazdaneto na naroda si ot naćaloto na naśij vek i tuijame na 
Celo Aprilov s Neofita, Venelina i pr. Da, golemi sa zaslugite na tezi blagodeteli narodu ni. No 
dali śte da e po-pravo da otnesem vCzrazdaneto si na 60-70 godini po-rano i da turim na Celo otca 
Paisija?* 10

’ W rzeczywistości uśmiercony przedwcześnie na łamach uczony zginął w dramatycznych okoliczno
ściach (uduszony we własnym domu) 21 marca 1871 r.

10 „Przywykliśmy liczyć odrodzenie naszego narodu od początku tego wieku i umieszczamy na czele 
Apriłowa z Neofitem, Wenelina itd. Tak, wielkie są zasługi tych dobroczyńców naszego narodu. Ale czy 
nie byłoby właściwsze odnieść nasze odrodzenie o 60-70 lat wcześniej i postawić na czele Paisjusza?” 
[tłum. E.S.] (Drinov, 1871).

Wykładnia Drinowa, odwołująca się do ideologicznego kryterium świadomości na
rodowej, utrwalona przez autorów późniejszych (Bojan Penew, Michaił Amaudow), 
stała się podstawą aktualnej do dziś typologii kultury bułgarskiej - przed Paisjuszem 
(średniowiecze; stara literatura) i po Paisjuszu (nowoczesność, nowożytność; nowa 
literatura). Niewielu Bułgarów zdaje sobie sprawę z faktu, że włączenie Paisjusza do 
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kanonu nastąpiło tak późno, co więcej, że przypieczętowało także pierwszą nowożytną 
reinterpretację historii.

Dużą rolę w kształtowaniu wizji Odrodzenia mają: 1. zawierająca już dzieje naj
nowsze (konsultowane z Towarzystwem Naukowym) Historia Bułgarów czeskiego 
historyka Konstantyna Jirećka (1876 wydanie czeskie i niemieckie, 1878 - uzupełnio
ny przez autora rosyjski przekład F.K. Bruna i W.N. Pałauzowa), oraz: 2. tegoż Knigo- 
pis na novobalgarskata kniźnina za 1806-1870 god. (1872, 1873).

Świadomość uczestniczenia w Wielkiej Historii i potrzebę jej udokumentowania 
mają też przedstawiciele ugrupowań radykalnych. W pierwszym rzędzie wymienić 
należy tu legendarnego dowódcę partyzanckiego Panajota Chitowa, autora wspomnień 
zredagowanych przez Karawełowa (Moeto patuvane po Stara pianina i zivotoopisani- 
eto na njakoi bałgarski stari i novi vojvodi, Bukareszt 1872), które zyskały rozgłos 
międzynarodowy. Postaci Rakowskiego, Lewskiego czy Botewa przywołują na myśl 
poczynione przez Jurija Łotmana przy okazji dekabrystów spostrzeżenie o literackości 
słów, gestów, zachowań, innymi słowy - o pewnej pozie, utrzymywaniu się w kon
wencji literackiego bohatera epoki (Łotman, 1999: 386-387)". Bułgarscy romantyczni 
buntownicy pozostawiają bardzo czytelne wskazówki dotyczące interpretacji swoich 
życiorysów (autobiografie, testamenty duchowe, przesłania), wykazują też czasem 
zadziwiające w warunkach konspiracji zamiłowanie do gromadzenia i archiwizowania 
materiałów obciążających (Lewski).

Po roku 1878 Bułgarzy, korzystając już ze wsparcia instytucjonalnego agend pań
stwowych, dokonują imponującej akcji archiwizowania i opracowania materiałów 
źródłowych. Wiele z nich ukazuje się w organie Bułgarskiego Towarzystwa Naukowe
go („Periodićesko spisanie”), a następnie Bułgarskiej Akademii Nauk („Sbomik na 
BAN”), sporo materiałów publikuje też „Sbomik za narodni umotvorenija, nauka 
i kniźnina”.

Rekonstrukcja procesu historyczno-kulturalnego odbywa się takż z uwzględnieniem 
materiałów wspomnieniowych i wywiadów ze świadkami wydarzeń. Obok licznie 
reprezentowanego nurtu pamiętników, na uwagę zasługuje odznaczająca się wysokimi 
walorami literackimi zbeletryzowana wizja insurekcji Zapiski z powstań bułgarskich 
Zacharego Stojanowa (1884-1892), która do dziś traktowana bywa jako źródło histo
ryczne i świadectwo epoki. Dużym zainteresowaniem cieszą się także inne książki tego 
autora, poświęcone przywódcom ruchu niepodległościowego - Lewskiemu (1883), 
Filipowi Totju, Hadżi Dymitrowi i Stefanowi Karadży (1885) oraz Botewowi (1888). 
Istotny wpływ na utrwalanie określonej wizji Odrodzenia mają też kanoniczne dziś 
publikacje Pod jarzmem i Epopeja zapomnianych Wazowa.

Jako ciekawostkę dotyczącą procesu kształtowania się kanonu Odrodzenia można 
potraktować fakt, że w pierwszej po Wyzwoleniu syntezie literatury bułgarskiej Dymi
tra Marinowa (Istorija na balgarskata literatura, 1887) znaleźli się Paisjusz Chilendar-

11 Por. także (pochodzącą z 1922 r.) uwagę Aleksandra Balabanowa, odnoszącą się do twórczości 
Zacharego Stojanowa, twórcy literackich dokumentów dotyczących ruchu niepodległościowego: [...] 
„Zachary Stojanow nie ukrywa także, wręcz sam oświadcza, że jeśli człowiek przyjrzy się powstaniom 
krytycznym okiem, znajdzie je raczej teatralnymi, niepraktycznymi i nieprzemyślanymi, niepoważnymi. 
[...] Jednego nie będziemy wiedzieć: co podkreślić w tym bogactwie jego [Stojanowa - E.S.] uroczej 
prostoty. Czy feerię, w której przedstawia kataklizm narodowy, czy komizm działań lub nadziei różnych 
buntowników...” (Vasilev, 2001: 65; tłum. E.S.).
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ski, Sofroniusz Wraczański, Neofit Bozweli, Petr Beron, Petko Sławejkow, Georgi 
Sawa Rakowski, Ljuben Karawełow, zabrakło natomiast Christy Botewa (Radev, 
1997: 345). Wzmianki o Botewie nie zawiera także konsultowany z Bułgarami opis 
życia kulturalnego Bułgarów w czasach mu współczesnych pióra Konstantego Jirećka 
w Historii Bułgarów. W opiniotwórczej pracy Jirećka (nawet w znacznie późniejszym 
przekładzie na bułgarski) największym bułgarskim poetą jest Petko Sławejkow. 
Wprowadzenie Botewa do kanonu literackiego i uznanie go za wieszcza narodowego 
odbyło się zatem późno, w dużym stopniu za sprawą publikacji Zacharego Stojanowa.

Dowartościowywaniu autorów reprezentujących etos walki i wątków martyrolo- 
gicznych sprzyjała sytuacja polityczna na Bałkanach na przełomie XIX i XX wieku. 
Istotnym elementem wojen, których bezpośrednią przyczynę stanowił konflikt bałkań
skich nacjonalizmów i powszechne dążenie do rewizji granic, były batalie toczone 
w sferze symbolicznej.

Problematyką Odrodzenia w aspekcie politycznym zajmowali się w tym okresie 
między innymi Dymitr Straszymirow, Dymitr Błagojew i Todor Burmow. Pierwszy 
z nich jest autorem monografii poświęconej Powstaniu Kwietniowemu (1907); pod 
jego redakcją wyszło także trzytomowe Archiwum Odrodzenia (Arhiv na Vazrazdaneto, 
1908) oraz ceniona monografia poświęcona Lewskiemu. Wśród prac Błagojewa jako 
najważniejsze wskazywane s^Naśite apostoli oraz Prinos kam istorijata na socializma 
v Balgarija (1906), zaś Burmow wpisał się na trwałe do bibliografii Odrodzenia dzięki 
monografii sporu kościelnego z patriarchatem (Balgaro-grackata carkovna razpraj.

Osobą, której prace w wybitny sposób wpłynęły na kształt definicji Odrodzenia, był 
historyk kultury, literaturoznawca i etnograf Iwan Sziszmanow. Jego publikacje, pie
czołowicie rekonstruujące odrodzeniowy dyskurs na szerokim tle kulturowym (bałkań
skim i ogólnoeuropejskim), weszły do kanonu literatury przedmiotu. Socjologiczna 
perspektywa Sziszmanowa i postrzeganie historii w kategoriach sieci relacji i splotu 
czynników w związku przyczynowo-skutkowym przełożyły się w jego analizach na 
niezwykle ciekawą antropologię kultury bułgarskiej jako części ogólnoeuropejskiego 
(też: globalnego) obiegu. W ujęciu Sziszmanowa bułgarskie Odrodzenie jest bowiem 
spóźnionym europejskim Renesansem.

Choć artykuły i studia Sziszmanowa, rozproszone w czasopismach i tomach na
ukowych, nie stały się podstawą syntetycznej monografii bułgarskiego Odrodzenia, to 
teksty, w których podejmuje on próby zdefiniowania istoty i granic epoki (zwłaszcza 
Paisij i negovata epoha. Misli varhu genezisa na novobalgarskoto vazrazdane, Zapad- 
noevropejsko i balgarsko vazrazdane, niedokończony artykuł Uvod v istorijata na 
balgarskoto vazrazdane) oraz cykl prac o charakterze szczegółowym (zwłaszcza Studii 
iz oblastta na Balgarskoto vazrazdane, 1916; Novi studii iz oblastta na Balgarskoto 
vazrazdane, 1926) są do dziś cenione przez znawców epoki, jakkolwiek niektóre ujęcia 
(Odrodzenie jako spóźniony Renesans, oddzielenie kwestii kultury od ruchu niepodle
głościowego, koniec Odrodzenia sytuowany w latach sześćdziesiątych XIX w.) współ
cześnie oceniane sąjako przestarzałe (Radev, 1997: 737; Genćev, 1995: 20).

Tradycję Sziszmanowa kontynuowali jego uczniowie, w tym Michaił Amaudow, 
edytor krytycznych wydań dzieł twórców Odrodzenia i autor wnikliwych studiów po
święconych ich dorobkowi. Amaudow nad syntezy przedkładał zamiłowanie do detalu, 
stąd jego prace są systematycznymi i wszechstronnymi monografiami wybranych auto
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rów. Wydane po wojnie dzieło Tvorci na balgarskoto Vazrazdane traktowane jest 
raczej jako podsumowanie jego badań niż głos w dyskusji na temat ram Odrodzenia 
(Radev, 1997: 723).

Mówiąc o pierwszych syntezach, nie sposób nie wspomnieć monumentalnej historii 
literatury Bojana Penewa (Istorija na novata balgarska literatura, 1930-1936), stano
wiącej do dziś cenione kompendium epoki. Podobnie jak Sziszmanow, Penew znacz
nie przesuwa dolną granicę Nowoczesności - dla przykładu: piśmiennictwo pierwszej 
połowy XIX w. znalazło się dopiero w trzecim (z pięciu) tomie - i tak samo dużą uwa
gę poświęca kontekstowi (politycznemu, kulturalnemu, bałkańskiemu, europejskiemu) 
epoki.

Interesująca jest postawa Amaudowa, a zwłaszcza Penewa, który sankcjonuje jako 
obiektywne subiektywne w istocie perspektywy kronikarzy i uczestników wydarzeń, 
historię literatury pisząc tekstami tejże literatury. Wykłady Penewa dotyczące Odro
dzenia są utkaną z cytatów i parafraz polifoniczną syntezą literatury tego okresu; prace 
Amaudowa, mistrza detalu i kopalni wiedzy o szczegółach dyskursu epoki, cechuje 
większa rzetelność w cytowaniu źródeł, ale także podobne emocjonalne zaangażowa
nie, charakterystyczne w ogólności dla pewnego etapu filologii narodowej, nie tylko 
w Bułgarii.

W międzywojniu liczba publikacji dotyczących różnych aspektów nowej i najnow
szej historii wzrasta, różnicują się też stanowiska dotyczące zarówno istoty Odrodze
nia, jak i jego miejsca w kompleksowej historii Bułgarii i Bułgarów. Z wielu nazwisk 
i reprezentatywnych dla tego okresu tytułów wymienić należy za historykiem bułgar
skim Iwana Sakyzowa z jego Bulgarische Wirtschąftsgeschichte (1929), Pawła Nikowa 
z Vazrazdane na balgarskija naród. Carkovno-nacionalni borbi i postiźenia (1929), 
oraz Iwana Snegarowa, historyka Kościoła, którego monografie ustanawiają historycz
ny związek w ewolucji kultury od średniowiecza do nowoczesności (Gencev, 1995: 26).

W nurt tradycji Sziszmanowa wpisuje się historyk Christo Gandew z wczesnymi 
pracami Ranno vazrazdane (1939) i Faktori na Balgarskoto vazrazdane 1600-1830 
(1943). Wychodząc od historii gospodarczej regionu, Gandew dowodzi, że wbrew 
(powszechnemu już podówczas) przekonaniu, okres władzy tureckiej nie był okresem 
degradacji społecznej i całkowitego zniewolenia Bułgarów. Zapoczątkowany w końcu 
XVI w. proces wychodzenia Turcji z izolacji gospodarczej oznaczał wzmożenie prze
pływu ludzi i towarów, a tym samym i idei. Zyski z handlu stały się udziałem nie tylko 
rosnącej w siłę klasy kupców międzynarodowych, ale i producentów, znajdując realne 
przełożenie na ogólny wzrost dobrobytu ludności i rozkwit miast (Ibidem).

Postulat ujęcia historii rodzimej w kategoriach makroekonomicznych i faktycznego 
wyjścia poza paradygmat narodowy na rzecz regionalizmu aż do lat siedemdziesiątych 
XX w. nie wpłynął zasadniczo na stereotypowe wyobrażenie dotyczące Odrodzenia 
i jego ram (od Paisjusza do wyzwolenia, 1862-1878). Nie sprzyjała temu tak powojen
na sytuacja polityczna, jak i fakt, że naukowa wizja procesów gospodarczych z udzia
łem anonimowego w istocie „człowieka kolektywnego”, kwestionująca wiele mitów 
narodowych, nie mogła konkurować z plastyczną, znakowo nasyconą i współprzeży- 
waną historią Odrodzenia12. Stała się jednak zalążkiem - niezależnej od patriotycznego 

12 Koncepcja Gandewa, rozwijająca idee Iwana Sziszmanowa, w szczególności Odrodzenia jako 
„spóźnionego Renesansu", wykorzystywała też argumenty z dziedziny historii kultury i piśmiennictwa 
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dyskursu pro domo sua - historii alternatywnej: dziejów gospodarczych regionu i hi
storii form organizacji życia społecznego, a więc i historii państwa i prawa, czyli buł
garskiej otomanistyki. Tę stworzyli dopiero uczniowie Gandewa.

Na początku lat czterdziestych XX w. pojawia się też niedotycząca bezpośrednio 
kwestii granic Odrodzenia, ale istotna z punktu widzenia koncepcji historii narodowej, 
publikacja Iwana Chadżijskiego Bit i dusevnost na naśija naród (1940, 1945). Jest to 
praca z nurtu etnopsychologii, a zatem ex definitione podejmująca problem idioma- 
tyczności kultury duchowej i materialnej Bułgarów. Mimo pokrewieństwa z koncepcją 
Gandewa (optymizm, akcentowanie przedsiębiorczości i związków z Europą), apologia 
bułgarskości Chadżijskiego patronuje współcześnie temu nurtowi badań kultury, który 
programowo odżegnuje się od narzuconych z zewnątrz (a więc uniwersalnych) kryte
riów i kategoryzacji, akcentując „samoistność” czy „odrębność” (samobitnost).

Symptomatyczny jest fakt, że powrót do prac obu autorów następuje równocześnie, 
w latach sześćdziesiątych, po dwóch dekadach marginalizacji. Powstałe w czasach 
faszyzmu koncepcje „pozytywnej historii naszego narodu” nie pasują bowiem do 
marksistowskiej (w redakcji leninowsko-stalinowskiej) koncepcji historii jako walki 
klas, z jednoznacznie negatywnym stosunkiem do nacjonalizmu, religii i mieszczań
stwa. Pytanie, dlaczego dały się z nią pogodzić później, pozostawić wypada history
kom komunizmu.

A zatem na przełomie XIX i XX wieku i w pierwszych dekadach wieku XX w pra
cach historyków bułgarskich na temat Odrodzenia zaobserwować można dwie tenden
cje: scalania aspektu emancypacji kulturalnej i politycznej (odrodzenie narodowe) 
i przesuwania jego granicy w stronę XX wieku oraz kontynuację zapoczątkowanego 
przez Sziszmanowa procesu „restrukturyzacji” Odrodzenia i przesuwania jego począt
ków do wieku siedemnastego. Ich wynikiem są dwie alternatywne wizje historii naro
dowej - historia bułgarskiego nacjonalizmu z konstytutywnym mitem odrodzenia po 
pięciusetletniej niewoli tureckiej oraz historia wkraczania Bułgarów w nowoczesność.

Pierwsze pokolenia naukowców bułgarskich stworzyły własną wizję Odrodzenia, 
w literaturze bułgarskiej określaną często mianem pozytywistycznej13, w istocie nie- 
wolnąod (znanej skądinąd) narodowej egzaltacji. Stworzyły także specyficzny warto
ściujący metajęzyk, którego ślady dostrzec można z łatwością nawet w pracach po

bułgarskiego (np. twórczość bułgarskich katolików, na którą zwróciły uwagę publikacje Mileticza 
i Dinekowa, czy tzw. damaskiny nowobułgarskie). Pomijając fakt, iż w okresie powojennym z przyczyn 
politycznych odrzucono tradycje kultury konfesyjnej, tak daleko idąca relatywizacja (która, notabene, 
znajduje zwolenników także dzisiaj) nie tylko wchodziła w konflikt ze stereotypem historii narodowej 
i ideą Nowego Początku, ale i powodowała rozmycie kategorii Renesansu/Odrodzenia.

13 Taka kwalifikacja, zarówno w wypadku wspomnianych tekstów Penewa i Amaudowa, jak 
i apologetów nacjonalizmu z lat trzydziestych i czterdziestych XX w. może się wydawać dziwna polskiemu 
czytelnikowi. Sposób operowania określeniem „pozytywistyczny" na gruncie bułgarskiej filologii 
narodowej niekiedy istotnie różni się od ustalonego w Polsce - tak w znaczeniu określonego nurtu 
filozoficznego, jak i ruchu społeczno-politycznego, znajdującego wyraz w publicystyce i literaturze (epoka, 
nurt w procesie historycznoliterackim itp.). Wynika to nie tylko z odmiennie ukształtowanego stereotypu 
pozytywizmu (problem wyboru autorów i ujęć traktowanych jako reprezentatywne), ale i (jak się wydaje) 
operowania określeniem pozytywistyczny w znaczeniu synonimicznym do ‘pozytywny, optymistyczny’, 
czyli wartościującym. Współczesne słowniki bułgarskie obok podstawowego znaczenia pozytywizmu 
‘prądu filozoficznego w XIX i XX w., który w centrum zainteresowania naukowego stawia dane zmysłowe 
i doświadczenie jako zbiór recepcji’ (STR), wskazują także na (kwalifikowane jako przenośne) znaczenie 
‘skłonność do cenienia dóbr materialnych’ (Ibidem).
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wstających współcześnie. Źródłem niezamierzonego patosu i emfazy są w nim nawet 
nie tyle oceny wyrażane expressis verbis (wielki, genialny, oryginalny, panteon), co 
pochodzące z epoki określenia pewnych kategorii uczestników procesu historycznolite
rackiego oraz - przytaczane jako oceny - trawestacje cytatów z epoki.

Jako przykład posłużyć mogą stosowane powszechnie w charakterze terminów po
staci: buditeli, radeteli, revniteli, rodoljubci, etc., a więc odpowiednio: budziciele (‘bu
dzili świadomość narodową i naród ze snu niewiedzy, rozbudzali zainteresowanie 
nauką i wykształceniem’); orędownicy, entuzjaści (oświaty w języku narodowym, idei 
narodowej), zeloci czy patrioci. Poza zarezerwowanym dla epoki radeteli i ściśle ter
minologicznym współcześnie buditeli, są to określenia funkcjonujące w języku bułgar
skim również w kontekstach pozaodrodzeniowych, jako predykaty wartościujące, stąd 
szermowanie nimi w tekście naukowym równa się wniesieniu emfazy. Podobny wy
dźwięk ma (późniejszy nieco) neosemantyzm rodonaćalnik (prymamie: ‘protoplasta, 
głowa rodu’), używany jako deskrypcja określona (= Paisjusz).

Zaznaczyć należy, że wspólna generacjom pierwszych bułgarskich akademików 
(Sziszmanowa, Penewa, Amaudowa), określanych też „historykami starej szkoły”, była 
tendencja do traktowania Odrodzenia jako procesu emancypacji kulturalnej i kodyfika
cji kultury narodowej, którego zamknięcie nastąpiło w latach sześćdziesiątych XIX 
wieku (Gencev, 1995: 7).

1.4. OCALIĆ PAISJUSZA

Czas po drugiej wojnie światowej przyniósł oficjalne przewartościowanie Odrodzenia 
w duchu dyrektyw płynących z Kremla, wdrażanych przez gorliwych, aczkolwiek 
słabo wyedukowanych historycznie zelotów idei komunistycznej14. Przeglądając 
bibliografie bułgarskich prac historycznych, łatwo zauważyć, że jeszcze do lat sześć
dziesiątych zainteresowania naukowe w części dotyczącej XIX wieku skupiały się na 
historii bułgarskiego ruchu rewolucyjnego i początkach socjalizmu. Historykom se
kundowali językoznawcy, badający wówczas język i styl Karawełowa i Botewa. Re
glamentacja tematyki objęła również historyków literatury.

14 Dowodem na brak koncepcji dziejów w kręgach nowej władzy jest wspomniane sięganie po 
opracowania historyczne rodzimych autorów z kręgów lewicy, powstałe w latach trzydziestych XX w. 
Miarą arogancji władzy - autentyczne (ponoć) relacje, dotyczące spotkania „wodza” okresu stalinizmu, 
Czerwenkowa, z reprezentantami środowisk naukowych, w trakcie którego miała zostać wypowiedziana 
uwaga o braku kompetencji tychże w zakresie ideologii komunistycznej i metodologii marksistowskiej 
(„Cóż wy możecie wiedzieć o komunizmie?").

Czystki przeprowadzane pod hasłami „odfaszyzowywania” i „odburżuazyjniania” 
miały określone konsekwencje. Część aktywnych przed 1944 r. badaczy o ustalonej 
reputacji została odsunięta od pracy naukowej i dydaktyki uniwersyteckiej, część „do
konała korekty” głoszonych wcześniej poglądów, stając na czele placówek badaw
czych, część znalazła nisze w mniejszym stopniu podlegające ideologizacji. Powojenną 
wizję Odrodzenia ukształtowały wznowienia wydanych przed wojną prac autorów 
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nurtu lewicowego (monografia Odrodzenia Żaka Natana, wybrane prace Georgiego 
Bakalowa i in.), oraz podręcznik Lekcii po nova balgarska istorija Dymitra Kosewa.

W ocenie Nikołaja Genczewa najtrwalszym spadkiem stalinizmu na gruncie histo
riografii Odrodzenia okazały się zwłaszcza - stanowiące element polityki historycznej 
tego okresu: dyskredytowanie roli mieszczaństwa, embargo na tematykę dotyczącą na
cjonalizmu i lekceważenie problemów kultury mieszczańskiej (Genćev, 1995: 30-31). 
Od siebie dodaj ę: obecna do dziś wśród niektórych autorów maniera oceny poglądów 
i koncepcji w kategoriach: „słuszny”/„niesłuszny”, „właściwy”/„niewłaściwy”, „prawi- 
dłowy”/„błędny” itp., czy - w szerszym planie - wartościowanie i popularność modelu 
nauki „zaangażowanej”. Widzieć w nich można długofalowe skutki powojennego 
procesu reedukacji i powrotu do tradycji nauki jako dydaktyki. Narzucony humanistyce 
w okresie powojennym model języka naukowego jako dyskursu dydaktycznego okazał 
się (zwłaszcza na gruncie filologii narodowej) znacznie trwalszy niż ograniczenia 
i zakazy dotyczące tematyki i interpretacji.

Powojenna reinterpretacja historii, przekładająca się na treści dydaktyczne, stwa
rzała realne zagrożenie zredukowania symbolicznego kanonu kultury narodowej do 
etosu walki, traktowanego w kategoriach walki klasowej i czynu rewolucyjnego. Ofi
cjalne uznanie przez czynniki decyzyjne Paisjusza za prekursora epoki (rodonaćalnik) 
stanowiło formalne przyzwolenie na podejmowanie tematyki narodowej w określonych 
granicach, rozumianych także dosłownie.

Amputacja okresu „przedpaisjuszowskiego” przekreśliła rysującą się realnie już 
przed wojną perspektywę rekonstrukcji historii kultury jako historii kultur regional
nych, zwłaszcza że reglamentacja tematyki badawczej w omawianym okresie objęła też 
(bogato reprezentowaną w pracach wcześniejszych) tematykę macedońską (co wiąże 
się z powstaniem jugosłowiańskiej Macedonii i kodyfikacją języka macedońskiego).

Mimo reinterpretacji i zmiany akcentów, Odrodzenie pozostało więc w tradycyj
nych ramach, czytane przez pryzmat publicystyki radykalnych demokratów i socjali
stów z drugiej połowy XIX w. Oznaczało to umocnienie stereotypu narodu umęczone
go i udręczonego, a przecież niepokornego, pięciuset lat niewoli tureckiej, jarzma 
grecko-fanariockiego i potępienie klasy rodzimych wyzyskiwaczy. W wypadku auto
rów z drugiej połowy XIX w. klasą rodzimych wyzyskiwaczy byli czorbadżowie (wiej
scy notable, kułacy), w ujęciach powojennych do grona „wrogów ludu” dołączono 
burżuazję, jakkolwiek najwyraźniej nie dotyczyło to pionierów idei narodowej.

Po lekturze reprezentatywnych dla okresu powojennego bułgarskich podręczników 
historii zaryzykować można stwierdzenie, iż na gruncie bułgarskim nigdy nie doszło do 
całkowitej kompromitacji, czyli włączenia do słownika komunistycznej nowomowy 
określeń burżuazja, burżuazyjny (jako opozycyjnych wobec grazdanstvo, graźdanski), 
między innymi ze względu na rolę mieszczaństwa (kupców i rzemieślników) w proce
sie modernizacji kultury i ruchu wolnościowym. Zapewne nie bez znaczenia było wy
rosłe z tradycji Odrodzenia stereotypowe postrzeganie rodzimego miasta (miasteczka) 
jako oazy cywilizacji, postępu, demokracji, przeciwstawianej zacofanej wsi, będącej 
siedliskiem zabobonu i nędzy (jeśli nie materialnej, to duchowej). Jeśli negatywnie 
nacechowanym członem ewentualnej opozycji (wbrew logice systemu) stało się okre
ślenie esnafski (<- esnaf prymamie: ‘cech rzemiosł; rzemieślnik’), odpowiadające dziś 
z grubsza polskiemu ‘drobnomieszczański’, to fakt ten - wobec apoteozy esnafa u Cha- 
dżijskiego - wiązać należy raczej ze środowiskiem bohemy w okresie Modernizmu.
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Wobec raczkującego dopiero w XIX w. wielkiego przemysłu (dominacja przedsię
biorstw rodzinnych i warsztatów zatrudniających po kilka osób, zgodnie z regułami 
cechowymi przyuczanych do zawodu - czeladników i terminatorów, nierzadko trakto
wanych jak domowników) do kategorii „wroga klasowego”, poza czorbadżymi (ale 
tylko renegatami) zaliczono reprezentantów władzy państwowej i kościelnej, stąd 
w okresie komunistycznym (tym razem w kategoriach wyzysku) powróciła zbitka 
słowna „podwójna niewola - turecko-fanariocka”. Ceną za uratowanie stereotypu hi
storii narodowej były rażące współcześnie (nie wszystkich) sformułowania i wnioski, 
stanowiące swoistą formę aktualizowanego przekładu. Pionierzy ruchu oświatowego 
stali się w istocie narzędziem rewolucji, a Paisjusz - pierwszym ideologiem walki 
narodowowyzwoleńczej, który wskazał rodakom drogę do wyzwolenia (Kosev, 1969: 
112;Burmov, 1979: 130).

1.5. DWIE WIZJE ODRODZENIA

Od lat sześćdziesiątych XX w. w pracach historyków, badaczy historii literatury i hi
storii języka zaobserwować można stopniowe przezwyciężanie ograniczeń czasów 
stalinizmu. Nie ma ono charakteru powszechnego i w różnych dyscyplinach dotyczą
cych Odrodzenia przebiega w odmienny sposób. Najbardziej zauważalne jest odblo
kowanie pewnych tematów badawczych (średniowiecze, literatura religijna) i powrót 
do obiegu tekstów autorów „burżuazyjnych”. Pojawiają się prace świadczące o tym, że 
zajmowanie się zarówno historią ruchu rewolucyjnego, jak i historią gospodarczą sta
nowić może doskonały pretekst do obchodzenia zakazów. I że poza głównym nurtem, 
naznaczonym piętnem koniunkturalizmu, zaangażowanym w kształtowanie oficjalnej 
wizji historii dla mas, toczy się inne, mało spektakularne życie naukowe - codzienność 
badawcza.

O ile ograniczenia okresu powojennego - w szczególności schematyczność i bez- 
kontekstowość - zasadniczo okazały się okolicznością sprzyjającą stereotypowi Odro
dzenia, o tyle podjęcie badań okresu „przedpaisjuszowskiego” (w historii: „okresu pod 
panowaniem tureckim”, w historii kultury: „średniowiecza”) poważnie mu zagroziło.

Wśród otomanistów zaczęły pojawiać się postulaty dotyczące rewizji niektórych 
fundamentalnych mitów historycznych Odrodzenia. Na gruncie historii kultury przy
wrócenie obywatelstwa piśmiennictwu religijnemu spowodowało między innymi po
wrót problemu statusu tak zwanych damaskinów oraz kwestię kultury bułgarskich 
katolików. Te i inne czynniki sprzyjające relatywizacji „Nowego Początku” doprowa
dziły do wyodrębnienia się kilku co najmniej dyskursów, w których określeniom Od
rodzenie i odrodzeniowy nadaje się różne znaczenie.

Opiniotwórczy dyskurs dydaktyczny jest pewnym barometrem zmian, ciekawym 
o tyle, że w interesującym nas zakresie przez kilka dekad kształtują go ci sami naczelni 
historycy epoki: Dymitr Kosew i Christo Christów15.

15 Kosew jest specjalistą w zakresie ruchu rewolucyjnego, Christów - historii gospodarczej. Obaj (Ko
sew do 1962, Christów w latach 1962-1989) przewodzili Instytutowi Historii BAN, wykładali także na 
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Jednym z istotnych czynników będących przyczynkiem do dyskusji na temat aktu
alnej wizji historii i kultury narodowej, a więc i statusu Odrodzenia, i jego roli w pro
filowaniu tak historii, jak i kultury, stają się w okresie „żiwkowizmu” uroczyste ob
chody okrągłych rocznic kilku ważnych w kodzie kultury narodowej wydarzeń: 
rocznicy powstania Historii slowianobulgarskiej, misji wielkomorawskiej, powstania 
kwietniowego i założenia pierwszego państwa bułgarskiego16. Towarzyszące im publi
kacje naukowe stanowią współcześnie interesujący dokument zarówno nasilania się 
nastrojów nacjonalistycznych, jak i narastającego fermentu intelektualnego. Duża 
część z nich kontynuuje model nauki zaangażowanej społecznie, nierzadko dający się 
sprowadzić do uprawianej przez naukowców publicystyki patriotycznej.

Uniwersytecie Sofijskim, byli więc decydentami w dziedzinie, w której komunistyczne władze upatrywały 
głównego narzędzia reedukacji. Kształtując politykę historyczną, obaj uczeni dowiedli, iż nawet w warun
kach dyktatu ideologii i ograniczenia zakresu badań można pokusić się o naukową rzetelność. Kosew pod 
hasłem ruchu rewolucyjnego tropił (źle widzianą w jego czasach) bułgarską ideę narodową; Christów, 
badając system gospodarczy Imperium (a więc system wyzysku, który doprowadził do „sytuacji rewolucyj
nej”), stworzył zespół historyków-otomanistów. Zestawiając kolejne, przerabiane wydania popularnych 
kompendiów (Krótka historia Bułgarii), jak i podręczników, można dojść do ciekawych wniosków - 
między innymi dotyczących stopniowego rozchodzenia się dróg dyskursu narodowego i (relatywizującego) 
bałkańskiego dyskursu regionalnego („patriotów Imperium”).

16 W 1927 r. Bułgarzy obchodzili uroczyście 1000-lecie państwa bułgarskiego, w 1981 r. - 1300. 
rocznicę jego powstania. Fakt ten, znany bułgarystom i często będący przedmiotem żartów na temat 
„przyspieszonego rozwoju” (por. tytuł pracy Gaczewa), jest wynikiem uznania za początek państwowości 
dwu różnych momentów historycznych (odpowiednio 927 r. i 681 r.).

Książka Gaczewa jest próbą zastosowania analizy semiotycznej w interpretacji kultury (literatury) 
bułgarskiej pierwszej połowy XIX w., zdradzającą pokrewieństwo tak z ideami semiotyków z kręgu Tartu, 
jak i przedwojenną rosyjską tradycją analizy kultury (skądinąd mocno oddziaływującą na krąg autorów 
tartuskich). Jej istotną wadą jest właśnie silne osadzenie w kontekście myśli rosyjskiej i wynikające stąd

Jednocześnie coraz silniej zaznacza się nurt uwolniony od obowiązku obrony kano
nu narodowego w istniejącym kształcie (co nie zawsze oznacza brak zaangażowania). 
To drugi biegun bułgarskiego dyskursu tożsamościowego, etnocentryzmowi jako kry
terium wartościowania przeciwstawiający uniwersalizm. Dokonuje się tu faktycznie 
stopniowy demontaż mitu Odrodzenia. Czytane przez pryzmat historii uniwersalnej 
bułgarskie Odrodzenie ma bowiem charakter modelowy. W ujęciu akcentującym inte
gralność i ciągłość kultury bułgarskiej, epoka ta jest tylko jednym z etapów życia spo
łecznego, z własną wizją historii, której nie należy utożsamiać z metahistorią. W isto
cie to jeden z dyskursów, wyabstrahowany z kultury w wiekach od XVIII do XIX na 
podstawie (szeroko rozumianej) zasady tematycznej („bułgarskość”). W tym sensie 
stanowi wybór tekstów kultury, którego - jak każdego wyboru - nie można traktować 
jako pełnego obrazu tej kultury.

W kontekście dokonujących się zmian nieco zaskakująca jest popularność, jaką cie
szyła się na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. praca rosyjskie
go uczonego Georgija Gaczewa Uskorennoe razvitie literatury. Na materiale bolgar- 
skoj literatury XIX w. (Moskwa 1964), przełożona na bułgarski w rozszerzonym 
wariancie Uskorenoto razvitie na kulturata (1979). Proponuje ona bowiem zarzucony 
już autarkiczny (strukturalistyczny?) model historii literatury bez prehistorii i kontek
stu. Autor traktuje historię literatury bułgarskiej pierwszej połowy XIX w. jako proces 
„przyspieszonego odtwarzania” modelowej historii literatury europejskiej w wyniku 
(także modelowej) transformacji świadomości17.



52

Bułgarskich literaturoznawców książka Gaczewa zainteresowała jednak przede 
wszystkim nie tyle jako schemat kształtowania się nowoczesnej estetyki czy wizja 
transformacji publicystyki jako „monoformy literatury” w zróżnicowaną gatunkowo 
literaturę piękną, ile jako propozycja zastąpienia tradycyjnego dyskursu narracyjno- 
-eksplikującego ujęciem typologicznym. Pozycja ta skierowała uwagę historyków 
literatury w stronę zagadnień konwencji literackiej i genologii (zwłaszcza w ujęciu 
kontrastywnym).

Również na gruncie typologii kultury, w związku z kwestią periodyzacji, dla wy
branych autorów, widzących kulturę bułgarską wpisaną w kontekst europejski, Odro
dzenie przestało być kategorią porządkującą. Wśród prac literaturoznawców wspo
mnieć należy próby wyodrębnienia Baroku (w twórczości bułgarskich katolików), 
Oświecenia i Romantyzmu, realizmu, a także postulat Petra Dinekowa, by w opisie 
procesu historycznoliterackiego uwzględnić specyfikę pokoleń literackich.

W tym nurcie pozostaje także diagnoza dotycząca operowania przymiotnikiem od
rodzeniowy w tekstach bułgarskich autorów, pióra znakomitego znawcy epoki, Iliji 
Konewa. Zwraca on uwagę na fakt, że tradycyjne użycie przymiotnika w znaczeniu 
temporalnym (odrodzeniowy ‘z czasów Odrodzenia’ - czyli od Paisjusza do 1878 r.) 
w odniesieniu do zagadnień szczegółowych (odrodzeniowa estetyka, światopogląd, 
wartości itp.) jest zbyt ogólne, nie uwzględnia nie tylko zmian i przewartościowań, 
jakie zaobserwować można we wspomnianym okresie, ale i wielości koegzystujących 
porządków, składających się na obraz Odrodzenia, a tym samym treściowo jest puste. 
Zdaniem Konewa, użycie kwalifikatora odrodzeniowy w wielu pracach naukowych ma 
charakter wartościujący (afirmujący), zaś stosowanie zamiennie określeń vazrozdenski 
/ renesansov stanowi potencjalne źródło dalszych nieporozumień (renesansov ‘doty
czący (europejskiego) Renesansu’) (Konev, 1983: 47-52). Spostrzeżenia Konewa 
potwierdzają w istocie istnienie różnych dyskursów, w których kwalifikator odrodze
niowy ma różny status terminologiczny.

1.6. PROCES REANIMACJI Z TRAGICZNYM FINAŁEM

Ze względu na wykorzystanie symboliki Odrodzenia, w kontekście lat siedemdziesią
tych i osiemdziesiątych XX w., wspomnieć wypada o tzw. procesie odradzania (vaz-

skróty myślowe. W odróżnieniu od krytyków Gaczewa uważam, że jego książka jest oryginalną 
interpretacją okresu kodyfikacji kultury, zawierającą pewne niedocenione lub nawet niezauważone, przy 
tym jak najbardziej trafne obserwacje. I tak na przykład (w mojej opinii) jego dyskusyjne ujęcie 
publicystyki jako „monoformy literatury” antycypuje pojęcie kultury masowej. Wniosek zaś, iż miarą 
zaistnienia w danej literaturze określonego gatunku jest aprioryczna, czytelnicza świadomość istnienia 
takiego gatunku i jego reguł, jest zawoalowaną uwagą o roli wykształcenia typu europejskiego 
w kształtowaniu tak gustów czytelniczych, jak i rodzimej literatury.

Osobiście źródeł euforii związanej z pojawieniem się bułgarskiej wersji książki Gaczewa 
(obowiązkowe cytowanie w każdej pracy dotyczącej bułgarskiego Odrodzenia), a następnie jej 
dyskredytowania i ośmieszania przez bułgarystów w Bułgarii upatruję w spóźnionej w niektórych 
środowiskach recepcji prac Bachtina. Innymi słowy, kiedy okazało się, iż Gaczew jest niejako „Bachtinem 
z drugiej ręki”, powoływanie się na niego zaczęło być odbierane jako dowód nieuctwa. 
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roditelnijat proces), czyli o akcji przymusowej zmiany nazwisk ludności muzułmań
skiej”. Użyty tu polski ekwiwalent nazwy tej akcji jest jedynie rozwiązaniem prowizo
rycznym, gdyż jej idiomatyczność stanowi prawdziwe wyzwanie dla tłumacza. Okre
ślenie vazroditelnijat proces jest nader czytelnym, aczkolwiek przewrotnie cynicznym 
nawiązaniem do Odrodzenia, czego nie da się oddać w języku polskim (chyba że zde
cydujemy się na doraźną kalkę - odrodzicielny względnie odrodzicielski). Czasownik 
vazrodja, vazrodeja (dk) ‘odrodzić’, jest przechodni, wymaga więc obiektu działania, 
zawsze zatem jest to odradzanie czegoś (rzadziej: kogoś). Teoretycznie wymaga też 
jakiegoś agensa, słowotwórczo rzecz ujmując - czyli odrodziciela (yazroditeł).

Przymiotnik vazroditelen ‘kojto ima sposobnostta da vazrazda, da sazivjava, saziv- 
itelen ’ [‘zdolny odradzać, ożywiać; ożywczy’] w przykładach odnotowanych przez 
RBE (STR nie notuje tego hasła) występuje w kontekście działania natury, dumy czy 
siły idei komunistycznych, a więc w znaczeniu raczej ‘ożywczy’, ‘krzepiący’ niż ‘oży
wiający’. Użyte w parafrazie odesłanie ‘ten, który posiada zdolność odradzania’ ceduje 
domniemaną agentywność na rzeczownik, stąd odpowiedzialnym za zmianę nazwisk 
domniemanym odrodzicielem jest... proces!

1.7. ODRODZENIE A SPOŁECZEŃSTWO 
OBYWATELSKIE

W czasach nam bliższych zainteresowanie Odrodzeniem, a zwłaszcza jego fazą miesz
czańską nie maleje, co wydaje się także naturalną konsekwencją odnowienia ideału 
społeczeństwa obywatelskiego. Nie kwestionując roku 1989 jako cezury procesów 
transformacji ustrojowej podkreślić należy, że we wskazanym już nurcie wpisywania 
historii i kultury bułgarskiej w konteksty (słowiański, bałkański, europejski) od lat 
sześćdziesiątych XX w. pojawiło się w Bułgarii wiele prac dotyczących różnych 
aspektów uniwersalizmu kultury bułgarskiej, co w odniesieniu do Odrodzenia oznacza 
dowartościowanie etosu mieszczańskiego kosztem postrzeganej jako substantia speci- 
fica ludowości (w istocie zdiagnozowanej w drugiej połowie XIX wieku).

Analizy tekstów kultury, dotyczące etyki i estetyki Bułgarów pod panowaniem tu
reckim, dla przykładu: obyczajowości, kultury muzycznej, plastycznej, ubioru, archi
tektury, wyposażenia domów, aranżacji przestrzeni, rozwiązań urbanistycznych jako 
śladu organizacji życia społecznego, niosą dość czytelne przesłanie - mieszczańscy 
przodkowie dzisiejszych Bułgarów byli uczestnikami ogólnoeuropejskiego obiegu 
towarów i idei. Jako wytwórcy, pośrednicy w handlu i konsumenci stanowili społe
czeństwo otwarte na dialog z innością, doskonale odnajdujące się w imperialnej

” Sterowane odgórnie próby asymilacji ludności muzułmańskiej sięgają lat trzydziestych XX wieku. 
Wspomniana akcja doprowadziła do masowej emigracji bułgarskich muzułmanów (po 1989 r. część z nich 
powróciła). Na początku lat dziewięćdziesiątych pozwolono muzułmanom powrócić do swych nazwisk, 
jednak w ocenie samej akcji społeczeństwo bułgarskie jest podzielone. Zasadniczym problemem są nie do 
końca wyjaśnione okoliczności podjęcia takiej decyzji. Nie bez znaczenia są też - jak zwykle przy takich 
okazjach - sprawy własnościowe.
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(i pozaimperialnej) wieloetniczności. Stąd krok już tylko do rewizji stereotypów et
nicznych (skądinąd wspieranej ideą internacjonalizmu socjalistycznego) i niektórych 
mitów narodowych z okresu Odrodzenia, a więc - do otwartej polemiki zarówno 
z nurtem martyrologicznym, jak i z tezą o zapóźnieniu cywilizacyjnym w okresie po
przedzającym Odrodzenie.

Jednocześnie trudno byłoby w literaturze dotyczącej epoki zlekceważyć nurt etno- 
centryczny. Postrzega on kulturę bułgarską jako idiomatyczną i protestuje przeciwko 
„urawniłowce” i próbom wtłoczenia bułgarskości w aprioryczne schematy. To nurt 
porządkowania i systematyzowania „naszości”, optujący za zastosowaniem własnych, 
nie tyle pochodzących, ile wynikających z tej kultury kryteriów klasyfikacji i oceny 
(por. na przykład tytuł tomu Za balgarskata mjara v literaturata czy nowsze prace 
wybitnego folklorysty i etnologa Todora T. Żiwkowa).

Po roku 1989 w środowisku literaturoznawców olbrzymią (sądząc po liczbie tytu
łów) popularnością cieszy się hasło „nowego odczytania” (nov proćit) tekstów kanonu 
narodowego. Wśród mniej lub bardziej tradycyjnych „nowych” interpretacji wyróż
niają się prace przedstawicieli średniego i młodego pokolenia, określających się mia
nem postmodemistów. Ulubionym obiektem ich zainteresowania stały się teksty 
z okresu Odrodzenia, tak kanoniczne, jak i mało znane, nieudane, nieoryginalne, któ
rych analiza stanowi pretekst do zaprezentowania erudycji i biegłości warsztatowej. Za 
sprawą zrównania w prawach literatury wyselekcjonowanej jako kanon narodowy 
z tekstami odrzuconymi, z jakichś powodów „ułomnymi”, prowokacyjnych gier lite- 
racko-interpretacyjnych z wykorzystaniem kanonicznych tekstów kultury narodowej 
- będących w istocie pastiszem analizy - w niektórych środowiskach bułgarscy post- 
modemiści zyskali opinię prześmiewców i obrazoburców.

1.8. ODRODZENIE MA SIĘ DOBRZE, CZYLI POŻYTKI
I SKUTKI UBOCZNE BYCIA FENIKSEM

Co współcześnie znaczy Odrodzenie? Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest 
łatwa, co przyznają badacze postrzegani jako znawcy problematyki tej epoki (Genczew, 
Danowa). W obowiązującym współcześnie (choć kontestowanym przez niektóre środo
wiska naukowe) stereotypie historii narodowej mianem Odrodzenia określa się epokę 
kształtowania się nowoczesnej nacji, z naciskiem na „nowoczesny” (,przejście do Nowo
czesności”) lub „nacja”. W popularnych kompendiach Odrodzenie przedstawiane jest 
zwykle tradycyjnie, jako wspomniana triada: oświata i kultura w języku narodowym, 
walka o autonomię kościelną oraz ruch narodowowyzwoleńczy, a jego granice wciąż 
przypadają na okres od drugiej połowy XVIII wieku (jakkolwiek coraz częściej wskazuje 
się początek XVIII w.) do czasu utworzenia Księstwa Bułgarii (1878).

W wielokrotnie wznawianej, opiniotwórczej monografii Nikołaja Genczewa 
kształtowanie się nacji jest (tylko) jednym z aspektów Odrodzenia:

Podstawowa treść Bułgarskiego Odrodzenia zawiera się w historycznym przejściu od śre
dniowiecza do świata burżuazyjnego, w rozwoju i utrwalaniu burżuazyjnych stosunków ekono
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micznych i społecznych, w tworzeniu odrębnej kultury narodowej, w kształtowaniu bułgarskiej 
nacji, w długich walkach o wyzwolenie spod obcej władzy, o restytucję państwa bułgarskiego. 
Bułgarskie Odrodzenie jest specyficzną syntezą osiągnięć kulturalno-duchowych i polityczno- 
-ideologicznych epoki burżuazyjnej. W tej syntezie realizuje się rewolucja narodowowyzwoleń
cza i burżuazyjno-demokratyczna.

Bułgarskie Odrodzenie jest częścią ogólnoeuropejskiego procesu przechodzenia od średnio
wiecza do świata burżuazyjnego. Jako część tego procesu, jest jego spóźnioną emanacją (Genćev, 
1995: 11).

W ujęciu tym, eksponującym dokonującą się w XVIII i XIX wieku emancypację 
ekonomiczną i społeczną Bułgarów, jako jeden z fundamentów idei narodowej, bułgar
skie Odrodzenie jest w zasadzie funkcjonalnym odpowiednikiem europejskiego Rene
sansu czy też powtórzeniem mechanizmów Renesansu, dokonującym się jednakże już 
w okresie europejskiego Oświecenia i rewolucji ustrojowych, stąd odpowiednio zmo
dyfikowanym.

Dla kulturoznawców oraz historyków języka i literatury Odrodzenie bywa tłem 
zjawisk, prądów, procesów, pokoleń literackich, współcześnie raczej komplikującym 
(jak wynika choćby z przytoczonej opinii Konewa) niż porządkującym. Dla jednych 
- źródłem mitów narodowych. Dla innych - mitem. Dla wszystkich - czymś realnie 
istniejącym i niedającym się zignorować.

Dokonany powyżej pobieżny przegląd, dotyczący sposobów postrzegania Odrodze
nia i definiowania jego granic prowadzi do nieuchronnego wniosku, iż jest ono w isto
cie opowieścią Bułgarów o nich samych, narracją o nieustannie aktualizującej się buł- 
garskości. Stosunek do Odrodzenia i sposób jego postrzegania profiluje całą historię 
Bułgarów. Zatem pytanie: Jaka historia? - jest w istocie pytaniem o przyszłość.

Nie jest więc przypadkiem, że kwestionująca konstytutywny dla Odrodzenia mit 
przebudzenia (czyli pośrednio i Odrodzenia) autorka twierdzi:

[...] jeśli przejście Bułgarów do Nowoczesności w którymś miejscu można uznać za zakończone, 
to w sferze politycznej i w sensie, że istnieje niepodległe państwo bułgarskie, a nie nowoczesne 
życie polityczne. Nie ma poważnych dowodów na to, że przejście dokonało się w sferze gospo
darczej, a zwłaszcza w transformacji poddanego w obywatela i w świecie ducha, i zachowaniach 
społecznych tegoż. [...] Spieszę zaznaczyć, że problem owego niedokończonego procesu przejścia 
dotyczy nie tylko społeczeństwa bułgarskiego [...] (Drosneva, 1999: 78).

Cytat powyższy znakomicie koresponduje z przytoczonym już (przypomnijmy, po
chodzącym z drugiej połowy XIX wieku) - Nie sme sega v naśeto vazrazdane... Przy
pomina też diagnozy pierwszych pokoleń kodyfikatorów Odrodzenia, dla których okre
ślone fakty i zjawiska nie były jeszcze prawdziwym Odrodzeniem. I tak samo jak teksty 
z pierwszej połowy XIX w., traktujące o braku rodzimych atrybutów nowoczesności 
(gdzież nasze...), jest konstruktywnym programem na przyszłość”.

” Zainteresowanych współczesnymi przewartościowaniami historii i historią bułgarskiej myśli 
narodowej odsyłam do książek Rumena Daskalowa, do których dotarłam zbyt późno, by móc wykorzystać 
je w tej pracy - zob. R. Daskalov, Kakse misli Bólgarskoto vdzrazdane, Sofija 2002; idem, The Making of 
Nation in the Balkans. Historiography of the Bulgarian Revival, Budapest 2004.
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2. NBKE - CZYLI ILE JEST JĘZYKÓW 
BUŁGARSKICH?»

Zanim rozszyfruję intrygujący zapewne skrót, znany w Polsce wąskiemu gronu specja
listów, winna jestem czytelnikowi polskiemu wprowadzenie w zasady (kategoryzacje) 
rządzące w językoznawczej części świata filologii bułgarskiej.

Mimo tendencji do internacjonalizacji terminologii, tak jak gdzie indziej, również 
i w Bułgarii w użyciu pozostaje znaczna liczba tradycyjnych określeń, związanych 
z pojęciem Język bułgarski”. Są one charakterystyczne przede wszystkim dla dyscy
plin językoznawczych składających się na filologię narodową, a więc stanowiących 
zaplecze dydaktyki. Czytelnika polskiego z pewnością zainteresuje ich specyfika, wy
rażająca się między innymi w stopniu uszczegółowienia, dystrybucji, a zwłaszcza różne 
znaczenia, w jakich te określenia funkcjonują.

Obok neutralnego i uniwersalnego określenia balgarski ezik w pracach języko
znawczych o charakterze syntez oraz jako nazwy dyscyplin, tytuły podręczników itp. 
pojawiają się między innymi postaci starobalgarski ezik, novobalgarski ezik, sta
robalgarski knizoven ezik, novobalgarski knizoven ezik, (savremenen) balgarski 
knizoven ezik, balgarski knizoven ezik. Jak łatwo zauważyć, multiplikacja jest pochod
ną zastosowania i kombinowania kwalifikatorów staro- vs novo- oraz knizoven. Świa
domie używam kwalifikatora „określenie”, gdyż postaci te stosowane są przede 
wszystkim jako etykiety, choć zjawiskiem powszechnym jest przypisywanie im zna
czenia terminu.

Starobalgarski ezik i novobalgarski ezik to terminy stosowane przez historyków ję
zyka na określenie dwóch typologicznie różnych systemów języka naturalnego, których 
zmianę datuje się na wieki od XII do XIV. W językoznawstwie bułgarskim zakłada się 
ewolucyjne przejście od systemu syntetycznego do analitycznego, a więc ciągłość 
języka bułgarskiego jako starobułgarskiego i nowobułgarskiego, z okresem przejścio
wym (średniobułgarskim). W starszej literaturze (ale i współcześnie, jako nazwa 
przedmiotu studiów, w tytułach podręczników itp.) starobalgarski ezik to. nazwa od
powiadająca polskiemu język staro-cerkiewno-słowiański. Nowsze opracowania sto
sują w tym znaczeniu określenie starobalgarski knizoven ezik (zob. w dalszej części 
rozdziału). W pracach historycznoliterackich i kulturologicznych jako „starobułgarski” 
kwalifikowany bywa język starej literatury bułgarskiej, czyli piśmiennictwa do połowy 
XVIII wieku, a więc cerkiewszczyzna we wszystkich używanych na gruncie rodzimym 
redakcjach, także jako hybryda cerkiewno-bułgarska. Wprowadzone tu rozróżnienie 
języka damaskinów (XVI-XVIII w.) jest tylko próbą obejścia problemów językowych.

Wspomniane wyżej precyzujące określenie starobalgarski knizoven ezik powstało 
w celu odróżnienia problemów związanych z rozwojem języka naturalnego od proble
mów normy pisanej (na tę wskazuje kwalifikator knizoven). W niektórych opracowa-

20 Niniejszy podrozdział jest poprawionym i znacząco poszerzonym wariantem referatu Możliwe 
historie języka i ich języki [w:] Bfilgarskijat ezik i literatura na krastopatja na kulturite. Meźdunarodna 
konferencja Seged, Ungarija, 21-22 maja 2007g. Tom II, Szeged 2009, s. 108-116. 
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niach odchodzi się od kwalifikującego staro- na rzecz parafrazy: balgarski knizoven 
ezik ot IX-X do XII vek (starobalgarski period).

(Savremenen) balgarski knizoven ezik to odpowiednik polskich określeń język stan
dardowy, standard kulturalny, dawniej: język literacki. Zasadniczo savremenen 
‘współczesny’ jest tutaj fakultatywne, o ile nie chodzi o periodyzację. Określenie to od 
lat jest etykietą kompendiów o charakterze normatywnym i poprawnościowym, czemu 
przypisać można odnotowywany przez najnowsze słowniki rozwój znaczenia przy
miotnika knizoven na gruncie językoznawstwa w tym właśnie kierunku - ‘poprawny, 
prawidłowy; zgodny z normą’ (pierwotnie: ‘kulturalny, literacki’). W pracach nauko
wych określenie balgarski knizoven ezik bardzo często występuje jako skrót BKE. 
Mimo tendencji do internacjonalizacji terminologii, okazuje się terminem poręcznym.

W periodyzacji określenie balgarski knizoven ezik pojawiło się jako analog terminu 
balgarski ezik w znaczeniu ciągłości systemu, a więc jako ‘język piśmiennictwa buł
garskiego’, względnie ‘bułgarski dialekt kulturalny’ (w aspekcie diachronicznym). 
Obejmuje on:

1. balgarski knizoven ezik od IX do XII v. (okres starobułgarski);
2. balgarski knizoven ezik od XIII do XIV v. (okres średniobułgarski);
3. balgarski knizoven ezik od XVdo XVIII v„ obejmujący trzy idiomy:

-język tradycyjny,
-język cerkiewnosłowiański,
-język tzw. damaskźnów2';

21 To określenie w przyszłości zapewne ulegnie uszczegółowieniu, bowiem tzw. damaskiny również 
realizują różne idiomy: archaiczny, nowobułgarski oraz hybrydę (nowo)bułgarsko-cerkiewną o różnych 
proporcjach cech starego i nowego systemu. Określenie „damaskin" pochodzi od imienia biskupa 
Damascene Studyty (7-1577), autora między innymi popularnego tomu Thezaurós (Skarb), zawierającego 
homilie i żywoty świętych (pierwsze wydanie w Wenecji, 1558) oraz Fizjologa (opublikowany w 1664), 
dzieła o tematyce świeckiej. Pierwotnie tym mianem określano kodeksy, zawierające przekłady utworów 
Damascena, z czasem zaczęto obejmować nim tomy kompilacyjne o dosyć zróżnicowanej treści, 
stanowiące rodzaj antologii literatury popularnej (religijnej i świeckiej) - por. D. Petkanova, Damaskinite 
v balgarskata literatura, Sofija 1965. Kilka damaskinów zostało opublikowanych w całości lub 
fragmentach, między innymi przez Stojana Argirowa (Damaskin lublański), Ljubomira Mileticza 
(koprwszteński i swisztowski), Benia Conewa (elenski), Anę Iwanową (trojański), Eugenię Diominę 
(tichonrawowski) i in.

4. nacionalen balgarski knizoven ezik (Zerev, 1989: 13).
Konstrukt balgarski knizoven ezik zawiera tylko idiomy słowiańskie, związane z hi

storią prawosławnej większości. Język (języki) katolików bułgarskich, jakkolwiek 
stanowiły w przeszłości obiekt badań, w ujęciach podręcznikowych zasadniczo nie są 
przedmiotem historii języka literackiego, a zwłaszcza standardu.

W kontekście historii standardu na szczególną uwagę zasługuje (stosowany głównie 
przez historyków standardu) termin novobalgarski knizoven ezik (nowobułgarski język 
literacki, dialekt kulturalny, język standardowy), w tekstach prac naukowych również 
jako skrót NBKE (przywołany w tytule tego fragmentu pracy). Zanim jednak zajmiemy 
się jego omówieniem wskazane jest przyjrzenie się dyscyplinie, z którą jest związany.
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2.1. NA POCZĄTKU BYŁ NARÓD

Historia współczesnego bułgarskiego języka literackiego była wprawdzie przedmiotem 
zainteresowania naukowego już od końca XIX w., jednak jej pojawienie się jako od
rębnej dyscypliny bułgarystycznej kojarzone jest przede wszystkim z osobą Ljubomira 
Andrejczyna, który stworzył całościową teorię historii standardu i wprowadził ją jako 
odrębny przedmiot do programu studiów na Uniwersytecie Sofijskim w latach pięć
dziesiątych XX w. (Istorija, 1989: 11).

Za kluczowy dla zrozumienia dalszego rozwoju dyscypliny uważany jest artykuł 
Njakoi vaprosi około vaznikvaneto i izgraźdaneto na balgarskija knizoven ezik vav 
vrazka s istorićeskite uslovija na naśeto vazrazdane (Andrejćin, 1955: 308-315), 
w którym Andrejczyn przedstawia zarówno własne rozumienie pojęcia knizoven ezik 
(reprezentatywna forma języka narodowego, ponaddialektalna, normatywna, opraco
wana kulturalnie i zróżnicowana stylistycznie), jak i podstawowe założenia dotyczące 
historii bułgarskiego standardu, które na długo stały się aksjomatami w tej dyscyplinie:

• teza o przerwanej tradycji piśmiennictwa i niezależnej genezie standardu nowo- 
bułgarskiego jako języka narodowego;

• zakwestionowanie wpływów greckich jako czynnika determinującego przebieg 
dyskusji o kształcie języka;

• teza o północno-wschodniej bazie gwarowej standardu z postulatem precyzyj
niejszego jej zdefiniowania;

• brak koine w okresie poprzedzającym powstanie standardu;
• kolejność pojawiania się stylów: od popularnonaukowego do artystycznego 

i publicystycznego (administracyjny i naukowy jako stworzone dopiero po Wy
zwoleniu);

• widoczne już w pierwszych tekstach odrzucenie wpływów greckich i tureckich 
(puryzm);

• język rosyjski jako główne źródło intelektualizacji standardu.
Istotnym elementem tej koncepcji historii standardu jest kwestia częściowego prze

jęcia periodyzacji, stosowanej w typologii kultury.
W koncepcji Andrejczyna widać ślad postulatów szkoły praskiej, sam autor powo

łuje się jednak na W.W. Winogradowa i językoznawstwo radzieckie. Intrygujące póź
niejszych badaczy (Georgiewa) wyłączenie z historii standardu tzw. języka damaski- 
nów, czyli języka rodzimego piśmiennictwa epoki przedodrodzeniowej Andrejczyn 
tłumaczy faktem, że - jakkolwiek można widzieć w nich próbę stworzenia etnicznego 
standardu literackiego -

działalność damaskinarzy, w znacznym stopniu ze względu na ściśle religijną tematykę ich ko
deksów, ale i niską kulturę piśmienniczą (słaba gramotnost na naroda) i brak wykształconego 
środowiska w czasach niewoli, nie doprowadza do stworzenia tradycji językowej piśmiennictwa, 
która stałaby się podstawą transformacji etnicznego idiomu kulturalnego (narodnosten knizoven 
ezik) w narodowy (nacionalen), jak to ma miejsce w przypadku innych języków słowiańskich 
(drugi slavjanski knizovni ezici). [...] Tak więc charakterystyczne dla rozwoju współczesnego ję
zyka literackiego jest to, że wskutek określonej sytuacji historycznej powstaje on od razu (na- 
pravo) jako język narodowy, bez poprzedzającej go bezpośrednio tradycji piśmienniczej (An
drejćin, 1955: 311-312).
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Stanowisko Andrejczyna i dość kuriozalną tezę, że współcześnie używany standard 
powstaje deus ex machina, „od razu” jako narodowy, skojarzyć można także (a może 
przede wszystkim), z obowiązującym w humanistyce radzieckiej mniej więcej do po
łowy lat pięćdziesiątych XX wieku embargiem na tematykę dotyczącą średniowiecza 
(między innymi tradycje Rusi Kijowskiej), a więc i piśmiennictwa religijnego.

Z drugiej strony nie należy zapominać, że radykalne cięcie ma swe źródło w samym 
Odrodzeniu i jego retoryce: metaforach odrodzenia, oświecenia, przebudzenia, świtu, 
powrotu z historycznego niebytu, początku, kwalifikatorach nowy i pierwszy, a zwłasz
cza - dyskusjach na temat języka. Nie bez znaczenia jest także widoczne już w drugiej 
połowie XIX w. różnicowanie piśmiennictwa i literatury.

Tym samym wśród potencjalnych inspiracji Andrejczynowskiej koncepcji standar
du wymienić można strukturalistyczny funkcjonalizm, formalizm, marksizm i nacjona
lizm (rozumiany jako idea narodowa).

2.2. PATRIOCI I BUDOWNICZOWIE JĘZYKA

Zaplecze ideowe i ideologiczne Andrejczynowskiej koncepcji standardu ujawnia się 
nie tylko we wspomnianym artykule programowym, ale i w publikacjach dotyczących 
zagadnień szczegółowych. Jego wskaźnikiem jest specyficzny metajęzyk, na który 
składają się z jednej strony paraterminologiczne określenia twórców epoki Odrodzenia 
(buditeli ‘budziciele’, radeteli ‘zeloci’, revniteli ‘entuzjaści’, rodoljubci ‘patrioci’), 
wartościujące pozytywnie etykiety i porównania (wielcy Bułgarzy, bułgarski panteon), 
tworzące styl podniosły i patetyczny, z drugiej zaś strony - metaforyka budowlano- 
-murarska. O ile w pierwszym wypadku w grę wchodzi ustalona tradycja historii kultu
ry narodowej jako dyskursu patriotycznego, o tyle drugi ze wskazanych aspektów po
zostaje w ścisłym związku z zaproponowanym przez Andrejczyna modelem rozwoju 
standardu. Już we wskazanym artykule Andrejczyna słowem o dużej frekwencji jest 
izgraźdaneto ‘budowanie’; w pracach późniejszych Andrejczyna i uczonych z jego 
kręgu nastąpi znaczne poszerzenie metaforyki budowlano-murarskiej, między innymi 
oformiraneto na balgarskija knizoven ezik ‘kształtowanie’, starobalgarskoto gradivo 
‘starobułgarski budulec’, stroitełi ‘budowniczowie’, osnovopotoznici ‘twórcy podstaw 
(fundamentów); ci, którzy kładli podwaliny’ itd.

Metafory budowania należą do powszechnie stosowanych, a ich nagromadzenie 
w tekstach naukowych nie jest przypadkiem. Powstanie standardu przedstawiane jest 
niezwykle konsekwentnie jako wynik specyficznej inżynierii językowej, dającej się 
sprowadzić do klarownej formuły: etnolekt + zapożyczenia rosyjskie/cerkiewno- 
słowiańskie. Innymi słowy: budowniczowie standardu tworzyli jego podwaliny na 
bazie etnolektu, rozumianego jako gwara bałkańska, wykorzystując tworzywo/budulec 
słowiański.

Nietrudno zauważyć, że arsenał środków językowych tworzących bardzo plastycz
ną wizję genezy (czy raczej: budowy) standardu wykazuje zadziwiającą zbieżność 
zjęzykiem publicystyki społeczno-politycznej okresu budowy socjalizmu (jakkolwiek 
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budowanie jest metaforą wcześniejszą). Siłą inercji - mimo późniejszych zmian 
w sposobie postrzegania historii standardu - elementy tej frazeologii zachowały się do 
naszych czasów, choć autorzy używający współcześnie określeń w typie gradivni kni- 
zovnoezikovi procesi zapewne nie wiążą ich z propagandą sukcesu pierwszej dekady 
komunizmu, ale retoryką drugiej połowy XIX w., która stanowi swoistą matrycę styli
styczną.

Nie zmienia to faktu, że koncepcja Andrejczyna traktowana jako model spełnia 
wszelkie warunki przybliżeń naukowych i podstawową funkcję modelu - porządkowa
nie. Fuzja socjologizującego dyskursu patriotycznego i marksistowskiego strukturali- 
zmu przyniosła jednak dosyć nieoczekiwane skutki: stała się źródłem kilku niespójno
ści, widocznych jeszcze w syntezach z końca lat osiemdziesiątych XX w.

2.3. NOWOBUŁGARSKII STAROBUŁGARSKI

Już za czasów Andrejczyna specyficznym znakiem historii standardu stało się określe
nie novobalgarski knizoven ezik. Do dziś jest ono etykietą dyscypliny uniwersyteckiej, 
natomiast w pracach językoznawców jego status jest, mówiąc oględnie, różny.

W kontekście zakresu podejmowanych badań, wyznaczonego przez ramy Odrodze
nia, pytań o „początek” nowobułgarskiego języka literackiego względem „początku” 
Odrodzenia, jest oczywiste, że termin novobalgarski knizoven ezik, mający stanowić 
korelat terminu novobalgarska knizovnost, był próbą pogodzenia typologii kultury 
(literatura religijna vs. literatura świecka, w dalszej perspektywie narodowa) z typolo
gią stosowaną przez historyków języka (język syntetyczny vs język analityczny). Pier
wotne znaczenie terminu novobalgarski knizoven ezik należy więc rozumieć jako ‘et- 
nolekt w funkcji języka literatury świeckiej’, a pytanie o jego początek - właściwie 
jako problem genezy języka narodowego, wiązanego z etnolektem, w kontekście gene
zy nowoczesnego narodu.

To ujęcie jest odbiciem perspektywy z pierwszej połowy XIX w., wyrażonej najdo
bitniej przez Apriłowa, który określeń novobalgarski ezik (obok novijat balgarski jazik, 
naś nov ezik) i starobalgarski ezik używa odpowiednio: pierwszego - w znaczeniu 
etnolektu, drugiego - w znaczeniu języka cyrylometodejskiego, kontynuowanego 
w tradycji cerkiewnej (Misli za segaśnoto balgarsko ućenie). To samo rozróżnienie, 
choć z innymi etykietami (bolgarski vs slayjanski) znajdujemy w Gramatyce Neofita 
Rilskiego.

Właśnie w związku z prowadzoną w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wie
ku dyskusją na temat konwencji tekstowej, czyli kształtu języka literackiego, na grun
cie historii standardu określenie nowobułgarski zyskuje nowe znaczenie. W historii 
standardu praktyka językowa tworzącego się kręgu autorsko-czytelniczego lat dwu
dziestych do czterdziestych XIX w. i ówczesna dyskusja na temat kształtu normy pisa
nej ujmowana jest, mianowicie, jako zagadnienie tzw. szkół (opcji) językowych: no- 
wobułgarskiej (pisać tak, jak mówimy), cerkiewnosłowiańskiej (nawiązać do tradycji 
archaicznego, „niezepsutego” języka klasycznego), słowianobułgarskiej (stanowisko 
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kompromisowe). Pomijając fakt, iż „szkoły” są przykładem modelu komplikującego, 
nie zaś porządkującego fakty (o czym dalej), typologia ta nie pozostaje bez wpływu na 
rozwój znaczenia kwalifikatora nowobułgarski, a w konsekwencji prowadzi do zawę
żenia bazy tekstowej, sprowadzając ją do realizacji określonego idiomu. W tym sensie 
wśród tekstów twórców i budowniczych języka nowobułgarskiego są bardziej i mniej 
nowobułgarskie, by nie rzec: nowobułgarskie i nienowobułgarskie.

Dokonana na potrzeby modelu typologia szkół językowych, odwołująca się czę
ściowo do wyrażanych expressis verbis poglądów i deklaracji, częściowo do praktyki 
językowej, znosząc kryterium czasowe, zaburzyła obraz rozwijającego się w czasie 
i określonym porządku dyskursu językowego, w znaczącym stopniu zrekonstruowane
go już przez pierwszych bułgarskich akademików. Jej efektem jest wygenerowanie 
„walki szkól”, która w istocie nigdy nie miała miejsca, z tej choćby prostej przyczyny, 
iż rzekomo toczące ją „szkoły” są konstruktem powołanym do życia ex post.

Próby naprawienia szkód będących wynikiem uproszczeń na potrzeby modelu 
w podręcznikach historii języka wyrażają się na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest 
wyliczenie reprezentantów poszczególnych opcji ze wskazaniem przydarzających im 
się zmian poglądów i przegrupowaniem. Drugim - stanowiącym szczególny przypadek 
pierwszego - rzutowanie typologii idiomów z lat czterdziestych XX w. oraz postaw 
i poglądów na kwestię wspólnego języka literackiego na praktykę wcześniejszą 
(Ognianowicz, Beron). Tu kwintesencją „niemodelowej”, arbitralnie wyodrębnionej 
grupy jest tzw. szkoła cerkiewnosłowiańska, której przedstawiciele albo po pewnym 
czasie przechodzą na pozycje szkoły nowobułgarskiej (Serb Konstantin Ognianowicz), 
albo po dłuższej praktyce w idiomie nowobułgarskim „nawracają się” na cerkiewno- 
słowiańskość (Fotinow, Pawłowicz).

Podobnie problematyczna jest „szkoła” słowianobułgarska, reprezentowana przez 
Neofita Rilskiego (z dodawanymi okazjonalnie Neofitem Chilendarskim i Rajną Po
powiczem). Wyodrębnienie tej opcji nastąpiło najprawdopodobniej na podstawie opinii 
Apriłowa, skarżącego się Wenelinowi, iż bułgarscy literaci nie przyjęli propozycji 
uproszczonego alfabetu i pisowni fonetycznej, a „Neofit trzyma się swego narzecza, 
a inni swoich” (Rusinov, 1999: 105). W historii standardu uzasadnienie „słowianobuł- 
garskości” Neofita odbywa się jednak głównie poprzez odwołanie do (wcześniejszego) 
wstępu do Gramatyki, w którym autor z jednej strony opowiada się za przyznaniem 
cerkiewszczyźnie (Językowi-matce) statusu normatywu w wypadkach, gdy partykulary- 
zmy regionalne i patriotyzm lokalny mogłyby utrudnić wyłonienie normy akceptowanej 
przez ogół, z drugiej natomiast strony staje w obronie specyfiki bułgarszczyzny, a więc 
cech różniących ją od innych języków słowiańskich (por. na przykład apologię rodzaj- 
nika czy wyważone wypowiedzi na temat zapożyczeń). Bardzo podobne poglądy 
i sformułowania zawiera jednak również list Wasyla Apriłowa do tegoż Neofita22, co 
faktycznie znosi kryterium rozróżnienia.

22 Jeden z listów Wasyla Apriłowa do Neofita, w źródłach bułgarskich cytowany w przekładzie 
z greckiego, por. „Poneże osnovatelno e da se priblizavame kam majkata, neobhodimo e proćee, gdelo 
vidim, će v njakoi mesta a Balgarija govrjat sós slavjanski okonćanija, nego da prieme v gramatikata, 
othvarljajki drugite kato solecizmi" (Rusinov, 1999: 105; Snegarov, 1951: 139-140).

Praktyka językowa Neofita (szczególnie ta widoczna w świeckich podręcznikach, 
ale i w przekładzie Nowego Testamentu) także nie daje podstaw do zakwestionowania 
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„nowobułgarskości” jego języka, rozumianej jako realizacja systemu, a proporcje cer- 
kiewszczyzny w warstwie leksykalnej mieszczą się w granicach powszechnej tendencji 
do „slawizacji” słownictwa. Od przedstawicieli szkoły nowobułgarskiej różni Neofita 
raczej perspektywa filologa i szersza kompetencja językowa (pogłębiona wiedza 
z zakresu dialektologii, świadomość różnic rejestrów i stylów itp.), jak również - i tu 
chyba tkwi różnica zasadnicza - pochodzenie i związki z inną kulturą regionalną, 
w tym - nieco inną tradycją języka piśmiennictwa23.

23 Fenomenu dokonującej się w pierwszej połowie XIX w. ekspansji na tereny Bułgarii Naddunajskiej 
nauczycieli pochodzących z tzw. Zachodniej Bułgarii (w tym z dzisiejszej północnej Macedonii) upatrywać 
należy w tradycji reaktywowanego za wezyra Mehmeda Sokolovicia patriarchatu serbskiego (w Peci), 
który na pewien czas zniósł uzależnienie od patriarchatu w Konstantynopolu. W jurysdykcji Peci znalazła 
się pokaźna część dzisiejszych ziem zachodniobułgarskich i północnomacedońskich. Klasztor Rilski, 
posiadający status stauropigialnego - a więc biskupstwa podległego bezpośrednio patriarsze, był przez 
długie lata w jurysdykcji Peci, nie Konstantynopola. Tłumaczy to między innymi obecność Bułgarów we 
wczesnym odrodzeniu Serbów czy w otoczeniu księcia Obrenovicia.

Szkołę słowianobułgarską wyodrębnia jeszcze podręcznik Rusinowa (także 
w poprawionej wersji, z 1999). W syntezie BAN tytuł ShvaStanija za izgraźdaneto 
na knizovnija ezik. Knizovnoezikovi szkoli - Novobalgarska, Cerkovnoslavjanska 
i Slavjanobalgarska nie zdradza podjętego w tym podrozdziale zasadniczego 
przewartościowania i przedefmiowania „szkół”. Wątpliwości nie budzi tradycyjnie 
i zwięźle potraktowana szkoła cerkiewnosłowiańska, natomiast szkoła słowianobułgar- 
ska podlega znaczącemu dowartościowaniu (kosztem nowobułgarskiej!):

Analizćt na preduvedomlenieto, i na samata Gramatika pokazva, će Neofit izlaga sobstvena 
koncepcija za haraktera na bSlgarskija knizoven ezik, iii ośte po-toćno - za nacionalnija harakter 
na knizovnija ezik [...], koeto opredelja i samostojatelnija statut na Slavjanobalgarskata Skola. 
Izhodnata pozicija na Neofit i skołata mu v izgradenata ot nego knizovnoezikova koncepcija 
predstavja narodnija ezik. V tova otnoSenie tazi Skola pokazva ednomislie s novobSlgarskata. 
Razlićiata meźdu dvete Skoli se sSstojat v pStiśtata, koito te soCat za izgraźdane na knizovnija 
ezik. Predstavitelite na novobSlgarskata Skola se zadovoljavat s deklaracijata, će knizovnija ezik 
trjabva da sledva ezika na naroda (kato naj-ćesto imat predvid sobstvenite si rodni govori), 
a Slavjanobalgarskata Skola se stremi da posoCi po-konkretni pStiSta za knizovnoezikovoto stro- 
itelstvo. [...] Tazi Skola vsSStnost e bSlgarska (ili sSSto novobalgarska), zaStoto priema zivija bal- 
garski ezik za osnowa i na knizovnija, no otreźda pomoStna rolja (funkcija) i na Cerkovnoslavja- 
skija ezik. Vtorata polovina na XIX v. pokazva, će v dejstvitelnost Slavjanobalgarskata Skola 
razSiijava krSgozora na novobalgarskija vSzgled za haraktera na knizovnija ezik izobSto.

Zaemajki naj-pravilno, ot ćisto idejno-teoretićna gledna toCka, progresivno i demokratićno 
stanoviSte za narodnata osnova na knizovnija ezik, Novobalgarskata Skola v sravnenie s drugite 
dve Skoli se okazva v naj-zatrudneno położenie. Programata na tazi Skola - zivijat, sSvremennijat 
ezik na naroda da poslużi za osnova i na knizovnija - se okazva naj-trudna za izpSlnenie, taj kato 
ne se posoćvat konkretni pStiSta za izbora ili za konkretizirane na takava osnova. Eto zaSto, makar 
će se priema, će pobeditel v filologićeskite borbi prez vtorata Cetrvart na XIX v. e Novobalg
arskata Skola, nejnata pobeda togava oSte ne e konkretna, a samo principna. Po-toćno e da se 
prieme, Ce pobezdava vazgledat za knizoven ezik s narodna govoma osnova, kojato se usta- 
novjava po-kategorićno i po-konkretno v procesa na dvizenieto na balgarskija knizoven ezik (sled 
Riben bukvar) ot diatopia kim sintopia. Tozi proces e izvesten v naukata i kato proces na usta- 
novjavane na dialektnata osnova na knizovnija ezik (Istorija, 1989: 92-93).

Przytaczam ten obszerny fragment z minimalnymi skrótami i w oryginale, by unik
nąć podejrzenia o manipulację. Taki tekst rzeczywiście powstał i rzeczywiście stanowi 



63

część syntezy historii standardu firmowanej przez Instytut Języka Bułgarskiego BAN. 
Analiza widocznych na pierwszy rzut oka niespójności byłaby pastwieniem się nad 
autorem, posiadającym własną wizję historii tego etapu (od diatopii do syntopii), ale 
szamoczącym się w narzuconym, choć całkowicie już bezużytecznym schemacie 
„szkół”. Autorem zmuszonym do uzasadniania apriorycznego schematu, wyjaśniania 
„słowianobułgarskości”, która w zasadzie jest autorską koncepcją, bardziej nowobuł- 
garską od nowobułgarskiej, i „nowobułgarskości” - Szkoła Słowianobułgarska jest 
właściwie bułgarska (ałbo także nowobułgarska) — która jest...?

Problem z „problemem szkół” jest kolejnym przykładem fenomenu trwałości An- 
drejczynowskiego modelu historii standardu, reanimowanego nawet w sytuacji rady
kalnej zmiany paradygmatu. Refleksja historycznojęzykowa, podejmowana w duchu 
nowego ewolucjonizmu (wizja standardu kulturalnego jako synteza tradycji lokalnych) 
wyrażana jest w języku „technicznego”, „inżynieryjnego”, pozbawionego prehistorii 
modelu Andrejczyna. Innymi słowy, z lektury tego i innych traktujących o historii 
standardu tekstów lat osiemdziesiątych wynika, że ich autorzy nie do końca zdają sobie 
sprawę z pułapek metajęzykowej inercji.

Uzasadnione wątpliwości co do sensu wyodrębniania wspomnianych „szkół” zgła
szał Wieniediktow (Venediktov, 1983: 328-324). Do podobnych wniosków, zestawia
jąc wypowiedzi rzekomych liderów i ich późniejsze (nad)interpretacje z ostatecznym 
wynikiem standaryzacji, doszedł Bojan Wyłczew (VSlćev, 1995: 120-122).

Pierwotne wyłączenie Neofita Rilskiego jako przedstawiciela osobnej szkoły sło- 
wianobułgarskiej jest bowiem śladem utożsamiania genezy standardu z praktyką języ
kową autorów wywodzących się z rejonów dzisiejszej Bułgarii północno-wschodniej, 
do czego skłania poniekąd nadreprezentacja w kanonie luminarzy, pochodzących 
choćby z miasteczka Koteł czy Gabrowa.

W tym sensie nowobułgarski w jednym z możliwych znaczeń to także określenie 
idiomu konotującego tradycję regionalną. Fakt, że język Elementarza Berona zdradza 
wszelkie cechy języka opracowanego kulturalnie, a w 1828 roku ukazuje się (gotowy 
niemal dekadę wcześniej) przekład Nowego Testamentu (Petra Sapunowa), świadczą 
jednoznacznie o istniejącej już tradycji tego idiomu, stawiając pod znakiem zapytania 
nie tylko kwestię datowania jego „początku”, ale i gwarowej genezy. Blisko stąd do 
powiązania w całość znanych skądinąd, niemieszczących się jednak w obowiązującym 
w podręcznikach modelu standardu faktów - głębokiego osadzenia tego języka w re
gionalnej tradycji piśmiennictwa religijnego.

Ten trop zasługuje na uwagę, paradoksalnie tłumacząc niechęć Andrejczyna do 
damaskinów, mimo dość oczywistego faktu, iż w dziwny sposób język siedemnasto
wiecznych zabytków z Bułgarii północno-wschodniej antycypuje manierę szkoły no
wobułgarskiej. Co więcej, próbki tego idiomu odnaleźć można w tzw. gramotach wo- 
losko-bułgarskich, czyli aktach prawnych i korespondencji kancelarii władców 
Siedmiogrodu i księstw naddunajskich.

Powrót do Sziszmanowskiej koncepcji Odrodzenia, jako jeden z symptomów od
wilży, w warunkach bułgarskich zaznaczył się z pewnym opóźnieniem, bo dopiero 
w latach sześćdziesiątych XX w., kiedy pojawiła się między innymi seria klasycznych 
prac dotyczących damaskinów. Z ich ukazaniem się powraca żywiona przez część histo
ryków języka, choć nieśmiało artykułowana wątpliwość: skoro damaskiny z XVII w. są
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literaturą, to ich język jest ex definitione literacki (knizoven)', skoro idiom ten systemo
wo jest nowobułgarski, dlaczego określenie nowobułgarski język literacki z jednej 
strony zarezerwowane jest dla dziewiętnastowiecznej praktyki literackiej określonej 
opcji, a z drugiej wiązane z osobą Paisjusza (prekursor), tworzącego w zupełnie innym 
idiomie?

Tropieniu znaczenia określenia nowobułgarski język literacki poświęciła kilka arty
kułów Elena Georgiewa24 25, będąca też redaktorem i autorem wstępnych partii syntetycznej 
historii standardu BAN. Autorka ta zwróciła uwagę na fakt, że w pracach historyków 
standardu, z Andrejczynem włącznie, określenie to stosowane jest wymiennie (czyli rów
nież synonimicznie) z terminami: balgarski knizoven ezik, savremenen balgarski knizoven 
ezik, nacionalen balgarski knizoven ezik, czy z peryfrastycznymi określeniami para- 
terminologicznymi, na przykład ezikat na vazrozdenskata literatura15.

24 Por. np. E. Georgieva, Njakoi terminologićni utoćnjavanija vav vrazka s istorijata na savremennija 
(novobalgarskija) knizoven ezik, „Balgarski ezik” 1983, nr 2, s. 87-95; idem, Sazdavane na 
novobalgarskija knizoven ezik kato nacionalen ezik [w:] Balgarskata nacija prez Yazrażdaneto, 2, Sofija 
1989, s. 60-89.

25 Por. np. tytuł artykułu Konstantina Bosilkova: Narodnorazgovorni i knizovni varianti v ezika na 
vazrozdenskata literatura [w:] Izsledvanija iz istorijata na balgarskija knizoven ezik ot minalija vek, 

.Sofija. 1979. Osobną kwestię stanowi nieporęczność tego terminu, czego dowodem jest powszechne 
stosowanie w pracach skrótów NBKE (dla bułgarskiego języka literackiego odpowiednio BKE).

26 „Terminy novobalgarski kniźoven ezik i savremenen balgarski kniźoven ezik stosujemy tu jako 
synonimy, z przewagą pierwszego terminu przy omawianiu problemów historii języka literackiego 
w okresie Odrodzenia (jako nosiciela nowej jakości w porównaniu z językiem starobułgarskim [tzn. staro- 
cerkiewno-słowiańskim - przyp. E.S.J), a drugiego - głównie w odniesieniu do późniejszych etapów 
rozwoju języka literackiego, a także jego stanu obecnego” [tłum. E.S.]. (Istorija, 1989: 11).

Prace Georgiewej są bardzo ciekawym przykładem analizy dyskursu historycznoję- 
zykowego. Podjęta przez nią próba interpretacji funkcjonalnej wskazanych powyżej 
kwalifikatorów dowodzi, że są one nie tyle terminami, ile wykładnikami kilku dyskur
sów, przy tym nie tyle splatających się w jedną całość, ile mieszających się, nawet 
w obrębie jednego tekstu. Ciekawie zapowiadające się postulaty uporządkowania dys
kursów i precyzji terminologicznej, w których widzieć można zapowiedź alternatyw
nej, radykalnie zrywającej z Andrejczynowską syntezy standardu, przegrywają jednak 
z utrwalonym stereotypem. Próby dopasowania poglądów autorki do istniejącego 
schematu widoczne w syntezie BAN pogłębiają tylko wspomniane pomieszanie po
rządków, przekładając się na jaskrawe niespójności (granice Odrodzenia, damaskiny, 
Paisjusz jako prekursor, szkoła nowobułgarska itd.).

Próbę pogodzenia dwóch różnych wizji standardu widać w samym definiowaniu 
dyscypliny i jej nazwy (także w kategoriach terminu):

Terminite novobalgarski knizoven ezik i savremenen balgarski knizoven ezik tuk se upotreb- 
javat kato sinonimi s preves na parvija termin pri razrabotvaneto na vaprosi ot knizovnoezikovata 
istorija prez Vazrazdaneto (kato nositel na novo kaCestvo v sravnenie s3s starobaigarskija ezik) 
i na vtorija glavno, kogato se zasjagat po-kasni etapi ot razvoja na knizovnija ezik, a sóśto i ne- 
govoto savremenno sastojanie26.

W zasadzie więc, choć stosowane synonimicznie, oba terminy synonimami nie są. 
Choć wypowiedź powyższa zdawałaby się sugerować ich dystrybucję komplementarną 
(novobalgarski knizoven ezik - Odrodzenie, savremenen balgarski knizoven ezik 
- okres późniejszy), ujęcie obu okresów w ramach historii nowobułgarskiego języka 
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literackiego każę traktować termin novobalgarski knizoven ezik jako hiperonim. Sytu
ację gmatwa wtręt o „nowej jakości” nowobułgarskiego, którą rozumieć można jako 
różnicę typologiczną, ale - w kontekście Odrodzenia - raczej na sposób Andrejczyna: 
jako różnicę statusu w kategoriach kulturologicznych (stary - nowy, religijny - świec- 
ki/narodowy). Cytat powyższy obnaża - wskazywane skądinąd przez Georgiewą przy 
innej okazji - słabości wynikające z wieloznaczności terminu novobalgarski knizoven 
ezik, dowodząc między innymi, że sprzyja on mnożeniu bytów i pomnażaniu i tak już 
sporego zamieszania terminologicznego, a jako próba definicji należy do gatunku zja
wisk raczej komplikujących niż wyjaśniających (Georgieva, 1983: 87-95; Georgieva, 
1989: 60-89).

Należy jedynie żałować, że autorka nie zrealizowała deklarowanego przy innej oka
zji rozgraniczenia i zdefiniowania występujących w obrębie historii standardu dyskur
sów. Bezpośrednią przyczyną braku wewnętrznej spójności tekstu w syntezie BAN jest 
nałożenie się dwóch przeciwstawnych perspektyw - reprezentowanej przez redaktorkę 
wizji ewolucjonistycznej, traktującej jako punkt odniesienia piśmiennictwo średnio
wieczne, kontrastującej z „andrejczynowskim” (zorientowanym na współczesność) 
rozumieniem historii standardu pozostałych członków zespołu.

Stosunkowo najbardziej spójną definicję nowobułgarskiego języka literackiego 
- określając go jako „etap w rozwoju języka rodzimego piśmiennictwa” - podają 
autorzy podręcznika licealnego (Zerev, 1989: 3). Jak się można domyślić, pierwszym 
z rozpatrywanych autorów jest Paisjusz.

Współczesna praktyka historyków standardu kontynuuje wskazane sposoby 
operowania określeniem nowobulgarski język literacki - stanowiącym w zasadzie 
etykietę różnych dyskursów, w obrębie których ma ono różny status terminologiczny.

W przedmowie do drugiego wydania swojej historii standardu (1999), Rusin 
Rusinów twierdzi:

Termin novobalgarski knizoven ezik navsjakide se upotrebjava kato sinonim na „nacionalen 
baigarski knizoven ezik” iii „baigarski nacionalen knizoven ezik”, vSpreki će toj może da ima 
i po-śiroko znaczenie - knizovnijat ezik prez novobalgarskija period (t. e. v nego se vkljuCva 
i ezikat na damaskinie). Sas sóśtoto znaćenie v izloźenieto se izpolzuvat i „baigarski knizoven 
ezik”, „knizoven ezik” i „savremenen baigarski knizoven ezik”. V poslednija termin viagame po- 
śiroko sadarźanie, no si sluźim s nego i s po-tjasnoto mu znaćenie - knizovnijat ezik ot poslednite 
stotina godni (iii, po-toćno kazano, ot naćaloto na XX v.) .

Wskazany powyżej przykład historii jednej dyscypliny i jej etykiety był w zamie
rzeniu przyczynkiem w kwestii powojennych interpretacji kultury narodowej. Na 
kształcie bułgarskiej historii standardu i jej specyfice odcisnęła swe piętno osobowość 
Andrejczyna i jego koncepcja standardu. Głoszone przez niego tezy zainspirowały 
liczne cenne prace o charakterze materiałowym (choć nie tak liczne i kompleksowe, * 

27 Termin „novobalgarski knizoven ezik" wszędzie [tu] jest używany jako synonim [określenia] 
„nacionalen baigarski knizoven ezik” albo „bułgarski nacionalnen knizoven ezik", mimo że może mieć też 
szersze znaczenie - [jako] knizovnijat ezik w okresie nowobulgarskim (tzn. z włączeniem języka 
damaskinów). W tym samym znaczeniu w wywodzie wykorzystywane są także [określenia] „bułgarski 
knizoven ezik", „knizoven ezik" i „sdvremenen bułgarski knizoven ezik”. Ostatniemu z terminów nadajemy 
szerszą treść [sic!], ale służymy sobie nim także w węższym znaczeniu - knizovnijat ezik ostatnich stu lat 
(lub, dokładniej powiedziawszy, od początku XX w.) (Rusinov, 1999: 12). Ze względu na idiomatyczny 
charakter terminów i określeń pozostawiam je w oryginale.
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jak można by oczekiwać), doprowadziły jednak również do ideologizacji i autarkizacji 
dyscypliny rozwijającej się jako wewnątrzbułgarski dyskurs, z rzadka podejmujący 
dialog nie tylko z nauką europejską, ale i z przedstawicielami rodzimego nurtu szeroko 
rozumianej historii języka.

Absolutyzowanie bułgarskiej specyfiki i nadanie historii standardu znaczenia 
kształtowania normy odwróciło uwagę historyków standardu od istotnych problemów 
sygnalizowanych w znacznie wcześniejszych pracach - bilingwizmu, wielokulturowo
ści, bałkańskiego kontekstu kontaktów międzyjęzykowych, oczywistego uniwersali
zmu niektórych procesów, wynikającego z dialogu z Europą, wreszcie - języka naro
dowego jako pewnej rzeczywistości znakowej, z przypisaną jej semantyką 
korespondującej z innymi systemami semiotycznymi. Ten ostatni problem pozostawio
no literaturoznawstwu, stąd nie jest przypadkiem, że autorami najciekawszych prac 
dotyczących języka XIX wieku, dających się sklasyfikować jako semantyczno- 
-pragmatyczne, są współcześnie literaturoznawcy.

2.4. JĘZYK JAKO STRUKTURA VS JĘZYK WARTOŚCI

Konsekwencją wpisania historii standardu w istniejącą typologię kultury (stara literatu
ra - nowa literatura) stało się uznanie Paisjusza za prekursora nowobułgarskiego języ
ka literackiego. O „nowobułgarskości” przesądzało kryterium ideologiczne, czego 
przykładem są choćby rozważania Andrejczyna dotyczące języka Historii nowobułgar- 
skiej\

V dejstvitelnost tuk imame novobSlgarskata osnova, navodnena s ćerkovnoslavjanizmi. Ćer- 
kovnoslavjanskite elementi, kolkoto mnogo i da sa, obrazuvat ne sSśtnostta, a edin vSnSen nanos, 
edin goren piast v ezika na Paisij [...] Paisij s palno osnovanie może da se smjata za rodonaćalnik 
(imenno za rodonaćalnik, a ne za paleń sizdatel) na naśija savremenen knizoven ezik. Negovata 
velika figura stoi na praga na novoto vreme ośte i po otnośenie na naSeto ezikovo razvitie28.

28 W rzeczywistości mamy tu nowobułgarską podstawę, nasyconą cerkiewizmami. Elementy cerkiew- 
nosłowiańskie, nawet jeśli jest ich wiele, stanowią nie istotę, a pewien zewnętrzny osad, pewną wierzchnią 
warstwę języka Paisjusza [...]. Paisjusza można uważać za prekursora (prekursora, ale nie ostatecznego 
twórcę) naszego współczesnego języka literackiego. Jego wielka postać stoi na granicy nowych czasów 
także w sensie rozwoju naszego języka [tłum. E.S.] (Andrejćin, 1962: 489-490).

Cytat powyższy, na który powołują się wszystkie późniejsze syntezy, jest przykła
dem ewidentnej kolizji Andrejczynowskiej koncepcji inżynierii językowej i zastanego 
kodu kultury, a tym samym jedną z sygnalizowanych wcześniej niespójności modelu. 
Metaforyka i obrazowanie w przytoczonym fragmencie uzasadnienia „prekursorstwa” 
Paisjusza kłócą się z logiką nie tylko zaprezentowanego wcześniej (choć chronolo
gicznie nieco późniejszego) „budowania od podstaw”, ale i z tezą że bazą standardu są 
gwary północno-wschodnie. Skoro zatem język (pochodzącego z Macedonii) prekurso
ra był już nowobułgarski, a tylko „nasycony” cerkiewizmami, stanowiącymi rodzaj 
„nalotu” - to co właściwie budowali budowniczowie?
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Odpowiedź jest oczywista - budowniczowie tworzyli nowy kod z jego wewnętrzną 
strukturą subkodów, odpowiadający potrzebom nowej wspólnoty, organizującej się na 
nowych zasadach - już nie lokalnych czy regionalnych, ale jako publiczność autorsko- 
-czytelnicza. W tym sensie strukturalny model Andrejczyna trafia w sedno, pod warun
kiem wszakże oddzielenia synchronii od diachronii, płaszczyzny treści od płaszczyzny 
wyrażania. Dalszy rozwój dyscypliny, koncentrujący się na stronie formalnej, pogłębił 
dysonans między „nowobułgarskością” języka Paisjusza, a „nowobułgarskością” zde
finiowaną w pierwszej połowie XIX wieku.

Można zauważyć, że mniej więcej od końca lat siedemdziesiątych XX w. narastała 
tendencja do kontestowania poszczególnych założeń Andrejczyna. Widać było też 
coraz silniejszy wpływ dyskursu ewolucyjnego, modelowanego przez historyków języ
ka zajmujących się tekstami szeroko rozumianego średniowiecza (a więc i zlekcewa
żonymi przez Andrejczyna dama skinami), z drugiej strony coraz śmielej artykułowano 
postulaty uwzględnienia w badaniach także tzw. zewnętrznej historii języka. Mimo to 
jednak w syntetycznych ujęciach historii standardu nie doszło do zasadniczego prze
wartościowania, a tym bardziej do odrzucenia modelu Andrejczyna.

Zarówno erudycyjny podręcznik Rusinowa, jak i niezwykle szczegółowa praca 
zbiorowa historyków standardu z BAN, to zasadniczo historia języka na tle procesów 
kształtowania się nowożytnego narodu jako czynnika świadomości etnicznej i narodo
wej. Paradoksalnie jednak w ramach ideologicznych głównym przedmiotem analizy są 
procesy związane z „technologią” języka, choć budowanie zaczyna być tu już rozu
miane jako negocjowanie i unifikacja. Jednocześnie w obu syntezach zauważyć można 
pewne symptomy świadczące o kontestowaniu istniejącego modelu. U Rusinowa 
w sposób dyskretny ujawnia się przekonanie o genezie standardu jako syntezy tradycji 
języków regionalnych, a w pracy zbiorowej obszerne partie poświęcone językowi da- 
maskinów, historiografii południowosłowiańskie], autorom bułgarskim tworzącym 
w kręgu kultury serbskiej itd. świadczą o odnotowanym przez Genczewa zjawisku 
kontestowania dolnej granicy Odrodzenia, ale i o próbie zakwestionowania granic 
Odrodzenia jako ram odniesienia historii standardu. Jest to pochodną silnie wyartyku
łowanego już odrzucenia założenia o przerwanej tradycji kultury i języka, a także, 
zaznaczającego się zwłaszcza w pracach części literaturoznawco w (Emil Georgiew, 
Petyr Dinekow, Ilija Konew), powrotu do idei historii kultury narodowej typu „otwar
tego”, kultury silnie osadzonej w kontekście (słowiańskim, bałkańskim, europejskim) 
jako części procesów ogólnosłowiańskich czy ogólnoeuropejskich.

Mimo to podręcznik BAN pozostaje w tradycji modelu Andrejczyna, zachowując 
dogmat o Paisjuszu jako „prekursorze” standardu. Jednocześnie w tych samych kon
tekstach znaleźć można stwierdzenia, że język Historii mierzony według kryteriów 
ściśle lingwistycznych nie stanowi w istocie przełomu - jest przykładem zastosowania 
jednego z typowych dla bułgarskiego piśmiennictwa religijnego XVIII wieku idiomów: 
hybrydy będącej wynikiem swoistej fuzji cerkiewszczyzny z etnolektem.

Jest to zjawisko wspólne całej Slaviae Orthodoxae, w interesującym nas okresie 
przez samych autorów i kopistów określane jako język prosty, slavenorossijskij, slave- 
nosrpski, srpskoslavenski czy slavjanobolgarski. W typologii idiomów zajmuje on 
miejsce pośrednie między cerkiewszczyzną a etnolektem: w praktyce jego realizacje 
zawierać mogą różne proporcje cech typowych dla etnolektu i cerkiewnosłowiańskich, 
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stąd widzieć w nich można (w zależności od przyjętej perspektywy) późne redakcje 
cerkiewszczyzny, względnie „przybrane w cerkiewszczyznę” czy też „stylizowane na 
cerkiewszczyznę” etnolekty. W Historii słowianobułgarskiej imienne konstrukcje ana
lityczne stosowane są wymiennie z formami fleksyjnymi, konstrukcje futuralne są 
bułgarskie, ale na przykład charakterystyczny dla bułgarskiego rodzajnik pojawia się 
tylko raz, zapewne przez przeoczenie, itp.

We wspomnianym podręczniku szkolnym, wydanym niemal równolegle z syntezą 
BAN przez część jej autorów, określenie balgarski knizoven ezik odniesione jest do 
języka rodzimego piśmiennictwa (rozumianego w kategoriach tradycji słowiańskiej czy 
cerkiewnosłowiańskiej) w ogólności, czyli piśmiennictwa od IX w. Przedstawiona we 
wstępie tej pracy periodyzacja jest bardzo klarownym modelem ewolucyjnym, w dal
szej części jednak jej autorzy „ze zrozumiałych względów” traktują wyłącznie o języku 
w granicach Odrodzenia.

Opracowania o charakterze całościowym, które ukazały się w latach dziewięćdzie
siątych XX w. pokazują już radykalne odejście od koncepcji Andrejczyna. Praca Iwana 
Charałampiewa i Dory Mirczewej jest powrotem do tradycji Conewa i Mładenowa, 
a więc syntezą historii naturalnej języka i jej (korygowanej normą) emanacji w pi
śmiennictwie. Nowsze prace, dotykające kwestii standardu, nierzadko odwołują się już 
do procesów dywergencji i konwergencji (tu szczególnie polecam książki Cenki Iwa- 
nowej). Poza tym wysiłki nielicznego grona historyków standardu wydają się koncen
trować na pogłębianiu i kompleksowym opracowaniu zagadnień, które z różnych 
względów trudno uznać za wyczerpane: języka prasy, języka przekładów biblijnych, 
leksykografii itp. (tu cenne monografie Diany Iwanowej). Perspektywiczne okazują się 
też prowadzone w różnych ośrodkach badania historii języka w kontekście kultur re
gionalnych (Tymowo, Płowdiw, Błagojewgrad, Szumen i in.). Mówiąc bowiem o syn
tezach historii standardu, nie należy zapominać o tych, dzięki którym syntezy w ogóle 
są możliwe.

2.5. KRÓTKA HISTORIA STANDARDU W UJĘCIU 
(PRAWIE) STANDARDOWYM

Obowiązująca współcześnie periodyzacja dziejów standardu w opracowaniach o cha
rakterze syntez w części dotyczącej epoki Odrodzenia zasadniczo pokrywa się z przed
stawionym już schematem Genczewa, co w znacznym stopniu wynika z zastosowania 
w opisie zjawisk kryteriów ekstralingwistycznych.

Nieodłączną częścią bułgarskich syntez poświęconych historii standardu jest przy
pomnienie różnych opinii na temat początku nowobułgarskiego języka literackiego, 
który - zgodnie z obowiązującą wykładnią - wiązany jest z Historią Paisjusza (1762). 
W przeszłości jako początek wskazywane były także: Żitie i stradanie greśnago Sofro- 
nija (1805), Riben bukvar Berona (1824), a Diomina wskazywała nawet na lata sześć
dziesiąte i siedemdziesiąte XIX w. Przyczyną takich rozbieżności była różnica kryteriów 
wyodrębnienia: od ideologiczno-tematycznych, przez strukturalne, do funkcjonalnych. 



69

Zatem ów kontrowersyjny początek, wyznaczając dolną granicę nowobułgarskiego 
języka literackiego, określa jednocześnie granicę pierwszej fazy jego rozwoju, której 
limit końcowy przypada na wczesne lata dwudzieste XIX w. Poza Paisjuszem za repre
zentatywnych dla tego okresu literatów uznawani są Sofroniusz Wraczański, Joachim 
Kyrczowski oraz Cyryl Pejczinowicz, autorzy pierwszych wydanych drukiem książek2’.

29 Kwalifikacja wspomnianych książek jako „pierwszych” wyraża perspektywę pierwszej połowy XIX w. 
Współcześnie jako bułgarskie traktowane są druki cerkiewnosłowiańskie w redakcji bułgarskiej, 
publikowane w XVI w., między innymi w Wenecji, Abagar katolickiego biskupa Filipa Stanisławowa 
(1651), oraz (ze względu na pochodzenie wydawców) Stematograjia Zefarovicia (Wiedeń 1741), a także 
elementarz cerkiewnosłowiański Marka Teodorowicza (Wiedeń 1792). Manju Stojanow wskazuje tu też 
Mahometanus dogmatice et catechetice in lege Christi Christofora Pejkicza (1717). Włączenie do kanonu 
kultury narodowej tradycji katolików bułgarskich nie wpłynęło zasadniczo na przewartościowanie historii 
standardu.

30 W starszych pracach dotyczących przedstawionych autorów dostrzec można przykłady utożsamiania 
pisowni z określoną wymową oraz nierozróżniania „tekstu w tekście”, czyli konwencjonalnych formuł 
i cytatów biblijnych wymagających rejestru wysokiego (cerkiewszczyzny) od zasadniczego języka-tła.

W zgodnej opinii znawców, język tych autorów nie odbiega w zasadniczy sposób 
od praktyki wcześniejszej, określanej mianem języka literatury damaskinarskiej, czyli 
całego spektrum rejestrów od cerkiewszczyzny po etnolekt. Sami autorzy określają ten 
język jako bolgarskij, kwalifikując jako prostij,prostejśij, ne kniźnyj (bolgarskij prostij 
jazik, Sofroniusz 1806; opisasę preprostejśym i ne kniźnym jeżykom bolgarskim Dol- 
nijeMussii, Pejczinowicz 1816; bolgarskijjęzyk, Kyrczowski 1817).

Jest to idiom-hybryda, w którym proporcje cerkiewszczyzny i etnolektu są w znacz
nym stopniu uzależnione od charakteru tekstu (religijny vs świecki) i jego treści (poważna 
vs błaha), czyli realizują swoiście pojmowaną zasadę decorum. Nie bez znaczenia jest 
także kanał komunikacyjny (tekst do samodzielnego czytania vs kazanie), a zatem 
i możliwości intelektualne docelowego odbiorcy. Osobny problem stanowi erudycja 
i kultura literacka tłumacza/kompilatora, czyli subiektywne standardy stosowności.

Podobnie jak damaskiny, książki Sofroniusza (Nedelnik, 1806), Kyrczowskiego 
(Slovo izkazanoe zaradi umiranie, Buda 1814; Povest radi straśnago i vtorogo priśest- 
vija Hristova, Buda 1814; Sija kniga, glagolaema Mitarstva, Buda 1817; Razlićna 
poućitelna nastavlenija, Buda 1819) i Pejczinowicza (Kniga sija zovomaja Ogledalo, 
Buda 1816; Kniga glagolaemaja Uteśenie greśnym, Saloniki 1840) zawierają różne 
gatunkowo teksty, co przekłada się na wewnętrzne zróżnicowanie języka. Dla modlitw, 
przytaczanych fragmentów Ewangelii, Psałterza, Apostoła itp. zarezerwowana jest 
cerkiewszczyzna, wyjaśniające je nauki czy kazania natomiast, tradycyjnie wiązane 
z niższym rejestrem, realizowane są w etnolekcie. Idiom ten nacechowany jest cer- 
kiewszczyzną w niewielkim stopniu, głównie za sprawą wplecionych cytatów i utartej 
frazeologii. Czynnikiem wpływającym na postrzeganie języka tych tekstów jako 
znacznie bardziej „konwencjonalnego” jest cerkiewna czcionka i ortografia, „sugerują
ca” określoną fonetykę, a także cerkiewnosłowiańskie tytuły książek i składających się 
na nie tekstów29 30.

Na tle tekstów Pejczinowicza i Kyrczowskiego język Nedelnika wyróżnia się 
przede wszystkim większym udziałem leksyki kulturalnej, okazjonalnie wyjaśnianej za 
pomocą umieszczonych w nawiasie synonimów, często turcyzmów, choć nie jest to 
regułą, np. obilno (bol),pojas (remak), vraskata (remaka), na drugaryte si (na ortacyte 
si), gemii (kaicy), priemvat (povervat), po bordeite (po slamenite kaśtja), edna litra 
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(mera), uranet (bijat), ne preljubodejstvuvaj (ne skurvej), mećtanie (prividenie), sumni 
sja (supelendisa), stonaćalnik (juzbasija), etc. Istotna różnica dotyczy także bazy gwa
rowej wspomnianych autorów - wschodniobułgarskiej u Sofroniusza i macedońskiej 
u Pejczinowicza i Kyrczowskiego, choć u Sofroniusza wskazuje się pewne cechy cha
rakterystyczne dla narzecza zachodniego, a u Kyrczowskiego - na typowo wschodnio- 
bułgarskie (Cojnska, 1980a, 1980b).

Za symboliczny początek nowego etapu w historii standardu, obejmującego lata od 
dwudziestych po czterdzieste XIX w. uznaje się pojawienie Elementarza Berona 
i kilku innych książek w języku opartym na etnolekcie, o możliwej do wskazania bazie 
gwarowej, choć wykazujących zgoła niegwarowe zaplecze intelektualne. Ich autorami 
są pochodzący z Bułgarii Wschodniej kupcy bułgarscy z diaspory braszowskiej.

Język stanowiącego jedną z ikon bułgarskiego Odrodzenia Elementarza Berona był 
w przeszłości przedmiotem wielu dyskusji, a wyrażane przez największych bułgarskich 
językoznawców opinie przyczyniły się w znacznym stopniu do dalszej mitologizacji 
książki. Szczegółowe analizy stały się podstawą wniosków o wyjątkowym charakterze 
tego języka, który, z jednej strony, jako ,Jiva govorima narodna reć", „hubav balgar
ski ezik” jest prekursorski, a z drugiej strony - mocno osadzony w tradycji wcześniej
szego piśmiennictwa. Przejawem tej ostatniej cechy jest częściowe nieujawnianie 
w piśmie charakterystycznych dla bazy gwarowej autora zjawisk fonetycznych: przej
ścia palatalnych d', t' > k', g', redukcji samogłosek (pochylenie realizujące się jako 
podwyższenie artykulacji), leksyka cerkiewnosłowiańska i zapożyczenia rosyjskie, 
niektóre cechy typowe dla języka pisanego, na przykład postpozycja zdań podrzędnych 
z relatorem kojto, kojato, koetcr, pisownia wybranych leksemów w duchu tradycji cer
kiewnej (doIg, put, pervo) itp. oraz - znana już z Nedelnika - praktyka opatrywania 
wyrazów uznanych za trudniejsze przypisami. Także pewne cechy traktowane jako 
morfologiczne lub fonetyczne (partykuła futuralna śte, rodzajnik liczby mnogiej te), 
niewynikające z bazy gwarowej Berona, zapisać można na karb wpływów tradycyjne
go piśmiennictwa (Istorija, 1989: 95-103).

Cechy te pośrednio dowodzą że w zasadzie język Elementarza od strony formalnej 
nie stanowi aż tak radykalnego przełomu. Jako pierwszy opublikowany tekst świecki 
pokazuje jednak, że przekroczenie granicy między idiomem-hybrydą a etnolektem 
w piśmiennictwie bułgarskim dokonało się już znacznie wcześniej. Po odrzuceniu 
elementów charakterystycznych dla kontekstu religijnego (cytatów, utartej frazeologii, 
konserwujących fleksję nazw i określeń), światło dzienne ujrzała nie „żywa mowa”, 
a opracowany intelektualnie model języka pisanego. Całkowitego „wyzwolenia” od 
cerkiewszczyzny nie ma, gdyż wykładnikiem literackości pozostaje mocno „zeslawi- 
zowana” warstwa leksykalna oraz tradycyjna pisownia. W tym sensie zaszczytny tytuł 
„budowniczego języka”, „świadomie wykorzystującego materiał cerkiewnosłowiański 
i etniczny” dotyczy w tym samym stopniu Berona, co jego poprzedników.

W latach dwudziestych XIX wieku wyszły jeszcze dwa elementarze (1825, 1826), 
ale prawdziwa era podręczników to lata trzydzieste. Rekordowy pod tym względem 
jest rok 1835, kiedy na szesnaście wydanych książek, czternaście to podręczniki i róż
nego typu pomoce dydaktyczne (tablice, rozmówki, wzory pisania listów). Były one 
przygotowane przez Neofita Chilendarskiego, Neofita Rilskiego i Christakiego Paw
łowicza. Podręczniki (te i późniejsze) w decydującym stopniu wpłynęły na kształtowa
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nie się rodzimej terminologii poszczególnych dziedzin. Niewątpliwie miały także swój 
udział w standaryzacji normy kulturalnej posługującej się nimi młodzieży.

Według rejestru Manju Stojanowa (Stojanov, 1957-1959), w latach 1806-1840 wy
szło drukiem pięćdziesiąt pięć książek bułgarskich, z czego (nawet nie licząc katechi
zmu rozumianego jako podręcznik, przekładu Żywota św. Aleksego czy opisu klaszto
rów na Athosie) ponad połowę (trzydzieści) stanowią utwory o tematyce religijnej, 
w tym trzy przekłady Nowego Testamentu. Ogólnie stwierdzić zatem można, że wśród 
najwcześniejszych publikacji odrodzeniowych dominuje dydaktyka - religijna i świec
ka, okoliczność dość istotna jako czynnik kształtowania standardu. Całości dopełnia 
przekład hattiszerifu, jedna z pierwszych prób odwzorowania stylu administracyjnego, 
oraz almanachy-kalendarze31 (w tym tłumaczenie fragmentów Poor Richard’s Alma
nack Franklina - w przekładzie Krystewieża jako Mudrosti dobrago Richarda).

31 Bibliografia Manju Stojanowa uwzględnia tylko kalendarz Ognianowicza; Neofit Rilski we wstępie 
do Gramatyki wśród dziesięciu (sic!) znanych mu bułgarskich książek wymienia „ot Petka Panagjurca, 
Kalendar” (Neofit, 1835: 44; przypis).

Pierwsze książki i podręczniki są dziełem wykształconych kupców i nauczycieli, 
także mnichów (najczęściej także wywodzących się z rodów kupieckich) z solidnym, 
najczęściej greckim wykształceniem, z czasem dołączają do nich wychowankowie 
szkół bułgarskich i/lub rosyjskich.

Jednocześnie zaobserwować można kontynuowanie idiomu bułgarsko-cerkiewnego, 
także w tekstach o tematyce świeckiej, w tym propagujących naukę i oświatę. Praktyka 
językowa, a także wyrażone expressis verbis opinie na temat kształtu języka, w jakim 
powinni pisać Bułgarzy, znane są w nauce pod nazw^problemu szkół językowych pierw
szego ćwierćwiecza XIX w., odpowiednio: nowobułgarskiej (P. Beron, I. Bogorow, 
W. Apriłow), i cerkiewnosłowiańskiej (K. Ognianowicz, Ch. Pawłowicz, K. Fotinow).

Jak już wspominałam, w przeszłości wyróżniano jeszcze trzeci nurt, kompromisową 
szkolę słowianobułgarską, kojarzoną z osobą Neofita Rilskiego. Współcześnie przy
znaję się, że praktyka językowa tego autora nie uzasadnia wydzielenia takiej kategorii, 
a przemawia za uznaniem go za przedstawiciela szkoły nowobułgarskiej, choć określe
nie szkoła słowianobułgarska pozostaje w użyciu jako nazwa autorskiej koncepcji 
języka zaproponowanej przez Neofita. Koncepcji, która - w powszechnym przekona
niu - nie przyjęła się. W rzeczywistości język Neofita, jednego z ważniejszych autorów 
tego okresu, twórcy między innymi kilku popularnych podręczników, miał większą 
szansę oddziaływania. O wykorzystywaniu jego gramatyki przez innych nauczycieli 
świadczą liczne egzemplarze zawierające uzupełnienia i komentarze (Balcev, 1982; 
Kostadinova, 2001), z epizodem dydaktycznym o. Neofita w Kopriwszticy wiążą także 
niektórzy autorzy późniejsze postulaty i praktykę tzw. szkoły płowdiwskiej.

Działalności o. Neofita i innych nauczycieli, pochodzących z zachodniej Bułgarii, 
a także oddziaływaniu literatury z tego regionu przypisują dziś badacze bułgarscy 
ustalanie się już w tym okresie jako normy nieujawniania w pisowni zmiękczenia spół
głosek przed samogłoskami rzędu przedniego oraz podwyższenia artykulacyjnego 
samogłosek nieakcentowanych, charakterystycznego dla centralnych gwar bałkańskich 
(wymowa [a], [o], [e] odpowiednio jako [Й], [u], [i]). Z tej tradycji wywodzą się także 
postaci klitycznych form zaimków me, te, se (wschodnie ma, ta, sa) i postać rodzajnika 
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liczby mnogiej -te (wschodnie -ti), ujęte w kodyfikacji Neofita Rilskiego, współcześnie 
normatywne.

Dyskusje językowe pierwszej połowy XIX wieku są analogiczne do sporów prowa
dzonych w tym czasie przez bałkańskich sąsiadów, korespondują też z rozważaniami 
innych odradzających się narodów Europy, dającymi się sprowadzić do dylematu: 
pisać jak się mówi, czy reanimować klasyczne wzorce z odległej przeszłości. W przy
padku bułgarskiego dyskursu wokółjęzykowego sprowadzenie go do szkół czy opcji 
jest pewnym uproszczeniem na potrzeby modelu. W rzeczywistości nie mamy do czy
nienia z formacjami, ze zderzeniem ich stanowisk i konfrontacją różnych rozwiązań, 
a z rozciągniętymi w czasie poszukiwaniami konsensusu. Szczególnie widoczna jest 
iluzoryczność szkoły cerkiewnosłowiańskiej. Jako reprezentatywnych autorów zalicza 
się tu Serba Konstantyna Ognianowicza, Christakiego Pawłowicza oraz Konstantyna 
Fotinowa, wskazując, że o ile język pierwszego z nich ewoluuje w kierunku pozycji 
szkoły nowobułgarskiej, o tyle w wypadku pozostałych można mówić o kierunku od
wrotnym, tzn. o porzuceniu wcześniejszego wzorca na rzecz mocno archaizującego, 
wyczyszczonego z bałkanizmów modelu języka. U Pawłowicza przełom zauważalny 
jest w drugim wydaniu Gramatyki słowianobułgarskiej (1845), u Fotinowa w artykule 
Maćno e covek da poznae sebe si („Ljuboslovie” 1846). Artykuł Fotinowa częściowo 
tłumaczy decyzję (między innymi zapoznaniem się z gramatyką Mrazovicia, zabytkami 
starobułgarskimi), słuszniej jest jednak powiązać tę nagłą woltę z pojawieniem się 
bułgarskiego przekładu Wenelina (O zarodyśe..., 1842), w którym autor radzi Bułga
rom, na przykład, jak pozbyć się rodzajnika i zbliżyć język do starych wzorów. Wyj
ście naprzeciw źle odczytanym oczekiwaniom czytelnika i zastosowanie archaicznego 
języka stało się zresztą powodem upadku czasopisma (Amaudow, 1969/1: 383).

Wpływ Wenelina mógł być pośredni, kluczowa okazała się tu zapewne rola, jaką 
w dyskusji językowej odegrał Apriłow, mimo iż w ocenie Andrejczyna na tle współ
czesnych miał on najbardziej trzeźwe spojrzenie na kwestie języka (Amaudov, 1969: 
325; Istorija, 1989: 110). W miarę lektury Wenelina Apriłow wysyłał rodakom nowe, 
czasem sprzeczne sygnały, których powodem była ignorancja w kwestiach języko
wych. Dla przykładu kilka jego instrukcji: ,Jeśli gdzieś w Bułgarii mówi się ze sło
wiańskimi końcówkami, trzeba to przyjąć w gramatyce”; ,jeśli gdzieś w Bułgarii wy
mowa jest bliższa starego języka, tę wymowę powinni naśladować uczeni”. Gramatykę 
Bogorowa (któremu wcześniej wytykał, że „gdyby więcej czasu spędził w Bułgarii, 
lepiej znałby bułgarski”) chwali, bo „zbudowana jest podług starobułgarskiego narze
cza cerkiewnego, którym do tej pory mówi się w Bułgarii” itd.

Mimo przejściowej koniunktury na język archaizowany, w drugiej połowie XIX w. 
niekwestionowaną przewagę zyskuje idiom kwalifikowany jako nowobułgarski, czyli 
systemowo oparty na etnolekcie, w którego intelektualizacji sporą rolę odegrały cer- 
kiewszczyzna (rozumiana zarówno jako cerkiewszczyzna, jak i jako idiomy przez nią 
współtworzone) oraz (jak się uważa) rosyjski. Mimo widocznej jeszcze u niektórych 
autorów - zwłaszcza w latach pięćdziesiątych XEX w. - świadomej archaizacji języka 
(np. Rakowski), powszechnie uznaje się, że na przełomie lat pięćdziesiątych i sześć
dziesiątych XIX w. można już mówić o obecności w znacznym stopniu zunifikowane
go, a jednocześnie stylistycznie zróżnicowanego modelu języka ogólnego, czego do
wodem są pierwsze dojrzałe (spełniające kryterium estetyczne) próby oryginalnej 
twórczości literackiej.
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Wśród czynników, które odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu standardu, obok 
szkół i podręczników wymienia się działalność przekładową. Instrumentem standary
zacji, ale i czynnikiem sprzyjającym kształtowaniu się stylów od roku 1844 była także 
prasa. Mimo to przez cały ten okres dają znać o sobie pewne różnice wynikające 
z różnych baz dialektalnych autorów. Powszechne przekonanie o potrzebie ich prze
zwyciężenia znajduje wyraz w dyskusji, której istotny element stanowią poparte prak
tyką językową projekty normalizacyjne, określane w historii standardu jako novi 
knizovnoezikovi śkoli: płowdiwska, tymowska, szkoła Karawełowa oraz szkoła Drinowa.

W literaturze bułgarskiej szeroko rozumianym problemom ortografii poświęca się 
z reguły sporo miejsca, toteż z konieczności wypada dokonać przynajmniej ogólnego 
przeglądu poszczególnych stanowisk.

Najwcześniej, bo w końcu lat pięćdziesiątych XIX wieku, ukształtowała się prakty
ka tzw. szkoły płowdiwskiej, której zasady zawarte są w broszurze Najdena Gerowa 
Njakolko misli za blagarskij jazik i za obrazovanieto u blagariti (1852) i w gramatyce 
Joakima Gruewa z 1858 roku (wielokrotnie wznawianej). Normę tę stosowano w śro
dowisku związanym nie tylko z Płowdiwem, ale i z Konstantynopolem, co w dużym 
stopniu tłumaczy charakterystyczną dla niej tendencję do łączenia elementów języko
wych Zachodu i Wschodu. Istotnym jej czynnikiem była etymologizująca ortografia. 
Teoretycznie eliminowała ona przenoszenie na grunt języka pisanego różnic, których 
źródło stanowiła fonetyka, np. pisownia ■k jednoczyła zachodnią wokalizację [e] ze 
wschodnią ['a]/[e], ж - rozwiązywała kwestię regionalnych wokalizacji [a], [a], [u] itd. 
Powszechnie uznaje się, że do lat siedemdziesiątych ХЕХ w. norma ta dominowała. 
Ortografię płowdiwską stosowali między innymi współpracujący z prasą konstantyno
politańską autorzy z Macedonii.

Normą nieco późniejszą, choć w istocie stosowaną równolegle, jest tzw. szkoła tyr- 
nowska, wiązana z nazwiskami Nikoły Michajłowskiego i Iwana Momcziłowa (Gra
matyka 1868), w której badacze widzą model inspirowany językiem Tymowa i konty
nuację modelu nowobułgarskiego z pierwszej połowy XIX w. (Źerev, 1989: 97). 
W opozycji do płowdiwskiej, niektóre postulaty normatywne szkoły tymowskiej kon
serwują cechy charakterystyczne dla Bułgarii Wschodniej: to realizacja płynnych 
(ra/5r), postać rodzajnika rodzaju męskiego, pisownia ujawniająca miękkość tematów 
czasownikowych, postaci enklitycznych form zaimków (ma, ta, sa) itp. W opinii auto
rów podręczników historii standardu, norma ta zaczyna dominować po wyzwoleniu, 
kiedy działalność ośrodków bułgarskich poza granicami ulega marginalizacji (dotyczy 
to też Płowdiwu, jako stolicy pozostającego do 1885 roku w ramach kontrolowanej 
przez Turcję Rumelii Wschodniej).

Szkoła Karawełowa to właściwie norma charakterystyczna dla Karawełowa (póź
niej także Botewa), oparta - jak się powszechnie uważa - na jego rodzimej bazie dia- 
lektalnej (Kopriwsztica), łączącej cechy wschodnie i zachodnie. Istotną cechę praktyki 
językowej tej „szkoły” stanowi częściowe uproszczenie ortografii, między innymi 
pozostawienie po jednym znaku dla [a], [i] - wcześniej na oznaczenie każdej z tych 
głosek stosowano po trzy litery. Pisownię tę stosowały czasopisma redagowane przez 
Karawełowa i Botewa.

Tak zwana szkoła Drinowa, czyli projekt Marina Drinowa, uważany za jedno 
z pierwszych przedsięwzięć Bułgarskiego Towarzystwa Naukowego (Balgarskoto 
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knizovno druzestvo v Braila, 1869), postulował oparcie języka ogólnego na szerokiej 
bazie gwarowej, proponował też uproszczoną ortografię (charakterystyczne było zastą
pienie znaku щ zapisem tum). Szkole Drinowa przypisuje się między innymi normali
zację: form klitycznych zaimków w postaci me, te, se, końcówkę liczby mnogiej rze
czowników rodzaju męskiego -i, postać rodzajnika liczby mnogiej -te, oboczności <51/ld 
i от/rd i in. Pisownię tę stosowało „Periodićesko spisanie”, organ Bułgarskiego Towa
rzystwa Naukowego, co niewątpliwie wpływało na jej prestiż.

Mimo że dyskusje na temat bazy dialektalnej trwały do lat siedemdziesiątych XIX 
wieku, praktyka językowa, która ustaliła się w latach pięćdziesiątych zasadniczo ozna
czała wstępną standardyzację. Zaznaczyć wypada, iż obok wspomnianej gramatyki 
Grueva (1858), w pewnym sensie nawiązującej do gramatyki Neofita Rilskiego, czy 
późniejszej gramatyki Momcziłowa (1868), w obiegu było także wiele innych pod
ręczników, przygotowywanych przez nauczycieli pochodzących z różnych rejonów.

Zainicjowana przez „Gazetę Konstantynopolitańską” dyskusja na temat bazy dia
lektalnej przybierała nierzadko charakter konfrontacji: obok konstruktywnych i rze
czowych propozycji częste było także dezawuowanie oponentów i ich osiągnięć po
przez krytykę ich języka. Do historii standardu przeszły anegdoty, świadczące 
o temperaturze sporów, jak choćby określenie języka Bogorowa mianem prosto-staro- 
babo-vlaho-vartinarsko-cigano-bolgarskij ezik, krytyka autorów gramatyk, kodyfikują
cych rzekomo nie język bułgarski, a własne narzecze czy wręcz idiolekt, itp.

W roku 1868 Szapkarew wydał elementarz dla szkół macedońskich „na malko po- 
vrazumitelno narećie" („w nieco bardziej zrozumiałym narzeczu”). Dyskusja wokół 
podręcznika i gromy, jakie sypały się na głowę autora, oskarżanego o próbę secesji 
i dezintegracji narodu na pierwszy rzut oka wydają się absurdalne, skoro, jak zauważa 
Diana Iwanowa (Ivanova, 1998: 67), elementarzowi trudno odmówić patriotyzmu: 
„A po narodnost sto si? ” - „Po narodnost sam balgarin - „Zaśto? ” - „Zaśtoto sam 
roden ot tatko i majka balgare i govorim (zboruvam) balgarski"11. Podobne zarzuty 
stawiane były autorom z Bułgarii Naddunajskiej i Tracji.

32 Reprodukcje fragmentów elementarza (w tym cytowanego tektu) zawiera tom Makedonija, 
dokumenti i materiali, Sofija 1978.

Zasadniczo jednak w praktyce literackiej drugiej połowy XIX w. Znajdziemy kon
tynuację tendencji, jaka dała się zaobserwować u pisarzy wcześniejszych - włączania 
elementów spoza własnego systemu dialektalnego i relatywną stabilność konserwa
tywnej ortografii, wyrastającej z różnych tradycji regionalnych.

Dla badaczy języka dziewiętnastego wieku istotną wskazówkę dotyczącą chronolo
gii standaryzacji stanowią zmiany redakcyjne w kolejnych wydaniach niektórych utwo
rów, przykładowo Błyskowa i Drumewa.

Współcześnie uznaje się, że w bułgarskim standardzie kulturalnym, ukształtowa
nym w okresie Odrodzenia, niezależnie od faktu, iż w drugiej połowie XIX wieku 
liczebnie, ale i pod względem aktywności literackiej wyraźnie dominowali pisarze 
pochodzący ze wschodu (rejony Bałkanu Centralnego), doszło do pewnej syntezy ele
mentów dialektu wschodniego i zachodniego.

Za standardowe współcześnie cechy proweniencji zachodniobułgarskiej - obok 
wspomnianej już twardej wymowy spółgłosek przed samogłoskami rzędu przedniego 
i nieznacznego (w porównaniu ze wschodnim) pochylenia nieakcentowanych [a], [o], 32 
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uważa się między innymi brak jotacji przed [e] (nagłosowym i po samogłosce), zacho
wanie akcentowanego [a] (na wschodzie [a]) w końcówce rzeczowników rodzaju żeń
skiego, imiesłów przysłówkowy na -ejki (piśejki), brak końcówki biernika imion i na
zwisk mężczyzn itd.

Najważniejszymi cechami standardowymi pochodzenia wschodniobułgarskiego są 
altemacja [‘a] : [e] jako wynik przegłosu jać (na zachodzie wymowa ekawska), obec
ność spółgłosek miękkich w niektórych kategoriach (nosja vs zachodnie nosa ‘noszę’, 
ućitelja vs zachodnie ućitela), akcent ruchomy (ys paroksytoniczny lub proparoksyto- 
niczny), metateza ar/ra, al/la, końcówki pierwszej osoby liczby pojedynczej i mnogiej 
czasowników I i II koniugacji -a (-w), -ja (-m) (ys zachodnie -m (-me) itd. (Stankov, 
1989: 170).

Historia standardu po uzyskaniu niepodległości to jakościowo nowy etap, w którym 
pieczę nad oświatą, językiem i kulturą narodową przejmują organa i instytucje pań
stwowe - ministerstwo oświaty, uniwersytet oraz - kontynuująca tradycje Towarzy
stwa Naukowego - Bułgarska Akademia Nauk. Wydany zostaje monumentalny słow
nik Najdena Gerowa. Z punktu widzenia normy na uwagę zasługują próby unifikacji 
pisowni, wyrażające się w kilku reformach ortografii - tzw. Drinowa-Iwanczewa 
(1899), Stojana Omarczewskiego (1921), czy projekcie ortograficznym BAN. Ważnym 
elementem polityki językowej staje się puryzm i hasło „walki z obcymi wyrazami”.

W międzywojniu kultura bułgarska, wspierana instytucjonalnie, przeżywa burzliwy 
rozkwit, cały czas pozostając jednak - co warto zaznaczyć - w ścisłym związku z my
ślą i trendami obecnymi w kulturze europejskiej tego okresu.

Na gruncie językoznawstwa, obok prac inspirowanych potrzebami dydaktyki (gra
matyki, słowniki, poradnictwo językowe), pojawiają się wartościowe pozycje naukowe 
z zakresu językoznawstwa historycznego. Młodogramatyczna orientacja pierwszych 
bułgarskich tytanów myśli (Mileticza, Teodorowa-Bałana, Conewa, później Mładeno- 
wa) usunie w cień i zmarginalizuje ciekawe poszukiwania adeptów strukturalizmu 
(Trifonow, Leków, Andrejczyn). Kariera dwóch ostatnich rozwinie się już po drugiej 
wojnie światowej.

Okres po drugiej wojnie światowej upływa pod znakiem nowego systemu politycz
nego. Pod jego presją znacznym zmianom ulega nie tylko językowy obraz świata (im
port ideologii i realiów sowieckich), ale i aktywny zasób słownictwa (rusyfikacja), 
a także - sposób posługiwania się językiem.

Ideologiczny kontekst okresu powojennego nie umniejsza niewątpliwych osiągnięć 
językoznawstwa bułgarskiego w tym okresie. Na uwagę zasługuje zwłaszcza szereg 
projektów zrealizowanych w Instytucie Języka Bułgarskiego BAN, w tym monumen
talny atlas dialektologiczny oraz wielotomowe słowniki: etymologiczny i języka buł
garskiego. Dziwnym zbiegiem okoliczności ich kryzys (opóźnienia w publikacji) zbie
ga się ze śmiercią kierującego placówką przez kilka dekad Andrejczyna.

Historykom standardu wypada żałować, że nie ujrzał światła dziennego opracowa
ny przez Sabinę Pawiową słownik literatury Odrodzenia (archiwum dostępne w Insty
tucie w formie kartoteki). Wydany pod redakcją Stefana Iłczewa Słownik wyrazów 
rzadkich, przestarzałych i gwarowych w naszej literaturze XIX i XX wieku (RROD) 
koncentruje się na literaturze pięknej, najwyraźniej wybiórczo traktując inne teksty, 
stąd w wypadku piśmiennictwa pierwszej połowy XIX wieku, mało literackiego, oka
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zuje się niezbyt pomocny. Włączające od pewnego czasu materiał dziewiętnastowiecz
ny Słownik języka bułgarskiego i Bułgarski słownik etymologiczny (biorąc pod uwagę 
tempo, w jakim się ukazują), nieprędko dadzą nam całościowy obraz leksyki odrodze
niowej.

Na pocieszenie pozostaje godny odnotowania reprint epokowego słownika Gerowa 
oraz nieocenione reprinty dziewiętnastowiecznych tekstów - gramatyk, gazet, wstępów 
do książek, a nawet ogłoszeń wydawniczych.

Osobny rozdział w historii standardu stanowią lata najnowsze, z niewątpliwie zna
czącym przełom rokiem 1989. Wskazana przy innej okacji praca Ljubimy Jordanowej 
(Solak, 2000), jakkolwiek na swój sposób wyjątkowa, obecnie jest tylko jedną z licz
nych pozycji, notujących „na gorąco” językowe aspekty transformacji ustrojowej.

Trudno określić granicę, za którą zaczyna się językoznawcza „normalność” 
- a więc pozbawiona emocji analiza zjawisk o charakterze długofalowym oraz reflek
sja nad nieodwracalnością tych zmian. W tym sensie ten etap historii języka wciąż 
jeszcze się tworzy.

Niewątpliwie nie ma odwrotu od zmian w zasobie leksykalnym - importu termino
logii i ogólnie leksyki międzynarodowej, częściowo kosztem importowanej w warun
kach poprzedniego ustroju leksyki rosyjskiej. Ofiarą przeorientowania politycznego 
padły także (niejako przy okazji) niektóre stare, dziewiętnastowieczne zapożyczenia, 
choć zakres tego zjawiska trudno uznać za dostatecznie udokumentowany. Nie do 
końca oszacowany został (częściowo ze względu na otwarty charakter zjawiska) także 
proces oddziaływania składni i obcych modeli słowotwórczych. Część z nich (np. 
w obrębie nominacji niektórych produktów) zasadniczo nie różni się od innowacji 
w polszczyźnie (krem-maska, śampoan-podhranitel).

Stonowaniu uległa widoczna w intemecie początku lat dziewięćdziesiątych 
XX w. kontestacja standardu, zapowiadająca eksplozję języków regionalnych. Dziś 
regionalizmy stanowią już tylko element gier językowych, zaś jedno z przykazań de
kalogu wielu list dyskusyjnych głosi: „Pisz poprawnie po bułgarsku cyrylicą”. Na tle 
epatujących potocyzmami gazet codziennych ten językowy snobizm zasługuje na uwa
gę - kwerenda po bułgarskojęzycznych forach internetowych utwierdza mnie w prze
konaniu, że nie jest on zjawiskiem rzadkim, co więcej, dotyczy także ludzi młodych 
lub bardzo młodych (uczniowie, nierzadko ujawniający przynależność do subkultury 
kibiców piłkarskich). Kwestią zasadniczą są jednak w tym wypadku wybrane parame
try sytuacji komunikacyjnej: stopień oficjalności, hierarchia, tematyka itp.

Przedstawiony powyżej skrót historii standardu w znacznym stopniu bazuje na pod
ręcznikowych opiniach i ustaleniach, choć w niektórych przypadkach pozwoliłam sobie 
na drobne przesunięcie akcentów i wyrażenie własnej opinii. Dysproporcja w potrakto
waniu odrodzeniowej i postodrodzeniowej historii standardu wynika z subiektywnego 
przekonania, że nowsza historia standardu, choćby ze względu na obcowanie z literaturą 
i kompendiami o charakterze normatywnym, jest przeciętnemu bułgaryście lepiej znana 
niż - uzależniony wyłącznie od interpretacji - obraz języka „przedstandardowego”. 
Przytoczoną tu interpretację, jakkolwiek znaną, traktuję jako kontrapunkt dalszych roz
ważań, dla których punktem wyjścia może być banalne pytanie:
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2.5.1. Czy istnieje alternatywna historia standardu?

Pytanie to w świetle uwagi przedstawionej powyżej ma charakter retoryczny. Wyni
kiem obserwowanego już od lat osiemdziesiątych XX wieku i ciągle rosnącego zainte
resowania problematyką Odrodzenia są nie tylko błyskotliwe analizy semiotyczne 
tekstów (w tym wczesnych), ale i kompleksowe opracowania dotyczące (wczes- 
no)odrodzeniowego systemu wartości, rodzimej kultury mieszczańskiej i jej uniwersa
lizmu, kontaktów z Europą i wpływów europejskich, w tym bałkańskich czy wzajem
ności słowiańskiej. Wszystkie one prowokują do zmiany funkcjonującego w obrębie 
historii standardu techniczno-formalnego paradygmatu i przedefmiowania znaczenia, 
jakie nadano w nim pojęciu języka. Standard to coś więcej niż zunifikowana forma, to 
(może przede wszystkim) wspólny świat wartości i znaczeń, determinujący sposób 
posługiwania się znakami. To istniejące już obiektywnie kategorie, zdefiniowane 
i nazwane. To język uniwersalny w poszukiwaniu oryginalnej formy wyrazu. Standard 
jako mutacja języka uniwersalnego? Dlaczego nie?

Próbą takiego ujęcia języka w tradycyjnie określonych ramach Odrodzenia, kon
centrującą się z konieczności na wybranych, ale kluczowych dla zrozumienia współ
czesnej kultury bułgarskiej aspektach definiowania wspólnoty, jest dalsza część niniej
szej książki.

Bibl. Jag.

3. PROBLEM NOMINACJI W UJĘCIU 
NIESTANDARDOWYM

3.1. IMIONA BUŁGARÓW CZY IMIONA BUŁGARSKIE? 
WSPÓŁCZESNA KLASYFIKACJA IMION 
A PROBLEM RODZIMOŚCI

Osobowe imię własne, kumulujące wiele funkcji33, odczytywane przez pryzmat okre
ślonej kultury, może stanowić istotną wskazówkę na temat systemu wartości, zwycza
jów, sposobu życia, religii itd. jego nosiciela, zawsze odniesionego do jakiejś grupy 
społecznej (lub subkultury). Z drugiej strony, nie mniej interesująca jest sama owa 
świadomość - system kategoryzacji (czy po prostu klasyfikacji) imion, zwłaszcza 
w wyznaczaniu opozycji swoje - obce, centralne - peryferyczne. Inaczej mówiąc, imię 
może być z jednej strony mniej lub bardziej wyrazistym znakiem przynależności gru

33 Szerzej na temat funkcji imienia zob. Malec, 2001: 65.
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powej, znakiem określonej kultury, z drugiej natomiast, jako przedmiot klasyfikacji 
i waloryzacji (waloryzowania poprzez klasyfikację), źródłem informacji o samym 
podmiocie dokonującym klasyfikacji.

Przykładem takiej interpretacyjno-waloryzującej lekcji jest istniejący we współczes
nej onomastyce bułgarskiej (i w innych onomastykach) tradycyjny podział osobowych 
imion własnych na rodzime (domaśni ‘domowe’) i zapożyczone (ćużdi ‘obce’), równo
znaczny z odróżnieniem imion bułgarskich od imion Bułgarów^. Taka klasyfikacja, 
odwołująca się do kryterium języka etnicznego jako kategorii centrum, jest powszech
nie stosowana w opisie systemów antroponimicznych kultur ,jednojęzycznych” lub 
kultur z językiem dominującym. Mówiąc inaczej, jej podstawę stanowi model kultury 
(etnicznej, narodowej) zdefiniowanej jako kultura języka. W wypadku tzw. „młodych 
narodów”, czy „narodów odzyskanych”, czyli społeczności, które wcześniej realizo
wały się w kulturze wyższej nie-etnicznej, efektem ubocznym wyboru opcji lingwi
stycznej jest negatywna waloryzacja, czasem też symboliczna amputacja tych przeja
wów kultury, które dotąd realizowane były w języku innym niż etniczny, również 
puryzm językowy itp., prowadzące często do niespójności w modelu, a co za tym idzie, 
także do niespójności w opartych na nim klasyfikacjach.

Klasyfikując imiona bułgarskie „ze względu na pochodzenie”, Stefan Iłczew wy
różnia sześć warstw (plastove) imion:

- imiona prasłowiańskie (wraz z formami skróconymi),
- imiona pochodzenia trackiego,
- imiona protobułgarskie,
- imiona chrześcijańskie (hebrajskie, łacińskie, greckie),
- imiona tureckie,
- imiona „kulturalne”, zapożyczone po 1878 r. za pośrednictwem rosyjskiego i ję

zyków zachodnioeuropejskich.
O ile sama klasyfikacja odwołuje się do kryterium językowego, o tyle komentarz 

przemyca inną, ideologicznie zdefiniowaną „rodzimość”, stopniując „obcość” 
zapożyczeń: imiona trackie i protobułgarskie traktowane są z atencją, tureckie - 
z lekceważeniem (zjawisko marginalne), zaś kwitesencję „obcości” stanowią imiona 
chrześcijańskie, o których autor piszę (w rozdziale pod znamiennym tytułem Walka 
z obcymi imionami):

Imiona z kalendarza - żydowskie, greckie i łacińskie - zostały nam narzucone przez bizantyj
skie władze kościelne, ale tak jak w przeszłości, tak i dzisiaj są one elementem obcym, ciałem ob
cym w organizmie naszego języka i narodu (Ilćev, 1969:14).

Owo „dziś” miało wprawdzie miejsce blisko czterdzieści lat temu, co - wraz z ele
mentami nowomowy, nawiązującej do retoryki rewolucyjnej fazy Odrodzenia - po
zwala domyślić się zaplecza ideologicznego wyrażonej w tak jednoznaczny sposób 
oceny. Jednocześnie w tej waloryzującej klasyfikacji można dostrzec przykład specy
ficznej aktualizacji haseł odrodzeniowych i zastosowanego w trakcie definiowania 
tożsamości narodowej układu odniesień: w opozycji do języka i kultury greckiej, fron
tem do ludu.

34 Podział rodzime - obce w onomastyce bułgarskiej upowszechniły m.in. prace Nikołaja Kowaczewa 
(KovaCev, 1987; Kovaćev, 1987b); przeciwstawienie imiona bułgarskie - imiona Bułgarów lansuje też 
między innymi Stefan Iłczew (IlCev, 1969).
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Ciekawego przykładu antroponimicznie rozumianej „rodzimości” dostarcza znany 
podręcznik onomastyki Kowaczewa, w którym jako imiona rodzime traktowane są 
przejrzyste etymologicznie na gruncie bułgarskim imiona słowiańskie (w tym prasło
wiańskie), znaczące (motywowane) derywaty od zapożyczeń i ich skrócone wersje, 
oraz protobułgarskie - lub ogólniej: niesłowiańskie - imiona średniowiecznych wład
ców i bojarów (Asparuch, Krum, Kubrat, Kurt, Asen). Zatem przy jednoczesnym zde
finiowaniu imion obcych jako zapożyczonych, rodzimość jest kwestią rozumianą nie 
tyle (czy: nie tylko) w kategoriach językowych, co pochodną wyboru historii (słowiań- 
sko-protobułgarskiej). Dla porządku wspomnieć należy, że w klasyfikacji imion ob
cych Kowaczew odróżnia imiona hebrajskie, greckie, łacińskie, czyli te, związane 
z przyjęciem chrześcijaństwa, od zapożyczeń późniejszych (odpowiednio imiona an
gielskie, hiszpańskie, włoskie, niemieckie, rumuńskie, rosyjskie, francuskie, skandy
nawskie, węgierskie) (Kovaćev, 1987: 129-130).

Nieco odmienną klasyfikację proponuje ten sam autor w wydanym również w 1987 
roku Słowniku frekwencyjnym imion Bułgarów, dzieląc imiona ze względu na pocho
dzenie na:

- rodzime (domaśnite imena sa obrazuvani ot sloźni i prosti osnovi po 
obśtoslayjanski i balgarski tipove i obrazci),

- obce (ćuźdi) - hebrajskie, greckie (starogreckie i bizantyjskie), łacińskie, zachod
nioeuropejskie - germańskie (angielskie, niemieckie, skandynawskie), romańskie 
(portugalskie, hiszpańskie, francuskie, włoskie, rumuńskie), słowiańskie - rosyjskie, 
polskie, czeskie, serbochorwackie i in.,

- kalki (Neznaćitelen brój lićni imena sa kalki - obrazuvani ćrez prevod na ćuźdi 
obrazci, napr. Bogoljub ot grac. Teofil, VSzkresija ot grac. Anastasija, Srebrio po 
grac. Argir i dr.).

Z kategorii „rodzime” znikają imiona protobułgarskie (w ogóle nieujęte w klasyfi
kacji), pojawia się za to kategoria „kalki” - czyli imiona obce-nieobce (wcześniej, 
zwłaszcza u Stefana Iłczewa, imiona tłumaczone były przeciwstawiane zapożycze
niom, waloryzowane dodatnio, czyli, pośrednio lub wprost, zaliczane do „rodzimych”). 
Jeszcze jedną istotną różnicę stanowi tu wyodrębnienie zapożyczonych imion słowiań
skich, choć, jak wynika z zestawienia, ich reprezentacja jest symboliczna: siedemna
ście imion rosyjskich (2,38%) i dwa imiona czeskie (0,29%) (ujęte w klasyfikacji ser
bochorwackie, polskie i inne są więc potencjalne?).

Jak twierdzi Kowaczew, wśród 688 odnotowanych w Słowniku imion obcych znaj
dują się imiona:

greckie 358 (52,03%) 
rumuńskie 73 (10,59%) 
łacińskie 66 (9,59%) 
hebrajskie 54 (7,85%) 
francuskie 37 (5,38%) 
niemieckie 30 (4,36%) 
rosyjskie 17 (2,38%)

Na szczególną uwagę zasługuje pojawienie się w tabelce czternastu imion pocho
dzenia arabskiego i perskiego (2,03%) wcześniej niewymienionych w typologii imion 
obcych.

włoskie 17 (2,38%) 
arabskie, perskie 14 (2,03%) 
angielskie 8 (1,36%) 
skandynawskie 5 (0,73%) 
hiszpańskie 4 (0,58%) 
węgierskie 3 (0,44%) 
czeskie 2 (0,29%)
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W poetyce leksykograficznej lat osiemdziesiątych określenie arabskie i/lub perskie 
to nazwa maskująca znaczenie ‘turecki’, odprysk sterowanej centralnie polityki „odra
dzania”, czyli przymusowej asymilacji bułgarskich muzułmanów, której przejawem 
była między innymi zmiana imion. W popularnej w tym okresie wśród części autorów 
manierze wskazywania źródłosłowu (arabski, perski) zamiast pokazywania bezpośred
niego źródła zapożyczenia (turecki) dopatrywać się można elementu strategii umniej
szania wpływów języka tureckiego na bułgarszczyznę.

Uwaga ta dotyczy zasadniczo problemu zapożyczeń leksykalnych. W wypadku 
imion pochodzenie rozumiane jest jednak najczęściej jako postać wyjściowa, stąd trud
no byłoby ten zarzut odnieść do słownika Kowaczewa. Spora liczba imion używanych 
przez muzułmanów rzeczywiście ma pochodzenie arabskie lub perskie, choć lektura 
słownika skłania do wniosku, że nie chodzi wcale o imiona tej grupy wyznaniowej.

W części słownikowej pracy Kowaczewa pojawiają się też (nieujęte w klasyfikacji 
rodzime - obce) imiona kwalifikowane jako tjurk(ski) - głównie określane dotąd jako 
protobułgarskie oraz - z kwalifikatorem turk(ski) - imię Kurta. Z lektury słownika 
wynika też, że Bułgarzy nie używają imion pochodzenia tureckiego.

W kontekście słownika Kowaczewa, prezentującego kanon imiennictwa 
narodowego, wspomnieć wypada o ciekawej zbieżności postaci imion tzw. skróconych 
i - derywowanych od całkiem innych imion - spieszczeń i zdrobnień odnotowanych 
u Pomaków (bułgarskojęzycznych muzułmanów), por. przykładowo Sulio, wiązane 
w Słowniku ze staro-cerkiewno-słowiańskim soułij ‘obfity’ i łacińskim sulla, 
funkcjonuje także jako spieszczenie od Sułejman (Hristov, 1988: 163); Gjuro, Gjurćo 
typowe dla Bułgarii południowej, traktowane jako przekształcenie < Giorgi < Georgi, 
u Pomaków kojarzone jest z tureckim giir ‘obfity’ (Ibidem'. 158); Canko - u Kowa
czewa zdrobnienie od Cano, a to < Stano, Stojan przy metatezie [st] > [ts] > [c], 
u Pomaków deminutywne od Hasan, Hasanćo (Boev, 1988: 147), itd.

Tatiana Kałkanowa, autorka jednego z najnowszych (a zarazem najciekawszych) 
bułgarskich opracowań poświęconych antroponimii Bułgarów, którego trzon stanowi 
analiza statystyczna imion nadawanych w Sofii w latach 1970-1992, odwołując się do 
terminów i pojęć poprzedników, przemodelowuje opozycję rodzime - obce, nadając jej 
nowy sens. Jak twierdzi:

W klasyfikacji imion osobowych według pochodzenia zbadana została współzależność mię
dzy tradycyjnymi i niestandardowymi imionami osobowymi, między imionami rodzimymi (do- 
maśni) i nowymi zapożyczeniami z języków obcych (novi cuzdoezikovi zaemki) (Kalkanova, 
2004: 74).

Chodzi zatem ponownie o pewien typ klasyfikacji oparty na kryteriach mieszanych: 
na języku (opozycja rodzime - zapożyczone), oraz na statystyce - więc imiona trady
cyjne to inaczej imiona zajmujące nieprzerwanie czołowe miejsca w rankingach popu
larności. „Tradycyjne” znaczy tu bardziej ‘tradycyjne imiona chrześcijańskie’ niż 
‘imiona ludowe’, co też jest signum temporis. Zresztą najlepiej widać to na przykładzie 
klasyfikacji imion przyjętej przez autorkę:

- prasłowiańskie (Ż - 3,8%, M - 13,41%),
- trackie, łacińskie, protobułgarskie (Ż - 0,89%, M - 2,17%),
- ludowe (narodni) (Ż - 39,68%, M - 25,84%),
- chrześcijańskie i związane z Cerkwią- (Ż - 42,06%, M - 53,91%),
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- tureckie (Ż - 0,14%, M - 0,04%),
- nowe zapożyczenia z rosyjskiego (Ż - 3,52%),
- nowe zapożyczenia z angielskiego (Ż - 0,79%, M - 2,06%),
- nowe zapożyczenia z francuskiego (Ż - 5,67%, M - 1,02%),
- inne nowe zapożyczenia (Ż - 3,03%, M - 0,99 %) (Ibidem-. 74-83, 149-150).
W kontekście wcześniejszych prac uderza ujęcie w jednej subkategorii imion trac

kich, łacińskich i protobułgarskich (jako przejaw teorii etiologicznej?), wyodrębnienie 
klasy imion ludowych (kategoria językowo-środowiskowa), opatrzenie kwalifikatorem 
„tradycyjne” imion chrześcijańskich (z uwagą, że są to przeważnie imiona pochodzenia 
greckiego) oraz poszerzenie kategorii „imion tureckich” (większość z nich to bułgar
skie derywaty od zapożyczeń, przez Kowaczewa-1 odnoszone do kategorii „rodzi
mych”, u Kowaczewa-2: arabski, persijski, tjurkski), które to poszerzenie traktować 
można jako przejaw współcześnie rozumianej poprawności politycznej (społeczeństwo 
obywatelskie, budowane z udziałem mniejszości tureckiej).

A zatem przedstawione powyżej elementy powojennego dyskursu antroponimicznego 
w części „pochodzenie” odzwierciedlają wahania w sposobie definiowania tożsamości 
zbiorowej Bułgarów w ostatnim półwieczu. Rekategoryzacje i przewartościowania opo
zycji swój - obcy dokonują się przy tym w obrębie tych samych argumentów tożsamości: 
języka (prasłowiańskiego, słowiańskiego, bułgarskiego) i historii (słowiańskiej, słowiań- 
sko-protobułgarskiej, słowiańsko-protobułgarsko-trackiej, prawosławnej).

3.2. ANTROPONIMIA ODRODZENIA A OPOZYCJA 
SWÓJ-OBCY

Typologia imion z podziałem rodzime - obce, przemycająca ideologemę pewnej „od
wiecznej czystości” czy rodzaju prehistorycznej kulturowej autarkii, jest nie tylko śla
dem dziewiętnastowiecznej archeologii językoznawczej, poszukiwania języka- 
-pramatki, ale przede wszystkim prób zdefiniowania własnej kultury na tle (czy w opo
zycji do) kultury zastanej. Przytoczony cytat z Iłczewa, piętnujący imiona chrześcijań
skie, nie jest w istocie gwałtownym wystąpieniem przeciw religii jako „opium dla mas” 
(choć w kontekście epoki nasuwa się taka właśnie interpretacja), ale śladem (czy trau- 
mą) dziewiętnastowiecznego systemu odniesień, a więc kultury greckiej (w tym kono- 
tujących greckość imion) jako figury obcego. Podobne ślady myślenia o „swoim” jako 
o nie-greckim (a nie nie-tureckim) i o zagrażającej „naszemu” greckości zawiera frag
ment cytowanej już pracy Kowaczewa:

W XV w. utrzymuje się różnorodność imion osobowych. Nasze badanie imion osobowych 
w dokumentach osmańskich wskazuje, że na 2825 imion osobowych podatników-Bulgarów 950 
stanowią cerkiewno-chrześcijańskie (77 hebrajskich, 798 greckich i 75 łacińskich), 1356 rodzime 
słowiańskie, a pozostałe są z innych języków i niejasne. Wśród słowiańskich znaczny procent 
stanowią złożone imiona osobowe (composita): Beloslava, Branivoj, Bratomir i in.

Z chwilą, gdy nasz kraj dostaje się pod panowanie Osmanów, Kościół bułgarski zostaje pod
porządkowany patriarchatowi w Konstantynopolu. W ciągu dwóch pierwszych wieków między 



82

Bułgarami i Grekami nie ma jeszcze widocznego antagonizmu, a naturalne kontakty są wzajemne. 
Jednak w XIX w., kiedy nasz naród zaczyna się odradzać, przybiera na sile idea Wielkiej Grecji 
(megalomania). Grecki Kościół i duchowieństwo zakazują nadawania przy chrzcie ludowych 
imion słowiańskich; znaczna część bułgarskich czorbadżych ulega grecyzmowi i staje się rzeczni
kami polityki [agresywnej] asymilacji. Mają tego świadomość nasi działacze rewolucyjni; Christo 
Botew piszę: „Ćwierć wieku temu w Bułgarii pojawiła się moda nadawania dzieciom imion 
chrześcijańskich albo greckich i rzymskich, tzn. naśladowania Rosjan”. W przededniu Powstania 
Kwietniowego wzrasta świadomość narodowa i Botew notuje: „Dziś role się odwróciły. Współ
cześni Bułgarzy zaczynają szukać swoich starych imion, albo zmieniać greckie na bułgarskie 
(Teodor na Bogdan, Georgi na Branislav, Stefan na Stanislav)”.

W czasach kapitalizmu, za sprawą ściślejszych kontaktów z krajami Europy Zachodniej i stu
diów części naszej inteligencji na Zachodzie, do naszej antroponimii przenika szereg imion oso
bowych z tych krajów. Podobne ciągoty dają się zauważyć również w pierwszych dziesięciole
ciach przebudowy socjalistycznej. Na te ciągoty w porę zareagowała nasza społeczność 
(Kovaćev, 1987: 128).

Cytat powyższy, stanowiący fragment paragrafu Razvoj na lićnoimennata ni siste- 
ma, w zamyśle autora mający stanowić podręcznikową (więc syntetyczną) ilustrację 
ewolucji systemu imion (ni ‘naszych’ - czyli Bułgarów? bułgarskich?) pod panowa
niem tureckim, może posłużyć nie tylko jako doskonały punkt wyjścia do rekonstrukcji 
dziewiętnastowiecznego systemu nominacji u Bułgarów, ale i jako klasyczny przykład 
retoryki wartościującej, genetycznie odrodzeniowo-patriotycznej, aktualizowanej 
w innych realiach politycznych.

Pierwszy akapit, choć pozostawia pewien niedosyt (chciałoby się wiedzieć choćby 
to, z których rejonów pochodzili rzeczeni Bułgarzy i co się kryje pod określeniem 
„inne języki”?), rzeczowością i klarownością kontrastuje z resztą wywodu. Konkretne 
liczby przemawiają do wyobraźni, umiejący liczyć czytelnik szybko wyciągnie wnio
ski, że: 1) w badanym korpusie imiona rodzime stanowiły mniej więcej połowę; 
2) prawie 82% ujętych w dokumentach Bułgarów nosiło imiona słowiańskie lub chrze
ścijańskie. Reasumując: proporcje odnotowane w pierwszych dekadach władzy turec
kiej są dobrym tłem do prześledzenia dynamiki procesów nominacji w wiekach póź
niejszych.

Niestety, ponieważ najwyraźniej badań takich z różnych względów nie przeprowa
dzono, po zachęcającym wstępie następuje nieoczekiwany przeskok do analizy traumy 
kontaktów grecko-bułgarskich, na tle której kwestia imion wydaje się dodatkiem. Nie
które z niespójności, będące wynikiem skrótów myślowych i uogólnień, zasługują na 
gruntowny komentarz. Uściślenia wymaga zatem fakt, że między wspomnianymi przez 
autora w kontekście antagonizmu (rozumianego zarówno jako wzajemna niechęć, 
wrogość, jak i jako sprzeczność interesów) ideą Wielkiej Grecji a asymilacyjną polity
ką patriarchatu, której przejawem był zakaz nadawania imion słowiańskich, nie ma 
związku przyczynowo-skutkowego, jak mogłoby wynikać z tekstu. Są to dwa źródła 
napięć, które (paradoksalnie) przyczyniły się do wzrostu świadomości narodowej Buł
garów, ich konsolidacji i - w konsekwencji - do radykalizacji nastrojów społecznych. 
Zastosowany skrót myślowy jest trochę w stylu epoki, a dokładniej w stylu czasów, 
w których stosunki Bułgarów z wczorajszymi sojusznikami w walce o emancypację 
polityczną, a więc Grekami i Serbami, ulegają jakościowemu pogorszeniu. Wprawdzie 
narodowości, które zaspokoiły potrzebę posiadania własnego państwa wysuwają rosz
czeniowe postulaty pod adresem okrojonej Turcji, ale tak naprawdę zarówno megali 



83

idea państwa greckiego, aspirującego do odtworzenia struktury terytorialnej Bizan
cjum, jak i idea Wielkiej Serbii uderza w niepodległościowe dążenia Bułgarów, rosz
czenia dotyczą bowiem także (czy: głównie) terytoriów postrzeganych przez samych 
Bułgarów jako bułgarskie. Druga strona medalu to wewnątrzpaństwowe naciski grec
kiego (ale zantagonizowanego z secesjonistami: Grekami z Grecji!) patriarchatu 
w Konstantynopolu, będące de facto rozpaczliwą próbą ocalenia resztek stanu posiada
nia, trzon których to „resztek” - zauważmy - stanowią... Bułgarzy. Bułgarska taktyka 
dochodzenia do autonomii na drodze obowiązującego prawa, poprzez stopniowe 
przejmowanie kontroli nad strukturami kościelnymi na terenach zamieszkanych przez 
Bułgarów (postulaty powoływania bułgarskich biskupów) miała realne szanse powo
dzenia, toteż stanowiąca odpowiedź Konstantynopola polityka integryzmu, przejawia
jąca się między innymi w grecyzacji sfery kultu, odbieranej przez Bułgarów jako 
prześladowanie, więc i mitologizowanej, usuwaniu z liturgii języka cerkiewnosłowiań- 
skie-go, wspomnianym tutaj zakazie nadawania imion słowiańskich, paleniu ksiąg 
cerkiewnych (czy bułgarskich), nosi wszelkie znamiona paniki. Czorbadży, jako ostat
nie ogniwo władzy, przedstawiciele samorządów lokalnych o naprawdę sporych 
w XIX w. uprawnieniach, utożsamiali się z systemem, który pracował na ich korzyść, 
przekształcając stopniowo bogate chłopstwo w klasę zamożnych posiadaczy ziem
skich. W odróżnieniu od mobilnego, absorbującego ferment epoki mieszczaństwa, była 
to warstwa konserwatywna, hołdująca patriarchalnemu stylowi życia i tradycyjnym 
wartościom chrześcijańskim.

3.2.1. Imiona greckie

Przywołany w kontekście zakazu nadawania imion słowiańskich i polityki asymilacyj- 
nej greckiego duchowieństwa (i narzędzia tej polityki - czorbadżych) cytat z Botewa 
upewnia mnie w przekonaniu, że przytoczony fragment jest rodzajem konspektu, enu- 
meracją zasługujących na rozwinięcie wątków grecko-bułgarskiej koegzystencji i anty
nomii. Powołany na świadka wieszcz wydaje się bowiem zeznawać w całkiem innej 
sprawie: mówi o (co ciekawe, sytuowanej w tym samym okresie) modzie, której źródeł 
upatruje zresztą w naśladowaniu Rosjan. Jeśli spójnik albo (iii) w wyrażeniu imiona 
chrześcijańskie albo greckie i rzymskie odczytamy jako wskaźnik alternatywy, nie 
enumeracji, uzyskamy istotną wskazówkę na temat motywacji przy wyborze imion 
w tym okresie: imiona chrześcijańskie to tak zwane „imiona z kalendarza”, imiona 
greckie (i rzymskie) zaś to tak zwane imiona kulturalne. W obu przypadkach mamy 
więc do czynienia z odnowieniem tradycji antyku, w pierwszym - w wersji neobizan- 
tyńskiej, w drugim - w duchu europejskiego Oświecenia. Odnotowany przez Botewa 
moment pojawienia się mody (lata pięćdziesiąte XIX wieku) potwierdza tylko znany 
skądinąd fakt - wiązanej z tym okresem - zmiany orientacji (ekonomicznej, kultural
nej, politycznej) części bułgarskich elit kulturalnych z grecko(francusko-niemiecko- 
włosko)-europejskiej na rosyjsko(słowiańsko-rumuńsko-francusko)-europejską. Na 
długo przedtem bowiem ten sam typ nominacji był charakterystyczny dla „miejskich” 
i „kulturalnych” Bułgarów (kupców, przedsiębiorców, nauczycieli), zanurzonych 
w (stanowiącej podówczas lokalny wzorzec kultury wyższej) kulturze greckiej. Ta 
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z kolei była maską myśli i mód Zachodu (z Rosją włącznie), stąd w nadawaniu imion 
„greckich” widzieć można - z jednej strony - przejaw (czy afirmację) wyznawanego 
w określonych sferach uniwersalizmu (często pojmowanego jako kosmopolityzm)35, 
z drugiej - poszukiwanie prestiżu czy modę. Imiona greckie (a ogólniej: greckobrzmią- 
ce, bo są wśród nich imiona zapożyczone) nadają potomstwu najpierw zamożni miesz
czanie - wystarczy przypomnieć klany Mutewych36, Apriłowów37, Pałauzowów38 39 itp., 
z czasem w ich ślady idą aspirujący do kultury wyższej synowie wieśniaków. Według 
klasyków bułgarskiej onomastyki, prestiż imion greckich prowadził nawet do zmiany 
imion „chrzestnych”. Dowodem mogą być biografie Rakowskiego (urodzony jako 
Sabi, w latach szkolnych zmienił imię na bardziej prestiżowe Stefan, jeszcze później na 
Georgi Sawa (Amaudov, 1922: 22), czy Gawriła (Gabriela) Krystewicza (pierwotnie: 
Gandju Kadjuv Bajuv). W rzeczywistości bardzo często porzucane na rzecz prestiżo
wych imiona rodzime były adaptowanymi językowo, skróconymi lub zmodyfikowa
nymi postaciami imion „kalendarzowych”, względnie ich słowiańskich odpowiedni
ków. W stosunku do pierwotnego imienia Rakowskiego (Sabi) wysuwane były 
przypuszczenia, że może być ono skróconą formą imienia Sebastian lub ekwiwalentem 
imienia Sa(v)va «— gr. sawaton ‘sobota’ (sabota -> Sabotin ‘urodzony w sobotę’ —> 
Sabi) (Ilćev, 1969: 15).

35 O specyfice bułgarskiego uniwersalizmu, wyrażającego się, z jednej strony w rewitalizacji kultury 
antyku, z drugiej w popularyzacji etyki o genezie renesansowo-oświeceniowej zob. szerzej w: Mileva, 
1999.

36 Trzech synów i córka osiadłego w latach trzydziestych XIX w. w Odessie kupca z Kaloferu, Stefana 
Mutewa, uchodzą za najlepiej wykształconą bułgarską rodzinę tego okresu; Dymitr uzyska! doktorat 
z filozofii na uniwersytecie w Berlinie, Nikola ukończył wydział kompozycji w rzymskim konserwatorium, 
Christo - prawo w Liceum Richelieu w Odessie. Do historii literatury przeszła jednak ich siostra, Elena, 
utalentowana tłumaczka i poetka (w dorobku m.in. przekład Rajny, księżniczki bułgarskiej Weltmana, 
Bajek tureckich [fragmentów Baśni 1001 nocy] i... kolędy Cicha noc), muza i partnerka intelektualna 
Bułgarów studiujących w Odessie, członek założonego przez nich koła literackiego (to jej dedykował 
Gerow poemat Stojan i Rada).

37 Ojciec Wasyla Apriłowa nosił imię Ewstatij (Eustachy), jeden ze starszych braci - Christofor; por. 
Michaił Amaudov, Tvorci na balgarskoto Yazrażdane. T. 1. Parvi vazrozdenci, Sofija 1969. Sam Aprilow 
piszę się Wasilij, co też mogłoby stanowić przyczynek w kwestii imion jako deklaracji politycznej 
(basileus ‘władca, car’).

38 Synowie Christofora, Nikołaj i Spirydon, wybierają karierę urzędników w służbie Rosji, utrzymując 
kontakty ze slawistami rosyjskimi i rodakami; Nikołaj Pałauzow, „agent do zadań specjalnych”, 
odpowiedzialny m.in. za emigrantów w południowej Rosji, członek BKD, publicysta, tłumacz biografii 
Wenelina. Spirydon Pałauzow - historyk {Złoty wiek cara Symeona, Moskwa 1852); w 1864 dyrektor 
urzędu celnego w Warszawie; urzędnik w służbie Rosji.

39 Rajko Zinzifov, Saćinenija, Sofija 1969, s. 312, cyt. za: KovaCev, 1987: 118.

Przypadek Rakowskiego jest o tyle ciekawy, że właśnie on, na fali późniejszego 
antyhellenizmu i walki z grekomanią, zachęcał do wybierania imion rodzimych. Jak 
skrupulatnie odnotowuje Kowaczew, pod jego wpływem Ksenofon(t) Iwanow Żinzi- 
fow zmienia imię na Rajko. Kulisy tej decyzji odkrywa Kowaczew w jego liście 
z 9 stycznia 1859 r.:

Czy pamięta Pan, że kiedy przyjechałem do Odessy, jak tylko usłyszał Pan moje greckie imię, 
pierwsza Pańska odpowiedź brzmiała: „Zmień imię, jeśli jesteś Bułgarem”. Rzeczywiście, Boże, 
jak niestosowne wydało mi się moje imię... Więc zamiast Ksenofon... przyjąłem imię, jakim 
zwracał się do mnie dwa lata temu mąż dobry i wielkiego ducha i największy patriota D. Miładi- 
now. Tego imienia będę się trzymał do ostatniego tchu3’.
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Spektakularny gest Żinzifowa został dostrzeżony i odnotowany przez współczes
nych. W drugiej połowie XIX w. znane są również inne przypadki konwersji imion 
greckich na rodzime, zwłaszcza w gronie młodych entuzjastów Rakowskiego. Botew 
piszę o zjawisku późniejszym (choć o tej samej patriotycznej motywacji), przy czym 
wzmianka o tym, że Bułgarzy zaczynają szukać swoich starych imion, albo zmieniać 
greckie na bułgarskie stanowi jednocześnie potwierdzenie wcześniejszych konwersji 
imion rodzimych na greckie (kulturalne), bo tak należy interpretować owo „szukanie 
starych imion”. Te konwersje (czy podwójne konwersje) utrudniają nieco pracę auto
rom syntetycznych kompendiów, por.: Teodosi (Bogdan) Sotirov Ikonomow (1836— 
-1871), Todor (Boźidar, Bogdan) Zaprjanov (1836-1879), Spas (Sotir) Zafirov (1816— 
-1885) i in.

Mówiąc o konwersji imion na greckie, nie można pominąć sfery, w której konwer
sja jest elementem konwencji: imion mnichów (czarnej braci). Tak zwanych imion 
mnisich z reguły nie nadawano osobom świeckim, wobec czego były one bardzo czy
telnym znakiem stanu. Wśród czołowych postaci bułgarskiego Odrodzenia nie brak 
uczonych mnichów - Paisjusz Chilendarski, biskup Sofroniusz Wraczański, Cyryl 
Pejczinowicz, Joakim Kyrczowski, Neofit Rilski, Neofit Bozweli, Awerkiusz Popsto- 
janow, Mateusz Preobrażenski, Antim Egzarcha Bułgarski itd. Niewiele wiadomo 
o motywacji przy wyborze tych imion; Kowaczew podpowiada regułę: „na tę samą 
literę” co imię świeckie, przykładowo Sofroniusz (jako biskup; jako mnich Serafim-, 
świeckie imię Stojko), Neofit Rilski (Nikola Poppetrow Benin), Mateusz Preobrażenski 
(Mono Petrow Kynew Seizmonow), Antim (Atanas Michajłow) itd. Poza tym świeckie 
imiona niektórych z liczących się postaci do dziś pozostają nieznane.

3.2.2. Imiona bułgarskie

Na tle imion kulturalnych dyktowanych wpływem greckim czy rosyjskim ciekawy jest 
wątek imion kulturalnych upowszechnionych przez przekłady na bułgarski, a po części 
także przez oryginalną literaturę bułgarską. Ich pojawienie wiąże się dopiero z końcem 
XIX wieku, kiedy odnotowano między innymi imiona: Penelopa (Płowdiw ur. 1880), 
Kaliopa (Tym owo, ur. 1876, 1878, 1884, 1904; Bałczik ur. 1892), Kasandra (Pesztera 
ur. 1869), Romeo (Sofia ur. 1897), Afrodita (Płowdiw od 1887 do 1919; Ruse 
ur. 1890), Ariadna (Samokov 1896) i in. (Ilćev, 1969). Wynika to z faktu, że pierwsze 
tłumaczenia literatury pięknej na bułgarski są właściwie swobodnymi przeróbkami 
(nierzadko przekładów-adaptacji na grecki, a więc tłumaczeniami z drugiej ręki), 
w których dokonuje się także przekładu realiów, w tym imion. Tak więc oryginalne 
imiona bohaterów zastępowane są przez imiona brzmiące swojsko, niekoniecznie sta
nowiące dokładny ekwiwalent - np. Biednaja Liza Karamzina w przekładzie Joakima 
Gniewa to Sirota Cvetanka (1858), Florę przemianowywano na Cvetę itd. Warto 
wspomnieć o wariantach imienia towarzysza Robinsona: w licznych przekładach po
jawiają się Paraskev, Petko i Petkan.

Dopiero w późniejszych tłumaczeniach adaptacja imion ma charakter fonetyczno- 
-morfologiczny. Nie bez znaczenia jest zarówno charakter tłumaczonej literatury - są 
to głównie powieści sentymentalne, farsy i komedie, zatem literatura mająca z założę- 
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nia bawić - jak i program tej fazy Odrodzenia, definiujący rodzimość już nie tylko 
w oparciu o język i historię dawnej państwowości, ale i odwołujący się do mitu „nie
skażonej obcymi wpływami” kultury patriarchalnej wsi bułgarskiej. Wątki ludowe 
eksploatuje także literatura rodzima drugiej połowy XIX w., tym samym lansując imio
na tradycyjnie kojarzone ze społecznością wiejską - rodzime oraz postrzegane jako 
rodzime adaptowane imiona chrześcijańskie.

Pisząc o oddziaływaniu literatury na antroponimię Bułgarów w XIX w., nie sposób 
nie wspomnieć tekstów (w tym niebułgarskojęzycznych) o tematyce historycznej - od 
historii, kronik, publicystyki, wydań zabytków historycznych, przez tłumaczenia lite
ratury pięknej traktującej o historycznych Bułgarach, po oryginalną (w języku bułgar
skim) twórczość wykorzystującą wątki historyczne. Klasycznym przykładem imienia, 
w którym widzieć można afirmację świadomości patriotyczno-historycznej, jest Velizar 
(Sofia ur. 1868; Caribrod 1893), wcześniej także jako Belizar (Swisztow ur. przed 
1859)40, nawiązujące do imienia Belizariusza, wodza bizantyńskiego, którego słowiań
skim (czyli bułgarskim) pochodzeniem ekscytowali się zwolennicy historiografii ro
mantycznej spod znaku Wenelina i Rakowskiego. Na popularność tych imion 
(a o takiej można chyba mówić, skoro na przełomie XEX i XX wieku odnotowano już 
derywowane od nich nazwiska) wpłynęły zapewne też dwa przekłady tragedii Hansa 
K.H. Trautzschena Belizariusz, opublikowane w 1844 r., skądinąd same inspirowane 
wspomnianą historiozofią, co wyraźnie widać między innymi we wstępie do tłumacze
nia Kipiłowskiego, fragment którego to wstępu pozwolę sobie przytoczyć:

40 Ilczev, 1969; Iłczew wiąże z Belizariuszem tylko postać Velisar; pojawienie się imienia Belizar 
przed 1859 oznaczałoby, że nie było ono inspirowane historiozofią (ani pomysłami etymologicznymi) 
Rakowskiego.

41 Według Iłczewa imię Belizariusz jest pochodzenia starotrackiego, co też nie przekreśla jego 
„rodzimości” w modelu językowo-kulturowym definiującym język etniczny z udziałem substratu, por. 
włączanie do bułgarskiej mitologii narodowej Orfeusza, trackich uczestników wojny trojańskiej itp.

Kratko źizneopisanie zaradi Velisarija
Sporjad svidćtelstvoto na istorikat i vospitateliat Justinianov Theofila, dokazvasa Ci tojzi Kon- 
stantinopolskiat preslavnyj Imperator Justinian byl Bolgarin iii pokrajnćj mSrć istinnyj Slavjanin 
rodom, istokov syn i iz selo Vetreni v Thrakija. Toj, kakvoto Bolgarin, imał krfij sebesi mnogo 
junacy muźi iz Slavjanska krov. Edin ot SlavjanskitC negovy junacy byl i znamenitiat geroj Veli- 
zarij, Bćlozar, BSlezar ili Velezar, ot Dardanskiat grad Ourmen Ili German. Tojzi Velisarij ćrez 
junaCestvoto i vCmostta si dostigna ta stana glavnyj vojskoupravitel na Imperatorat Justyniana 
(Trautzschen, 1844).

Choć nie wydaje się, by widoczny tu mechanizm etymologizowania imion histo
rycznych, kojarzony później z nazwiskiem Rakowskiego, wpłynął w sposób znaczący 
na motywację przy wyborze imion, imię Velizar stanowi ciekawy przykład szczególnej 
aktualizacji opozycji rodzime - obce41.

W historii bułgarskiej mamy też do czynienia z imieniem, które - niejako za sprawą 
literatury - w znaczącym stopniu zaważyło na losach jego nosicielki. Mowa o przy
padku Rajny pop Georgiewy, stanowiącej współcześnie jedną z ikon Powstania Kwiet
niowego - legendarnej kobiety-chorążego. Młodziutka nauczycielka z Panagjuriszte, 
nosząca imię bohaterki książki Aleksandra Weltmana (Rajna, koroleva bolgarskaja, 
1843), spopularyzowane przez dwa bułgarskie przekłady (1852) i - stanowiący luźną 
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adaptację - dramat Wojnikowa, zapewne imieniu zawdzięcza udział w powstaniu 
i przejście do historii. Z pracy Nikolety Pytowej, tropiącej ten mit odrodzeniowy, od
wołującej się do opublikowanej w 1877 r. w Moskwie Autobiografii samej zaintereso
wanej wynika, że Rajna, namaszczona na chorążego przez przywódcę powstania, Ben- 
kowskiego (ku ogólnemu niezadowoleniu powstańców), podjęła ten patriotyczny krok 
pod przymusem (grożono jej śmiercią). Dopiero pojmana i przesłuchiwana przez Tur
ków „dowiaduje się, że mówi się o niej jako o «bułgarskiej księżniczce» i sama przyj
muje postać symbolu, emblematu; wypełnia rolę, którą przeznaczyła jej historia” 
(Patova, 1998: 185).

Rajna, koroleva bolgarskaja, a także inne utwory (zwłaszcza rodzime) tematycznie 
nawiązujące do dawnej historii Bułgarów, w tym prace historyczne (m.in. Pałauzowa) 
niewątpliwie przyczyniły się do spopularyzowania także innych imion władców buł
garskich (i ruskich), takich jak Simeon, Boris, Svetoslav, Bojan, Petar, Olga, Krum. Ze 
słownika Iłczewa wynika, że stosunkowo późno moda imion historycznych objęła 
imiona Asparuch (pośw. 1875 Ruse, 1884 Kjustendil, 1885 Tymowo; nazwisko Aspa- 
ruchow) czy Kubrat (Ruse 1881, 1882, 1885). Za jej prekursorów uważać można po
niekąd patriotyczną młodzież z kręgu Karawełowa i Lewskiego (Kubratovci).

Przykładem motywacji literacko-historyczno-patriotycznej czy patriotycznej są tak
że odnotowane w tym okresie imiona Venelin, Venelina (od nazwiska Jurija Wenelina; 
pierwsze jest także podstawą współcześnie istniejących nazwisk Venelinov, Venelin- 
skf), Denica (najprawdopodobniej w związku z Dennicą Apriłowa) czy późniejsze 
Rusija (Szumen 1875, 1877, 1899), Balgara (ur. 1884, Michajłowgrad); Volga (Stara 
Zagora 1880, 1885) itp.

3.2.3. Imiona ludu — dawniej i dziś

Jak już byłą o tym mowa wcześniej, stanowiące jeden z istotnych punktów programu 
Odrodzenia zbieranie materiałów folklorystycznych, etnograficznych, pamiątek histo
rycznych, mit języka ludu jako najczystszego, nieskażonego obcymi wpływami, 
a i sięgająca do wątków ludowych literatura w znacznym stopniu przyczyniły się do 
wykreowania idealnego świata bułgarskiej wsi patriarchalnej jako ostoi bułgarskości, 
manifestującej się między innymi przez swoistą antroponimię. W tym miejscu wypada 
zaznaczyć, że choć odrodzeniowe zainteresowanie kulturą ludową (w tym imionami) 
pojawia się w kontekście haseł „rodzimości”, „swojskości”, „pierwotnej czystości”, 
„odwieczności” patriarchalnego świata bułgarskiej wsi, pierwsze prace z zakresu sze
roko rozumianej antropologii kultury, inspirowane z zewnątrz lub przeznaczone dla 
czytelnika obcego, przemycają perspektywę poznawczą, którą charakteryzuje duży 
dystans (Bułgarzy - „oni”). Dystans ten stwarza - z jednej strony - pozory naukowo
ści, z drugiej - wrażenie, że przedmiotem wiwisekcji jest nie tyle kultura rodzima, ile 
jakaś egzotyczna kultura pierwotna, wymagająca gruntownego wyjaśnienia. Owa eg
zotyka kultury ludowej, dostrzegalna nawet w emocjonalnej skądinąd publicystyce 
i historiozofii Rakowskiego (w tym dywagacje o druidach i Sziwie w folklorze bułgar
skim) może być też pochodną punktu widzenia wyobcowanego z tej kultury inteligen
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ta-mieszczucha (nostalgiczny powrót do korzeni) lub wychowanego w kulturze grec
kiej neofity (przypadek np. Dymitra Miladinowa).

Do aspektu starożytności imion rodzimych nawiązuje przy okazji swoich rozważań 
historyczno-etymologicznych Rakowski, pisząc (we właściwy sobie sposób): Imja to 
Stojan, igraj naj-golema rola v Samo-Diviśky te pesny, to imja sja nahodi i v Samskryt 
Jazyk Sthanou t'lkuvano le stable = postojan i było edno ot imjana ta Civa = Siva bo
ga. B'lgarskoto imja Stan, Stanu, Stanju i proć. kak to i Sivu, iii Siva, Sivku i proc. 
(Rakowski, Klucz, s. VIII).

Z kolei Pokazalec Rakowskiego zawiera spis zagadnień, które należałoby uwzględ
nić, badając obrzędowość związaną z narodzinami dziecka. Autora interesuje:

Jakie obyczaje i obrzędy praktykowali ostatnimi czasy i do chwili obecnej nasi Bułgarzy, kie
dy urodzi się im dziecko. A to zacząć tak: jak i w czym kąpią dziecko na początku, kiedy się uro
dzi; jak zaczynająje karmić i jak opatrują kobietę, która urodziła: jakie leki lub zioła dają jej baby 
do picia. Następnie, kiedy robią ponudę, bogorodnik, chrzciny i z jakimi obrzędami? Baby jak 
bają, czyli jakie stare bajania czynią wokół położnicy przeciw złym mocom, używając ziół i oka
dzania. Jak odsyłają babę w dzień chrzcin do domu i czym ją obdarowują? Czy położnica wyko
nuje jakieś niby ochronne środki, kiedy kąpie niemowlę, których nauczyły ją baby; także kiedy 
wychodzi z domu, czy nosi w ręku rożen albo inne żelazo i czy wiążą jej na szyi pierścień, srebr
ny albo złoty, albo stary pieniądz, nazywany babka; jak uważają położnicę przez kilka dni za nie
czystą etc.42

42 Kakvi obićai i obredi sa struvali v poslednite godini i dor dosega struvat naSi balgari, koga im se 
raźdat deca. A to da se zapoćne taka: kak i s kakvo kapjat deca iz parvo naćalo, kato se rodjat; kak gi 
zakarmjavat i kak podvirzvat rodivSaja źena: kakvi lekove iii bureni (bilki) i davat babi da pie. Posle, kogi 
pravjat ponuda, bogorodnik, kraśtenie i s kakvi obredi? Babi kak babuvat, toest kakvi stari bajanija tvorjat 
około lehusa protivo zlie duchove bilki i kadenie upotrebljajaSti. Kak izpraśtat baba v den kraśtenija u doma 
i, s kakvo ja obdarjavat? Lechusa źe izpalnjava njakakvi si uż predohranitelni sredstva, koga si каре dete 
s bajanija, koich i naućat babi; kakto kogi izliza povan, nosi v raka rażeń iii drugo żeljazo i vrazvat i na Sija 
prasten, srebaren iii zlaten, iii star penez, nazovaem babka; kak smatrat lehusa za njakolko dni nećista 
i proć. Pokazalec Hi rikovodstvo, kak da se iziskvat i izdirjat naj-stari ćerti naśego bitija, jazyka, 
narodopokolenija, starago ni pravlenija, slavnago ni proSestvija i proć. ot G. S. Rakovskago. Cast parva. 
Odessa 1859 (Rakovski, 1988: 23).

43 Kukeri (u Rakowskiego także Kukovden albo Kuklinderi) to rodzaj rytualnej maskarady w końcu 
karnawału (zapusty); obyczaj, którego początki wiąże Sławejkow z kultem Dionizosa, choć, jak piszę, 
w czasach mu współczesnych rytualne orgie zostały już zastąpione symbolicznymi formami kultu 

O obyczajach ludowych związanych z narodzinami i nadaniem imienia dziecku, 
w tym o problemie motywacji przy wyborze imienia, piszę Ljuben Karawełow w wy
danej po rosyjsku książce Pamjatniki narodnago byta bolgar (Moskwa 1861), za
mieszczając pokaźny spis imion osobowych.

Fascynacja przedchrześcijańskimi motywami wyboru imienia (zwłaszcza o funkcji 
życzeniowej i ochronnej), rytuałami magicznymi, towarzyszącymi nadawaniu imion, 
widoczna jest u Sławejkowa, którego tekst Najdenćo jest jedną z najczęściej przyta
czanych ilustracji „swoistości” bułgarskiej tradycji wiejskiej:

Kiedy komuś umierają dzieci, żeby temu zapobiec, kiedy znów urodzi się dziecko, rodzice 
proszą kuma (ojca chrzestnego) o zgodę, żeby [móc] podrzucić dziecko, a babka, która je odbie
rała, kąpie je, zawija w pieluszki i przed świtem kładzie na rozstajach, a sama chowa się gdzieś, 
by mieć je na oku. Ten, kto pierwszy przypadkiem tamtędy przejdzie i znajdzie dziecko, zostaje 
ojcem chrzestnym i zwykle daje mu na imię Najden. Na takie dzieci ludzie patrzą z szacunkiem 
i preferują przy wyborze kolędników, kukerów43 itd. Ciekawe, że w czasach tureckich, kiedy 
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przechodzący Turcy znajdywali takie dzieci, nie odmawiali [propozycji] zostania ojcem chrzest
nym, i chociaż sami nie byli obecni przy obrzędzie chrztu, którego dopełniał ktoś w zastępstwie, 
to byli uważani za prawdziwych ojców chrzestnych44.

płodności, jak np. drewniany fallus, sianie zboża; por. Slavejkov, P. Balgarski narodni obićai i vćrvanija. 
Obśtedostapno izloźenie. Sofija 1924.

44 Ibidem.
45 Iłczew interpretuje to imię dwojako: jako itnię-zaklęcie, mające zapobiec kolejnej ciąży, albo imię 

ochronne; por. Ilfiev, 1969: 359; Kowaczew podaję już tylko znaczenie dosłowne: ‘niechciany’ (KovaCev, 
1987: 136), choć przypadek ten doskonale mieściłby się w logice „świata na opak”; por. np. eseje Borisa 
Uspienskiego, szczególnie Antyzachowanie w kulturze dawnej Rusi [w:] Historia i semiotyka, przełożył 
i przemową opatrzył Bogusław Żyłko, Gdańsk 1998.

46 Przykłady i interpretacje podaję za: KovaCev, 1987: 135-136.
47 Przykłady za: IlCev, 1969: 13-14. IlCew różnicuje te imiona, interpretując Dosta, Dostana, Stiga jako 

‘wystarczy już tych dziewczynek’ (choć Kowaczew notuje też Dostań, por. KovaCev, 1987: 136) zaś 
Zaprjan - jako życzenie definitywnego końca wielodzietności: jest to imiesłów od czasownika zapra, 
‘zamknąć, zawrzeć’, stąd ‘zatrzymać’, por. polskie zaprzeć, zaparcie, zaparty, iść w zaparte.

KswzteN, ibidem-, szerzej o imionach tego typu w: Budziszewska, 1989: 237-244.

Imię Najden ‘znaleziony’ (forma żeńska Najda), oraz tożsame znaczeniowo 
Obreten, Obretko, których odpowiedniki odnotowano w źródłach polskich (Naleziony, 
1394, Nalezionek, 1395 [Malec, 2001: 75], być może też ślad w nazwisku Nalazek) 
i przedstawiony przez Sławejkowa rytuał podrzucania (czy porzucania) stanowią 
przykład praktyk magicznych, mających służyć oszukaniu losu (złych mocy). Do imion 
ochronnych należą też m.in. Prodan ‘sprzedany’, Kupen ‘kupiony’, przypuszczalnie 
Nehtjan, Nehten ‘niechciany’45, a także „zniechęcające”, „brzydkie” imiona, np. 
Groza, Grozanka ‘brzydula’, Strahil ‘straszny, budzący strach’, Starba ‘szczerbata’, 
Siva ‘szara’, Gala (<— gal ‘czarny, brzydki’), Gjubrena («— gjubre ‘gnój, 
nieczystości’)46, „antykoncepcyjne” Dosta, Dostana, Stiga ‘dosyć, wystarczy’, 
Zaprjan, Zapriana, Zaprin, Zapren o podobnym znaczeniu47.

Gdyby do „porzuconego” na rozstajach noworodka jako pierwsze zbliżyło się 
zwierzę, miał on szansę otrzymać imię Praso, Prasko («— prase ‘prosię’), Vole, Volo, 
Voljan («— vol ‘wół’), Krava, Kravo, Kravko, Kravco (♦— krava ‘krowa’), Gąsko, 
Gaskjo («— gaska ‘gęś’), Pesan, Peso, Pesjo («— pes ‘pies’), Kućkan («— kućka ‘suka’) 
(KovaCev, 1987: 137) itd.

Jakościowo inne imiona, niezwiązane z obrzędem „podrzucania”, stanowią imiona 
ochronne odnoszone do totemicznych: popularne (w tym w różnych „redakcjach” 
językowych) imiona motywowane przez nazwę wilka - Vukan, Vukana, Vukasin, 
Vukica, Vako, Vakio, Vala, Vaio, Valio, Valkan, Valko, Valkas, Valkasin, Kurt, Kurta, 
Kurtę, Kurd, Kurtio (tur. ‘wilk’); Drako ‘smok’, Zmej, Zmejko (smok z folkloru 
bułgarskiego), Mećo, Mećko («— mećka ‘niedźwiedź’)48.

Obok imion ochronnych bułgarską kulturę ludową charakteryzuje rozbudowany 
system imion życzących, omenów, stanowiących ślad magii kreatywnej. Są to najczę
ściej derywaty odprzymiotnikowe lub odrzeczownikowe, tworzone od abstraktów (Źzv- 
ko, Zdravka, Velika, Draga, Dobri, Blagoj, Milko, Iskren, Rusa, Mladen, Rumen), ale 
i od nazw kwiatów, ziół, drzew, owoców, ptaków, kruszców i kamieni szlachetnych 
(Iglika, Boźura, Nevena, Cveta, Cvetan, Detelina, Jagoda, Dafinka, Javor, Jasen, 
Galab, Pauna, Zlata, Bisera, Zornica itp.). Wiele z nich ma analogie w innych języ
kach bałkańskich.
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Wspomnieć wypada, że z tradycją wiejską (prymamie: w ogóle domową) wiążą się 
spieszczenia i zdrobnienia, a także imiona skrócone, najczęściej dwusylabowe, nie
rzadko z reduplikacją - Ceca, Cana, Mimi, Liii, które u Bułgarów występują także 
w funkcji imion oficjalnych (urzędowych). Duża liczba tych imion, współcześnie sa
modzielnych, pochodzi od imion kalendarzowych, por. Cenka «— Aksenija, Gena «— 
Evgenija, Sijka <— Anastasija, Doćka <— Evdokija, Roska <— Efrosina (Angelova- 
Atanasova, 2006: 56). Por. także Manol, Mano, Manjo, Manćo «— Emanuel, Pano, 
Panto, Pando «— Pantalejmon, Lambo, Lambi «— Haralampi, Koce «— Konstantyn, Veta 
«— Elisaveta, Kata <— Katerina (Ilćev, 1969: 16).

Choć imiona rodzime czy ludowe wiąże się na ogół ze znaczącymi imionami ży
czeniowymi i ochronnymi (i derywatami), a więc magią o podłożu przedchrześcijań
skim, należy przypomnieć, że dziewiętnastowieczni Bułgarzy identyfikowali się jako 
społeczność chrześcijańska. Niezależnie zatem od motywacji wyboru imienia (imię 
magiczne, imię z „kalendarza”, odnawianie imion dziadków), niezmiernie ważną rolę 
odgrywał związany z nadawaniem imienia obrzęd chrztu.

We wszystkich kulturach nadanie imienia jest jednym z obrzędów inicjacyjnych, 
kreujących jednostkę, wydobywających ją z nicości, ze świata „obcych”, i wprowa
dzającą do społeczności „swoich” czy „naszych”. W bułgarskiej kulturze patriarchal- 
nej, definiującej się jako chrześcijańska, nadanie imienia (chrzest) jest wprowadzeniem 
do społeczności chrześcijańskiej, a więc jednocześnie inicjacją i socjalizacją, jest wła
ściwymi, prawdziwymi narodzinami. Tę semiotykę przekraczania progu/granicy dwóch 
światów widać wyraźnie w często przytaczanym opisie P.R. Sławejkowa:

Deteto trjabva da se krAsti - „osveti” do sedmija den ot raźdaneto mu, zaśtoto e „poganće”
- „ezićnik”, i ako poćine nekrAsteno, ne może da se pogrebe v obśtite hristjanski grobista. Sled 
krAstavaneto v cArkva kumata (krAstnicata) podava prez praga na rodnija mu dom deteto na majka 
mu s dumite: „evrejCe” (pavlikjanće, poganće) ti go vzeh, christijanće ti go davam49.

■” „Dziecko należy ochrzcić do siódmego dnia po urodzeniu, bo jest «małym poganinem» i jeśli umrze 
nieochrzczone, nie można go pochować na wspólnym chrześcijańskim cmentarzu. Po chrzcie w cerkwi 
kuma (matka chrzestna) podaję dziecko matce przez próg domu rodzinnego ze słowami: «Wzięłam je od 
ciebie jako żydzię (paulicjanię, poganię), oddaję ci jako chrześcijanię»” [tłum. E.S.] - Pełko Slavejkov, 
Bułgarski narodni obićai i vjarvanija, Sofija 1921, s. 63-64; cyt. za: Kovaćev, 1987: 125 (wydanie 
z 1924 r., z którego korzystałam, nie zawiera tego tekstu).

Warto zwrócić uwagę na pojawiające się w formule przekazania ochrzczonego nowo
rodka matce epitety obcego: poganće, evrejce, pavlikjance, które - co do tego nie ma 
wątpliwości - są (poprzez zaprzeczenie) definicją tożsamości grupowej, nie-pogańskiej, 
nie-żydowskiej, nie-paulicjańskiej (heretyckiej, katolickiej). Wymienność tych określeń 
traktować można jako ewentualny ślad kontaktów z (odpowiednio): poganami, żydami, 
paulicjanami, choć w istocie chodzi tylko o odprysk średniowiecznej literatury pole- 
miczno-dydaktycznej (poganami w tekstach religijnych określano innowierców, 
zwłaszcza muzułmanów).

Ten szczególny typ zdefiniowanej ksenofobii o podłożu religijnym tłumaczy nie
obecność w kulturze bułgarskiej XIX wieku imion tureckich, zanik starotestamento- 
wych imion pochodzenia hebrajskiego, wreszcie fakt marginalizowania dorobku kultu
ralnego bułgarskich katolików.
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Skoro pierwsze dowody zainteresowania antroponimią bułgarską o podłożu folklo
rystycznym i etnograficznym (motywacja przy wyborze imienia, obrzędy i formuły 
magiczne związane z nadaniem imienia itp.) można wiązać już z okresem Odrodzenia, 
to prace antroponomastyczne zorientowane językoznawczo (słowotwórstwo, etymolo
gia) pojawiają się dopiero w czasach niepodległej Bułgarii. Poza słownikiem etymolo
gicznym imion T.K. Kodżowa (Talkuvac na sobstvenni imena, 1887) i cyklem artyku
łów Trajko Kitanczewa (1893) należą one już do XX wieku50.

50 Więcej o historii antroponomastyki bułgarskiej w artykule Iwana Duridanowa: Ivan Duridanov, 
Razvoj na balgarskata onomastika. Antroponimija, „Onomastica” 1956 (III), s. 365-379.

51 Teoretycznie taką parę mogłyby stanowić także bułgarskie imiona Dobri, Blagoj, Blaże vs Hristos, 
Hristo, < gr. chrestos ‘dobry, cenny’.

3.2.4. Kalki — oswajanie obcego, czyli obcy-nieobcy

Interesujący jest (wskazywany już przez Iłczewa) fakt, że pewna część imion pocho
dzenia greckiego (znaczących na gruncie języka greckiego) funkcjonuje u Bułgarów 
paralelnie do imion rodzimych o tym samym znaczeniu, przykładowo: Fotij (< gt.fotia 
‘ogień’) - Ognjatr, Petar (< Petros ‘skała, opoka’) - Kamen', Todor (< gr. Teodor ‘dar 
boży’) - Boźidar, Evdokia (< gr. ‘dobry’ + ‘pomyślność’) - Dobroslava', tu też Dokia, 
Doćka - Slava, Slavka etc.51 Niektóre z nich mogą (choć jednocześnie wcale nie mu
szą) być wynikiem przekładu - ewidentnym (udokumentowanym) przekładem jest 
casus bułgarskiej świętej - Petki/Paraskewy Tymowskiej, podobnie traktować można 
paralelę Kiriak - Nedjalko/Nedelćo, jak i wskazane przez Iłczewa (i Kowaczewa) Bla- 
gorodna < Evgenija, Bogoljub < Teofil/Filotej, Vazkresija < Anastasija, Krastio < 
Stavri, Nadeźda < Elpida, Nebesna < Urania, Pastirko < Pimen, Spas < Sotir, Srebrio 
<Argir, Careva < Vasilka (Ilćev, 1969: 15).

W wypadku niektórych imion trudno stwierdzić, czy i w jakim stopniu zbieżność 
ich znaczeń wynika z przekładu, a w jakiej mierze jest wynikiem działania uniwersal
nych mechanizmów nominacji (imię znaczące, nomen omen), zwłaszcza w kontekście 
bałkańskim. Jako przykład może tu posłużyć imię męskie Petko. W spisie najczęściej 
używanych imion bułgarskich, zamieszczonym w słowniku Bogorowa z 1869 r. (por. 
Aneks IV), wskazane jest ono jako ludowa (dimotiki) postać imienia Petar, teoretycz
nie jednak mogłoby być derywatem od bułgarskiego imienia świętej (< Petka), transla
cją greckiego wariantu męskiego imienia (< Paraskev < Paraskeves), zdrobnieniem od 
Petar, albo innym imieniem, motywowanym przez nazwę dnia tygodnia lub - bezpo
średnio - przez liczebnik pet ‘pięć’ (np. ‘urodzony w piątek’, ‘piąte dziecko w rodzi
nie’ - por. wspomniane nominacje bułgarskiego Piętaszka).

Jako ciekawostkę można podać przytoczony przez Ludwiga Selimskiego fakt, że 
w trakcie nawracania na katolicyzm bułgarskich paulicjan i bogomiłów (XVII w.):

duchowni katoliccy - pierwotnie tylko misjonarze cudzoziemcy - praktykowali między innymi 
także tłumaczenie imion łacińskich, względnie zlatynizowanych na odpowiadające im ludowe 
imiona bułgarskie (słowiańskie), mimo że nie zawsze były to próby udane, jak też i nie zawsze 
w ten właśnie sposób kojarzono dane imię rodzime z imieniem świętego z kalendarza rzymsko
katolickiego (Selimski, 1999: 24).
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Z praktyką tą cytowany autor ostrożnie kojarzy „pozorne kalki” - paralele niektó
rych imion umownie rzymskokatolickich i ich bułgarskich (w sensie językowym) ko- 
relatów: Bistra < Klara-, Veliko, Velika < Paskal, Paskalia-, Vesel(in), Vesel(in)a 
< Gaudenty, Gaudencja-, Źivko < Vitalis-, Zdravko < Valerius-, Valentinus, Salvius; 
Zlatko, Zlatka < Aurelius, Aurelia, Stojko < Fermin, wskazując jednocześnie udoku
mentowane przykłady wiązania imion obcych z istniejącymi już rodzimymi, na zasa
dzie ekwiwalencji semantycznej: np. Bartolomej z Bratan, Rafael, Rafaela z Rad(o) 
i Rada, Sebastian, Sebastiana z Sabi, Stojan, Stojana, bądź tylko podobieństwa fone
tycznego (Felice z Velico, Fidelio z Videlio, Fidelina z Videlina, Justina z Istina 
(Ibidem).

Mówiąc o imionach przejmowanych z łaciny czy włoskiego (czasem za pośred
nictwem innego języka), należy wspomnieć, że obcość konotowały nie tylko imiona 
świętych typowo katolickich, nieznanych w tradycji prawosławia, ale i (niezależnie od 
adaptacji fonetycznej do systemu gwary) imiona wspólne obu tym tradycjom. Wynika 
to z faktu, że przejęte do łaciny imiona chrześcijańskie zachowały starszą wymowę, 
podczas gdy na gruncie greckim ta ostatnia, w miarę ewolucji systemu fonetycznego, 
ulegała aktualizacji, co znalazło też wyraz w transkrypcji imion greckich na bułgarski 
(sprzyjała temu cyrylica, pismo fonetyczne). Z kolei misjonarze jezuiccy przenosili na 
grunt bułgarski łacinę nacechowaną wymową włoską, co niekiedy widać także w imio
nach (np. [ce] > [će], np. Cecilia/Ćećilia-, interwokaliczne [s] > [z], Jozef). W ten spo
sób paralelnie do prawosławnego Gavri(i)l zaczęło funkcjonować katolickie Gabriel, 
obok prawosławnego Irina - katolickie Irena, Josif- Jozef, Mihail - Mikael, Klimenti- 
na - Klementina, Elizaveta - Elisabeta51.

52 Źródłem tych różnic jest m.in. przejście w greckim dyftongów oi, ei, a także tj > i, dyflongu eu > ev, 
transkrypcji (i adaptacji) b odpowiednio w [b] albo [v], W polszczyźnie śladem takich (różnych) redakcji 
jest np. opozycja Szczepan - Stefan.

Na tle dominującej kultury prawosławia imiona te stały się na długo wyraźnym 
znakiem swojego-obcego. Nieco inaczej ma się rzecz z imionami będącymi wynikiem 
translacji lub skróconymi, gdyż te często pokrywają się z używanymi przez wyznaw
ców prawosławia, odnoszonymi do rodzimych.

Fakt tłumaczenia imion katolickich na bułgarski (czy dokładniej wiązania imienia 
umownie oryginalnego z bułgarskim ekwiwalentem) mógłby pośrednio dowodzić, że 
zjawisko przekładu imion w XVII w. w Bułgarii nie było czymś nieznanym i, być mo
że, stanowiło szczególny przypadek bałkańskiego funkcjonalizmu, obserwowanego 
w przypadku patronimików czy nazwisk (wymiana sufiksu dzierżawczego w zależno
ści od kontekstu językowego). Stefan Iłczew zwraca uwagę na bohatera Wazowa 
(Cicovci), niejako „z rozpędu” tłumaczącego greckie imiona dzieci na bułgarski. Fakt 
ten może być jednak równie dobrze aluzją do wspomnianej już mody na powrót do 
imion rodzimych.

3.2.5. Imię w gramatykach

W kontekście rozważań na temat imion Bułgarów w okresie Odrodzenia jako pewną 
wskazówkę na temat ówczesnego rozumienia „swojskości” imion traktować można 52 
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material ilustracyjny ówczesnych gramatyk. Zakładając, że jako ilustrację wybiera się 
przy takich okazjach okazy typowe, imiona własne przytaczane między innymi w para
dygmatach „odmiany” rzeczownika, a także we frazach i zdaniach ilustrujących po
szczególne zagadnienia gramatyki czy pisowni, z dużym prawdopodobieństwem uznać 
można je za reprezentatywne dla środowisk wciągniętych w proces kształcenia.

Kryterium to może być zawodne w wypadku pierwszej gramatyki bułgarskiej Neo
fita Rilskiego (1835), zwłaszcza w przypadkach, kiedy jako materiał ilustracyjny trak
towane są imiona konkretnych postaci biblijnych i historycznych. W tym sensie nie są 
to imiona w ogóle, czy imiona Bułgarów, a nominacje jednostkowe, a ich użycie mówi 
więcej o horyzontach kultury niż o praktyce nominacyjnej. I tak na przykład regułę 
dotyczącą pisowni nazw własnych i imion (od dużej litery) Neofit ilustruje przykłada
mi: Petr velikij, Aleksandr Mękedonskij, Ekaterina Aleksievna, Kleopatra (s. 158). 
Przy okazji odmiany rzeczowników paradygmatu żeńskiego -a (sklonenie pervoe) po
jawiają się: Juda, Luka, Thoma, Mina, Sosana, Elena, Varvara, Roksandra, Martha (s. 
79-80). Sklonenie vtoroe ilustrują: Grigorij, Matthej, Marko-, formy biernika: Joanna, 
Petra, Pavla, Grigoria, prati Bog aggela svoego Gavriila, prećistej deve Marii-, proro
ka Zacharija-, (caro) Aleksandr, (filosofo) Zinon (s. 92); Georgij, Grigorij, Vasilij, 
Dimitrij Julij (kesar), Filothej, Matthej, Andrej, Moisej, Marko, Petko, Stojko, Hristo 
(s. 95). Skądinąd wiadomo, że przynajmniej większość z wymienionych tu imion rze
czywiście przekładała się w owym czasie na praktykę imienniczą Bułgarów, obecność 
np. obarczonego kulturowym tabu imienia Juda (Judasz) każę traktować ten zbiór 
przynajmniej w części jako tekstowy.

Inaczej ma się rzecz w przypadku imion przytoczonych w kontekście derywacji, 
gdzie mowa już o realnie funkcjonujących imionach Bułgarów. W omówieniu przy
miotników dzierżawczych i patronimików (otecestvennite i priteżatelnite prilagatelni) 
wymienione są derywaty: Petrov, Pavlov, Simonov, Jovanov, Georgiev, Aleksiev, Va- 
siliev, Dimitriev, Mattheev, Petrova ta, Pavlova ta (źena), Vasilieva ta, Mattheeva ta\ 
a także imiona Theodora, Anna, Varvara wraz z derywatami Theodorin, Annin, Varva
rin (s. 105-107). W kontekście modelu patronimicznego na -ić mamy: Georgij Vasi- 
lievic, Vasilij Georgievic, Stoęn Jovanovic, Jovan Stoęnović (s. 108). Neofit zwraca też 
uwagę na derywaty Pavlovica, Georgievica, Stoęnovica, Jovannovica, Petkovica, któ
re, jak podkreśla, „oznaczają nie córkę Pawła, Georgiego czy Stojana, ałe żonę" 
(s. 108). Dostrzegalne w tej części gramatyki ograniczenie liczby imion (lub derywa
tów) ilustrujących poszczególne kategorie w połączeniu ze statystyką użyć w całym 
tekście pozwala na wyodrębnienie zbioru imion „typowych”: Petar, Petko, Pavel, Si
mon, Jovan, Georgij, Aleksij, Vasilij, Stoęn, Dimitrij, Matthej, Varvara, Anna, (The
odora). Poza Stoęn, Petko (i wspomnianymi jednokrotnie Stojko, Hristo) oraz zachod- 
niobułgarsko-serbsko-macedońskim Jovan (Jan) są to zasadniczo uniwersalne imiona 
chrześcijańskie w postaci kanonicznej (nieprzekształcone fonetycznie, niezdrobnione).

W trzech gramatykach bułgarskich: Bogorowa (1844), Gruewa (1858), Momcziło- 
wa (1868), które stanowią doskonały przykład „nawarstwiania się” nowych gramatyk 
na gramatykach wcześniej istniejących, w partiach „absorbowanych” od poprzedników 
materiał ilustracyjny stanowi niekiedy jedyny element oryginalnego wkładu autorów. 
Jako przykład posłużyć może obecna u trzech autorów definicja nazw własnych, por.:
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Sąśto [ime] koeto pokazuva edno otdelno neśto ot celyj rod: kakto Dragan, 
Tundźa, Tąrnovo (Bogorov, 1844: 8); Sobstveno imja e, koe-to sa dava na edin pred- 
met za da sja razpoznae ot drugi-ty, ćto są ot saśtij vid: Stojan, Tranovo, Dunav i pr. 
(Gruev, 1858: 6); Sąśtestvitelnoto ime ili sja otdava samo na edin ot mnogo ednovidny 
predmety, i togaz sa zove: Ivan, Rada, Tarnovo, Dunav [...] (Momdilov, 1868: 14).

W gramatyce Bogorowa, poza wskazanym już imieniem Dragan, użytym także we 
wzorze odmiany (s. 19), jako materiał ilustracyjny pojawiają się także: Vąlćo (s. 9), Stoęn 
(s. 19), Acc. Stoęna (s. 10), kąśtata (ćija?) na Stoęna, Stoęnovata kąśta (s. 99), Bogdan, 
Todor, Ivan, Negol, Dragoj, Georgij, Nikołaj, Marko, Nedio (s. 19), Slavćo, Naćo, 
Ivanco, Peio, Krąstio (s. 20); Rusica, Mara, Marija, Neda, Gana, Petkana, Anica (s. 22); 
Evdokija, Evpraksija (s. 23). W uwagach ortograficznych zasadę stosowania dużej litery 
w pisowni imion własnych ilustrują przykłady: Negol, Cvetko (s. 107), zasadę niedziele- 
nia zbitek ks, ps i dź w wyrazach obcego pochodzenia przy przenoszeniu do następnej 
linijki: Ale - ksandr (s. 108), użycie wykrzyknika: Petko! PosluSaj tazi prikazka (s. 112). 
W porównaniu z gramatyką Neofita dokonuje się tu zauważalna etnicyzacja materiału 
ilustracyjnego, choć jego skromne rozmiary nie mogą być podstawą głębszych wniosków. 
Powtórzeniu (w tym jako ilustracja kategorii nazw własnych lub imion) ulegają tylko trzy 
imiona: Stoęn (s. 4), Dragan (s. 2) oraz Negol (s. 2).

W gramatyce Gruewa w kontekście paradygmatów rzeczownika pojawiają się 
imiona: Stojan, Marko, Georgij, Rae — dat. Raju, acc. Raja, voc. Rae (s. 14), Dragan, 
Bojan, Dimitar, Atanasij, Matthej, Pjatko, Stojko, Krae, Boe, Stoe (s. 15), Rada, 
Nedelja, Marga, Velika (s. 16), Stojka, Pejka, Marija (s. 17). Wskazówką dotyczącą 
popularności niektórych imion może być też ich (lub ich derywatów) użycie w kontek
ście problemów składniowych i pisowni: Petrov kon (s. 19), Petrov, Ivanov (jako 
przymiotniki dzierżawcze, s. 20), Ivan po-dobar ot Stojana (s. 23); znają sja s Stojana 
(s. 36); Petar byde obyknąt ot vsicky seljane (s. 67), Stojan e zdrav; Stojan zdravee 
(s. 84), Stojan myśli (s. 84); az obyćam, poćitam i chvalją Stojana (s. 92); Gde e Petar? 
(s. 92). Nito Stojan, nito Petar sa krivd (s. 99). Az, ty i Petar sme Blagare (s. 100); Ty 
i Stojan prilezavate (s. 100); obyćjam (kogo?) Stojana-, ućją (kogo?) Stojana (ćto?) 
knigą (s. 102); Stojan e rodnina Draganu, na mesto Draganw, sabiram sja s Stojana 
(s. 104); Gospodin Stojan, Gospoźja Marija (s. Ill); Petrov (reguły pisowni, s. 112), 
Ale-ksij (w wyrazach obcych ks i ps się nie rozdziela s. 125); prijatel Vasilij (s. 118); 
Stojan ili Nikola epo-prileźatelen? (s. 128).

Podobnie jak poprzednicy, także Momcziłow wymienia sporo imion przy okazji 
odmiany rzeczownika: Dragan, Ivan, Stojan, Parvan, Prodan, Milan, Petar, Dimitar, 
Radoj, Petko, Blagoj, Matthej, Georgij, Petko, Rajko, Stajko, Nejko, Marko, Vico, 
Minćo-, Peju, Baju, Boju, Stoju, Nedju, Radnju, Zlatju, Tosju, Mitju (s. 23); Neda, Ma
rija, Stana, Pena, Elena, Rada, Gerga, Мота, Kera, Velika, Anna, Rajka, Stojka, 
Pejka, Nedelja (s. 25). Formy wołacza Rajkę, Stójkę, Marijke wskazane są jako wyjątek 
od asymilacji tylnojęzykowych [k], [g], [x] przed samogłoskami rzędu przedniego 
(s. 146), a imiona Ivan i Neda w kontekście omawiania zasad dystrybucji rodzajnika 
(s. 30). Regułę tworzenia przymiotników dzierżawczych ilustrują przykłady derywatów 
Ivanov, Georgiev, Nedelin (s. 103), zaś uwagę o stosowaniu litery в (dumała в sa 
upotrebjava samo v grackite durni) m. in. Goma, Geodor (s. 146).
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Podobnie jak u Gruewa zarysowuje się tu zestaw imion ilustrujących stereotyp 
gramatyczny: Ivanov syn (s. 9); Petrov kon; Ivanova riza\ Radino dete (s. 31); Svetyj 
Ivan (s. 37); Az i ty videhmy Petka, no toj ne ny pozna (s. 10); Stojan provodi syna si 
na niva (s. 10); Ivan dojdę s peroto v rąka (s. 12); Stojan i Nikola ćetąt, a ty piśeś 
(s. 10); Mama Stojanu dumaśe', Stojan mami si dumaśe-, Petko Radi prasten dade 
(s. 28); Ivan e po umen ot Nikola', Nikola e naj prileźatelen ot sićkite ućenicy (s. 34); 
Bihąpienygo Petka (s. 38); Petko ući Ivana (s. 50); Stojan e takavzi (s. 106); Petar 
enikakav (s. 106); Nikola e sposoben, no ne sa trudi (s. 116); Dojdę li si Ivan? 
(s. 117); I Ivan, i Nikola e dobar (s. 120); Ti i Petko piśete (s. 121); Ivane! Daj mi kni- 
gata (s. 124); prilićen na Petka (s. 126); Nikola go myjąt (s. 136); Tebja vykat, a ne 
Petka (s. 136); Petko sega ta viźda (s. 136); Stojan kato ti kaza (s. 137); Dadoh na 
Nikola knigata (s. 137); Poverih go na Nikola-, Zeh peroto ot Petka (s. 138).

Jest to zestaw imion bardzo zbliżony do zestawu zaproponowanego przez Gruewa, 
a jednak różniący się od niego - na tle niekwestionowanego bohatera wszystkich gra
matyk, Stojana, pojawia się (u Gruewa wymieniony tylko przy okazji deklinacji) Petko, 
częściej przywoływany jest Nikola, a także Ivan. Miejsce pani Marii (formuły grzecz
nościowe) zajmuje Rada, znika Dragan, marginalizacji ulega Petar. Oba podręczniki 
dzieli dekada, wpisują się też w dwa różne konteksty regionalne.

3.2.6. Varia

• Ciekawe, że zarówno w prawosławnym, jak i w katolickim podsystemie antro- 
ponimicznym Bułgarów tabuizacji uległo imię Jezus (co w sumie jest zjawi
skiem o szerszym zasięgu), jak i Sofia, które jako antroponim pojawia się dopie
ro w końcu XIX wieku, pod wpływem obcym (głównie rosyjskim). Być może 
źródła tego ostatniego zakazu dopatrywać się należy w kulcie Świętej Mądrości, 
czyli Mądrości Bożej (Hagia Sophia) o podłożu gnostyckim. Poza tym wśród 
imion pochodzenia biblijnego zasadniczo preferowane są nowotestamentowe.

• W wyborze i tworzeniu nowych imion Bułgarzy wykazują bardzo dużą pomy
słowość, która współcześnie przydaje się nawet tradycjonalistom: przemiany 
obyczajowe, a zwłaszcza spadek dzietności teoretycznie uniemożliwiają kulty
wowanie powszechnego niegdyś „odnawiania” imion (nie zawsze rodzimych) 
dziadków - obowiązujący system trójczłonowy: imię + patronimicum + nazwi
sko nie dopuszcza większej liczby imion. Z faktem tym niektórzy autorzy wiążą 
pojawienie się imion-hybryd, kontaminacji imion odpowiednio babć lub dziad
ków.

• Wskazane powyżej przykłady imion rodzimych, wśród których pojawiły się 
m.in. derywaty od zapożyczeń (gal, gjubre, drako, kurt, dafina, paun, biser), )ak. 
i praktyka derywowania nowych imion (w tym od imion już istniejących) dowo
dzą, że „rodzimy”, tzn. oparty na języku system antroponimii bułgarskiej w za
kresie imion własnych jest systemem otwartym. Z powyższego wynikałoby 
również, że imiona rodzime utożsamiane są z imionami znaczącymi, motywo
wanymi słowotwórczo, choć przypadek hybryd oraz powszechnie używanych
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w Bułgarii (również w funkcji oficjalnych) imion skróconych, których motywa
cja przestaje być czytelna dla niewtajemniczonego, oznaczałyby coś wprost 
przeciwnego: na pierwszy plan wysuwa się forma, czyli kompleks (fonetyczny, 
słowotwórczy) identyfikowany jako rodzimy, pozostawiając w tle semantykę, 
czy inaczej: w wypadku niektórych imion (skróconych, hybryd) motywacja sło
wotwórcza należy do wiedzy pozajęzykowej (por. Сапа - od Stana, Stamena 
albo innego podobnego imienia (Ilćev, 1969: 525), Ceca - z Cvetana albo Cve- 
ta, Dido - od Dimitar, Dino, Diko, Dilo; Pena - od Petkana, Petrana itp.), czyli 
zupełnie tak samo, jak w wypadku imion zapożyczonych, por. Paca - od Para- 
skeva, Pavlina-, Neli - od Anelija, Kornelija, Ganelija-, możliwe też jako zapo
życzenie (< Nelly), etc.

• Na podstawie słowników frekwencyjnych (Kowaczewa i Kałkanowej) można 
stwierdzić, że w latach 1901-1992 w bułgarskim systemie antroponimicznym 
istniał pewien stały zasób imion o niesłabnącej popularności, a więc ponadcza
sowych, a także ponadregionalnych i ponadśrodowiskowych (praca Kałkanowej 
dotyczy antroponimii Sofii).

3.3. KSZTAŁTOWANIE SIĘ (I KSZTAŁTOWANIE) 
NAZWISK BUŁGARÓW. PATRONIMIKA, 
PRZYDOMKI, PRZEZWISKA

Kształtowanie się nazwisk bułgarskich jest zjawiskiem późnym, w zasadzie odnoszonym 
do drugiej połowy XIX w., toteż kwestia ich specyfiki (motywacji i formy) pośrednio 
wiąże się z problematyką języka i świadomości językowej w okresie Odrodzenia.

Współcześnie Bułgarzy posługują się trój członowym schematem nominacyjnym 
(trite imena): imię własne + patronimikum + nazwisko. Ustalił się on w wyniku aktów 
normatywnych już w warunkach niepodległego państwa bułgarskiego, choć, nie będąc 
regułą, stosowany był także wcześniej. Zarówno patronimikum (baśtino ime), jak 
i nazwisko właściwe (familno ime) mają strukturę przymiotnikową, co powoduje róż
nicę form stosowanych w odniesieniu do mężczyzn (Ivan Petrov Ivanov) i kobiet (Ma- 
rija Petrova Ivanova). Zasada ta nie dotyczy nazwisk obcych, nie ma zatem w Bułgarii 
(inaczej niż na przykład w Czechach) praktyki dodawania sufiksalnego wykładnika 
rodzaju żeńskiego (płci). Patronimikum jest zasadniczo kategorią tekstu pisanego, 
obligatoryjnym elementem nazewnictwa w tekstach urzędowych i praktyce administra
cyjnej. W innych kontekstach podkreśla dystans i oficjalność sytuacji komunikacyjnej, 
a więc funkcjonalnie zbliża się do praktyki stosowania drugiego imienia u Polaków. 
Tak samo zresztą, jak drugie imię, patronimikum (albo jego inicjał) jest skuteczną 
metodą odróżniania (się) osób noszących takie samo imię i nazwisko. W grzeczno
ściowych formułach adresatywnych wykorzystuje się nazwisko, nie patronimikum.

Używane współcześnie nazwiska bułgarskie to zazwyczaj dawne patronimika, 
względnie formacje odprzydomkowe. Kompleksy identyfikujące imię + patronimikum 
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albo imię + przydomek (najczęściej nazwa zawodu) odnotowano w dokumentach tu
reckich z końca XVIII w., obok schematu imię + imię ojca (z fakultatywnym wskaza
niem syn/córka) (Kovaćev, 1987: 154)S3.

53 W tej części pracy w dużym stopniu opieram się na podręczniku Kowaczewa, wykorzystując 
szczególnie rozdziały: Prezimena (baśtini i familni imena), s. 154-157; Rodovi imena, s. 158-159; 
Prjakori, s. 160-168; Prozvisia, s. 168-169; Psevdonimi, s. 169-173; Konspirativni imena, s. 173-176; 
zasadniczo z publikacji Kowaczewa i słownika Iłczewa pochodzi też materiał ilustracyjny.

Współcześnie patronimika tworzone są najczęściej z sufiksem -ov (z wyjątkiem 
tematów miękkich i funkcjonalnie/historycznie miękkich na z, ś, ć, c, które łączą się 
z -ev). Reguła ta jest również wynikiem stosunkowo późnej normalizacji; w epoce 
Odrodzenia klasycy: Petko Raczew Sławejkow i Christo Botew funkcjonowali jeszcze 
jako Petko Raczow Sławejkow i Christo Botiow. W XIX w. z sufiksem -ov/-ev 
skutecznie konkurowały zresztą w tej funkcji (kojarzony z wpływem serbskim, 
popularny jeszcze w połowie wieku) sufiks -(ov)ić oraz turecki morfem-sufiks -o(g)lu, 
‘syn’. Skądinąd wiadomo, że w obrębie kultury greckiej (korespondencja, dokumenty) 
sufiksy te bywały wymieniane na greckie lub na końcówkę gen - dat. -ou.

O ile Kowaczew w dokumencie z 1847 r. w sprawie budowy szkoły w Łowecz, 
zawierającym personalia dwustu dziesięciu osób identyfikuje odpowiednio: sześć
dziesiąt dwa patronimika na -ov (tu zredukowane do -wv), czternaście na -oglu (przy 
braku takich na -ić), stwierdzając, że z kolei w protokole budowy czytelni 
wSwisztowie z 1856 r. dominują patronimika z sufiksem -ić (Kovaćev, 1987: 155), 
o tyle Szymański, analizując księgi handlowe z Wracy, konstatuje miażdżącą przewagę 
formacji patronimicznych z sufiksem -o(g)lu (Szymański, 1991: 159-175).

Z czołowymi postaciami Odrodzenia kojarzy się wprawdzie najczęściej sufiks -ov 
(-ev), ale i wśród nich były osoby o patronimikach bądź odpatronimicznych 
nazwiskach na -(ov)ić (Kirił Pejczinowicz), rzadziej (i raczej spoza kręgu autorów) na 
-o(g)lu (Iwan Denkoglu). Według obliczeń Kowaczewa, w katalogu książek 
bułgarskich Pogorełowa za lata 1802-1877 na trzystu osiemdziesięciu uwzględnionych 
autorów drugi komponent kompleksu nominacyjnego (nazwisko lub, w formacjach 
trójczłonowych, patronimikum) u dwustu siedemdziesięciu (70%) autorów zbudowany 
jest z sufiksem -ov; formacje z sufiksem -ev odnotowano w czterdziestu dziewięciu 
przypadkach (co stanowi 13%), -ić w trzydziestu ośmiu (10%), -ski w czternastu 
(3,69%), -oglu w trzech (0,79%), wobec dziesięciu innych (2,63%), przy czym -ov 
u tych samych autorów stosowane jest wymiennie z -ev (Kovacev, 1987: 157).

Mówiąc o konkurencji sufiksów patronimicznych, warto zwrócić uwagę na zjawi
sko „wymiany” sufiksu na umownie „innojęzyczny”, to znaczy „tłumaczenia” sufiksu 
w zależności od kontekstu w jakim patronimikum (również już jako nazwisko) się 
pojawia. Świetnie ilustruje to zjawisko choćby przykład wydawcy z Konstantynopola, 
hadżi(ego) Minasjana, z pochodzenia Ormianina, który książki wydawane w swej ofi
cynie firmuje raz jako Minasjan, innym razem jako Minasowicz, ale też i Minasoglu.

Tak więc sufiks tworzący patronimikum wydaje się (na materiale bułgarskim 
i wokółbułgarskim), podobnie jak imię, należeć do kategorii specyficznie pojmowa
nych uniwersaliów bałkańskiej przestrzeni kulturowej. Jego postać informuje nie tyle o 
nosicielu nazwiska, co o odbiorcy, do którego przekaz (człowiek-znak) jest adresowa
ny, a więc i o kontekście.
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Na tle innych derywatów patronimicznych za specyficzne (ze względu na strukturę 
i jej ewolucję) uchodzą dwa typy nazwisk z wbudowaną informacją na temat, nazwij- 
my to - specyficznego statusu ojca. Pierwszy przypadek to typ zarezerwowany dla 
„dzieci księżych”: jeśli ojciec był osobą duchowną (popem), jego „zawód” wkompo
nowywano w patronimikum, początkowo na zasadzie zachowania graficznej odrębno
ści komponentów (Ivan pop Petrov). Później, już w fazie nazwisk, odrębność ta była 
niwelowana (Ivan Poppetrov). Jakkolwiek zwyczaj wyróżniania dzieci księży dotyczy 
całego prawosławia, ten analityczny model zawierał więcej informacji (imię ojca) niż 
przydomek Popov, Popski czy Popovic, ‘syn popa’ (spotykane dziś u Bułgarów jako 
nazwisko). Przydomek ten ma analogię w greckim (Papajannis, Papaaleksiu, Papa- 
stratos), stąd można przypuszczać, że u Bułgarów upowszechnił się pod wpływem 
greckim, w konkurencji ze wskazanymi wariantami słowiańskimi spotykanymi u Ser
bów i Słowian Wschodnich.

Ten sam model (również z analogią w greckim) obowiązywał w wypadku dzieci oj
ców, którzy odbyli pielgrzymkę do Ziemi Świętej, zyskując zaszczytny tytuł hadżiego 
(Ivan hadźi Petrov, Nikola Hadzipetrov). „Nieoswojona” forma grzecznościowa hadźi 
(tureckie haci) stosowana była przed imieniem pielgrzyma lub przed patronimikum, 
jako izolowana, tylko adresatywnie (w funkcji wołacza). Właściwym rzeczownikiem 
była postać hadźija - derywat ze wspomnianym sufiksem -ja tworzącym przydomki, 
stąd Hadźija mogło funkcjonować jako przydomek, a później jako dziedziczone już 
nazwisko (Hadziev). Reasumując: Popivanov ma się do Popova tak, jak Hadzipetrov 
do Hadzieva.

Niekiedy (w wyjątkowych przypadkach) patronimikum było zastępowane przez 
analogiczny przymiotnik dzierżawczy derywowany od imienia żeńskiego (współcześ
nie ślady w nazwiskach z sufiksem -in), zazwyczaj wtedy, gdy chodziło o kobiety 
sprawujące funkcję głowy rodu (a więc niekoniecznie o matki, częściej o babki lub 
prababki). W tym sensie byłyby to już raczej nazwiska rodowe54. Jako przykład (wa
riant z rozszerzeniem -ov) podawane jest nazwisko Konstantyna Fotinowa, urobione od 
imienia babki (Fota)55. Z przymiotnikowym sufiksem -in(a) tworzono też nazwiska od 
przydomków antenatów. Ogólnie jednak nazwisk tego typu jest niewiele.

54 Nazwiska rodów, derywowane od imienia lub przydomka protoplasty, mają z reguły formę mniej lub 
bardziej regularnej liczby mnogiej (Michaili, Dimitrovi, Dojnovci, Golemani, Terzii, Kaloferci); por. 
Kovaćev, ibidem.

55 Taką motywację nazwiska podaję za Sziszmanowem między innymi Amaudow, według którego Fota 
była istotnie kobietą nieprzeciętną - w wieku dojrzałym ufundowała klasztor, w którym jako przełożona 
stworzyła - na wzór klasztorów męskich - instytucję naukowo-oświatową. Tam właśnie, pod okiem babki, 
miał wychowywać się i pobierać pierwsze nauki odebrany ojcu Konstantyn. Warto zwrócić uwagę na 
odnotowany przez Nadię Danową fakt, iż ostatecznej postaci nazwiska Fotinow zaczyna używać 
stosunkowo późno: „Oprócz dokumentów tureckich, w których figuruje jako „Kosta Georgiu Bazigijan”, 
o nazwisku świadczą także jego exlibrisy z lat 1805, 1807, 1812 i 1816, zawierające nominację 
„Konstantin Georgiu” i „Konstantin Georgiadis”. Pod tym nazwiskiem Fotinow osiedla się w Smyrnie, 
a dopiero w 1826 r. w adresowanych do niego listach pojawia się postać Konstantin Georgiu Fotindźi” 
(Danova, 1994: 92, tłum. E.S.). W innym miejscu, powracając do kwestii nominacji, autorka precyzuje: 
„Jak już wspomnieliśmy, w młodości Fotinow stosuje zwykłą podówczas praktykę nominacji z udziałem 
imienia własnego i imienia ojca. W adresowanych do niego listach z 1825 r. spotykamy już nazwisko 
Fotinow, utworzone od imienia babki Foty. Występuje ono w różnych wariantach: Kostadin Fotinće 
Georgiević, Kostandi Georgiu Fotindźi, Konstantin G. Fotiadi Filipopolitis, Konstantin Georgiu Samokovli, 
Konstantin Georgiu Fotindźi Filipopolitis, Konstantn G. Fotiadis. Sam Fotinow w 1825 r. podpisuje już
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Dosyć nietypowym patronimikum było w bałkańskiej przestrzeni kulturowej cza
sów tureckich określenie „syn Abdullaha”, zdaniem historyków bułgarskich nadawane 
(wraz z arabsko-muzułmańskim imieniem) konwertytom na islam56. Jako ewentualny 
mechanizm nominacyjny świata muzułmańskiego nie wchodzi on jednak w zakres 
naszych zainteresowań, choć stanowić mógłby ciekawy przyczynek w kwestii stygma- 
tyzacji neofity (tak samo jak u chrześcijan, imię związane z religią nie było regułą 
wśród turecko- i innojęzycznych muzułmanów).

swoje listy Konstantinos G. Fotiadis” (Ibidem: 109). Nie negując wskazywanej przez badaczy motywacji, 
warto zaznaczyć, że Fota to najprawdopodobniej derywat od greckiego odpowiednika rodzimych Iskra czy 
Swetla (Swetłana), zaś greckie <pureivóę znaczy ‘oświecony’, tpamapóę ‘epoka oświecenia’, (8ia)<paxl£m 
‘oświecać’ etc. Sufiks -dźi, kojarzony w pierwszym rzędzie z wykonawcami zawodów, tudzież przytoczone 
przez Danową fakty, wskazujące, że już w 1824 r. Fotinow, obok działalności handlowej (w tym handel 
książkami), zajmował się też nauczaniem, skłaniają do uznania różnych wariantów jego (ostatecznego) 
nazwiska za czytelną dla współczesnych (choć nie wszystkich) afirmację oświecenia i oświaty, 
odpowiednik znanych gdzie indziej luminarz czy prosvetitel.

Obok imienia Abdullah wymienia się tu także inne z komponentem abd- ‘niewolnik, sługa’: Abidin, 
Abd, Abdi (Venedikova, 1996: 4-20).

W odróżnieniu od patronimików odtwarzających relację syn - ojciec, czyli odsyła
jących do kontekstu na zasadzie przynależności, istotą przydomków (prozvista) jest 
uchwycenie pewnej cechy dystynktywnej, wyodrębnionej na zasadzie opozycji figura 
- tło (jednostka - socjum). Wiele spośród używanych współcześnie przez Bułgarów 
nazwisk to formacje odprzydomkowe, np. Arabadzijev, Arabadźijski <— Arabadżija «— 
arabadźija ‘kołodziej; furman’; Kovacev «— Kovaca +— kovać ‘kowal’; Terziev, Terzij- 
ski «— Terzija «— terzija ‘cieśla’; Gobanov «— Gobana «— ćoban(in) ‘baca’, Daskalov 
«— Daskala <— daskal ‘nauczyciel’; Sopov, Sopski<— Śopa ‘Szop’ (góral z okolic Sofii, 
określanych jako Sopluk)\ Urumov, Grekov, Gerkezov, Tatarov (od etnonimów); Kam- 
burov«— Kambura «— kambur ‘garbaty’; Surdelov «— Surdela <— rum. surdel ‘głuchy’; 
Agurov «— Agura «— gr. ‘niedojrzały, zielony; młody, niedoświadczony’; Kiosev «— 
Kioseto <— kiose ‘(człowiek) bez zarostu’; Karagiozov «— Karagioz ‘aktor w teatrze 
cieni’, itd. Zasadniczo przydomki bułgarskie tworzone były (i są) z rodzajnikiem mar
kującym w tym przypadku określoność poprzez jednostkowość (zbiór jednoelemento- 
wy), a więc wyznaczoność. Dlatego wydaje się, że bułgarskie nomina actoris derywo- 
wane od tureckich formacji na -dźi/-ći były prymamie formami określonymi, 
a (współcześnie traktowane jako sufiks) -ja - stosowaną także dziś oboczną formą 
rodzajnika dla rzeczowników miękkotematowych rodzaju męskiego, por. konja, le- 
karja,pisatelja.

Pokaźny odsetek dawnych przydomków stanowiły derywaty od zapożyczeń, głów
nie tureckich, ale i greckich, rumuńskich, albańskich. Przy czym, jak się wydaje, były 
to najczęściej zapożyczenia wspólne wskazanym językom, a więc tak zwana leksyka 
bałkańska czy bałkanizmy leksykalne. Niektóre z współcześnie używanych w Bułgarii 
nazwisk, derywowanych od takich bałkańskich podstaw, zachowały ponadto ślady 
różnych redakcji językowych, na przykład nazwisko Abadzerov (w odróżnieniu od 
„rodzimego” Abadzijev) odsyła do kontekstu rumuńskiego i, jako podstawy derywacji, 
do odpowiadającego bułgarskiemu abadźija rumuńskiego abager [abadzer]. Nie musi 
to przesądzać o pochodzeniu etnicznym protoplasty rodu, ale na pewno dokumentuje 
rumuńskojęzyczność przestrzeni, w której funkcjonował.
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Współcześnie używane nazwiska, zeslawizowane przez dodanie sufiksu -ov/-ev de
rywaty od zapożyczeń (lub lokalnych redakcji bałkanizmów leksykalnych) są niewąt
pliwie zjawiskiem późnym, zważywszy ekskluzywność propagującej model słowiański 
kultury wyższej oraz fakt, że adepci bułgarskości zdefiniowanej jako słowiańska, 
wstępując w krąg bułgarskojęzycznej rzeczywistości tekstowej, z reguły dokonywali 
konwersji całego nazwiska/przydomka lub po prostu wybierali patronimikum.

Pod jakimi nazwiskami funkcjonowali Bułgarzy poza tekstem? Częściową odpo
wiedź na to pytanie może przynieść niezwykle ciekawy dokument, opublikowany przez 
Nikołaja Todorowa (niestety, tylko w przekładzie na bułgarski), zawierający spis 
uczestników powstania greckiego internowanych w besarabskim miasteczku Orgiewo 
z dnia 14 lipca 1821 r. (zob. Aneks V). Z dokumentu wynika, że zwięzłe charaktery
styki zatrzymanych, sporządzone zostały częściowo na podstawie dokumentów podró
ży (paszportów), częściowo w oparciu o zeznania. Ustalając personalia zatrzymanych 
przesłuchiwano ich na okoliczność „który jakiej jest narodowości, którego kraju są 
poddanymi, czy przed przybyciem do Mołdawii przebywali w Rosji i gdzie dokładnie, 
z czyim paszportem czy też bez takiegoż wyjechali za granicę, tudzież gdzie są na stałe 
zameldowani” (Todorov, 1984: 129; tłum. E.S.). Adnotacje takie jak „nie wie, jakiej 
jest narodowości” czy „Serb albo Bułgar” wskazują na fakt, że narodowość była kwe
stią deklaracji. Na tysiąc dwóch zatrzymanych narodowość bułgarską zadeklarowało 
stu trzydziestu dwóch powstańców, przy czym personaliów jednego z nich jako „sę
dziwego ojca” swojego syna nie zanotowano.

Jeśli chodzi o podstawowe dane personalne, czyli nominację, zasadniczą trudność 
stanowi tu problem, w jakiej właściwie postaci zostały zapisane imiona i prototypy 
nazwisk zatrzymanych. Sam dokument jest w języku rosyjskim, w przekładzie bułgar
skim Todorow zapisał personalia cyrylicą. Pisownia Рущукли wskazuje na to, że przy
domek został zapisany cyrylicą rosyjską (щ [ść]), a Todorow nie dokonał „bułgaryza- 
cji” (bułg. щ [st]). Z drugiej strony, pisownia Сърб w dokumencie rosyjskim byłaby 
mało prawdopodobna, chociaż możliwa dla kogoś znającego uzus rumuński, co 
w Besarabii nie byłoby dziwne.

Pewne poszlaki, jak na przykład struktura kompleksów nominacyjnych, albo choć
by fakt, że zatrzymany bez dokumentów Grek na stałe zamieszkały w Rosji uwiecznio
ny został w dokumencie jako Ivan Nikolaevic, wskazują na to, że „nazwiska” zasadni
czo odwzorowywano z dokumentów podróży, wydanych przez różne administracje, 
stosujące różne uzusy. Zwłaszcza w wypadku niektórych kompleksów dwuczłonowych 
opartych na schemacie imię + imię ojca, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one 
formą przypadka zależnego, albo że wygłosowa samogłoska drugiego członu mogła 
być sufiksem dzierżawczym właściwym językowi, w którym zostało sporządzone ze
zwolenie na podróż. A zatem w przypadku rzeczonego dokumentu, na podstawie da
nych z przekładu, można mówić tylko o ogólnych schematach i mechanizmach nomi
nacji. Mimo to materiał jest na tyle interesujący, że warto mu się bliżej przyjrzeć.

Zdecydowanie dominują tu kompleksy dwuczłonowe, trój członowych jest tylko 
piętnaście. Wśród dwuczłonowych widać przewagę opartych na schemacie: imię 
+ imię ojca (Stojan Ivan, Jonica Vasil, Nikola Manuel, Petko Konstantin itd.). Jest to 
schemat stosowany na początku XIX w. przez administrację turecką. Takich formacji 
jest pięćdziesiąt, choć kilka budzi pewne wątpliwości, np. czy Filip w zestawieniu Ivan 
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Filip (z Plowdiwu, czyli Filipopoli, albo inaczej Filibe) jest imieniem bułgarskiego 
katolika z Płowdiwu, czy przydomkiem odtoponimicznym, albo czy Hajdut (Hajdut 
Velko z Giurgiewa), względnie Kjućuk (Kjućuk Sava z Sylistry), to imię57.

57 Bułgarskie hajdut to ‘hajduk, rozbójnik’, zaś tur. kiiciik znaczy ‘mały’.

Wśród przydomków patronimicznych nie ma, co wypada podkreślić w kontekście 
wskazanych wcześniej opracowań, formacji z tureckim sufiksem -oglu/-olu. Jest za to 
szesnastu Bułgarów z patronimikami na -ović i dwóch z wariantem -ević (Ilievic, Vasi- 
lievic) oraz tylko czterech z patronimikami -ov/-ev (Atanas Todorov i Georgi Koliov 
zTymowa, Stojan Nikolaev z Tatarpazardżiku i Tanas Nikolaev z Warny). Większość 
ze wskazanych (siedemnastu) mieszka od dawna (czasem od kilkunastu i więcej lat) 
w Księstwach Naddunajskich, z czego dwaj to służący serbskich kupców z Belgradu.

Wśród kompleksów opartych na schemacie: imię + przydomek dużą grupę stanowią 
nominacje z przydomkiem odtoponimicznym (siedemnaście przypadków). Zasadniczo 
są to tureckie nazwy mieszkańców, wyjątek stanowią postaci Dimitri Galacino 
(zGałaczu) oraz Stefan Farkośan (z Farkoszan) i Fosko Makedonski (pułkownik), 
przykład potwierdzający ograniczone użycie formacji na -ski w omawianym okresie.

Także inne przydomki są w dużej części tureckimi rzeczownikami (dziesięć), z któ
rych tylko dwa to formacje na -ći (Karamfil Domuhći z Warny, zamieszkały w Besara- 
bii oraz Aleksandar Tjufekći z Tymowa, od dziesięciu lat w Mołdawii). Poza tym 
osiem przydomków to etnonimy (dwukrotnie Sarb, trzykrotnie Sarbu, Pavlitjan, 
Balgarinat, Baśnjanu), jeden derywat odetnonimiczny (Konstantin Grekin z Ruse, od 
dwunastu lat w Besarabii, w klasztorze Dobrowec, później urzędnik) oraz przypadki na 
swój sposób „osobne”, jak Nikola Botezat (Bukareszt), Ivanću Ćipitu (Łowecz, od 
dwunastu lat w Mołdawii), Hristo Kurier (Kamobat, przez dwadzieścia lat kurier 
w konsulacie rosyjskim w Jassach), Nikołaj Nić (Swisztow, od dwudziestu lat na Wo- 
loszczyźnie).

Kompleksy trój członowe (łącznie piętnaście) poza imieniem zawierają kombinację 
wskazanych powyżej wykładników identyfikacji: Stojan kapitan Baśkjojli (Baskioj/ 
/Zerawna), Stojan Kapitan Filibli (Płowdiw), Atanasij Nikolaev Ruśćukli (Ruse), Sar- 
dam Raco Filipinli (Plovdiv), Nedelko Ivan Sarbu (Stara Zagora), Ivan Todor Sarb 
(Jassy), Panajoti Manuel Balgarinat (Mołdawia, wieś Murożeki), Ivan Ivanica Po
povic (Swisztow), Ivan Sarbo Stojan (Sliwen), Ilija Serbo-Tanas (Dewnia), Anton 
Konstantin Glavenak (Fokszany), Stojan Joanu Kazanli (Koteł), Nikola Joan Tarnovli 
(Tymowo), Marko Sarb Tarnovlija (Bdrlad). Wyjątek stanowi tu archaiczna struktura 
peryfrastyczna Sawa syn Petki (od Petko, Karkklise/Lozengrad). Wszystkie z powyż
szych osób zamieszkiwały (a przynajmniej tak zeznawały) w Księstwach, część 
w Besarabii.

Dane powyższe potwierdzają zatem znany fakt, że oficjalnie używane kompleksy 
nominacyjne jedynie w niewielkim stopniu przypominają (lansowane jako rodzime) 
wzorce widoczne w piśmiennictwie bułgarskim. Pierwsi świeccy autorzy, debiutujący 
w latach dwudziestych i trzydziestych XIX wieku, tworzą więc pewną normę - upra
wianie literatury w języku ojczystym idzie w parze ze słowiańską formą nazwiska. 
Wprawdzie dla niektórych poszukiwanie formy było procesem dość długim, nie zmie
nia to jednak faktu, że praktyka literacka wpłynęła na postrzeganie nazwiska jako zna
ku w kodzie kultury narodowej. Określiła też kierunek transformacji niejednolitych 
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mechanizmów nominacji w jednolity system, wdrożony później przez administrację 
niepodległego państwa.

Polityka językowa (puryzm), ale i sama zmiana kontekstu kulturowego: przejście 
od społeczeństwa wielojęzycznego do państwowo-narodowej jednojęzyczności spo
wodowały stopniową utratę motywacji niegdyś motywowanych nazwisk. W połowie 
XX wieku Stefan Iłczew, utyskując nad wielką liczbą nazwisk „tureckobrzmiących” 
(z rdzeniami tureckimi) ostrzegał przed próbą tłumaczenia ich na bułgarski, mając na 
względzie zresztą nie tyle prawdę historyczną („nazwiska są świadectwem naszej prze
szłości”), ile ewentualne rozczarowanie i rozgoryczenie sporej części rodaków, którym 
przypadłyby w udziale bułgarskojęzyczne ekwiwalenty dawnych przydomków, 
a zwłaszcza przezwisk58.

58 Różnica między przydomkiem (prjakor) a przezwiskiem (prozviste) polega zasadniczo na tym, że 
pierwszy dodawany jest do imienia, podczas gdy drugi zastępuje imię osobowe. Niektórzy autorzy bułgar
scy wprowadzają też rozróżnienie nacechowania emocjonalnego - negatywne (kpina, drwina, szyderstwo, 
lekceważenie) w wypadku przezwisk i dowolne (obojętne, pozytywne, negatywne) dla przydomków. 
W zasadzie więc przydomki zawierające ocenę negatywną pokrywają się (w treści i formie) z przezwiska
mi, różniąc się jedynie dystrybucją.

59 „Przezwisko Bozweli nadane mu zostało później przez Greków, chcących skompromitować swego 
prześladowcę: Bozweli znaczy ‘zepsuty, niepokorny duchowny’” (Amaudov, 1969: 215; tłum. E.S.). Jest to 
najbardziej znana, ale nie jedyna interpretacja - por. Kovaćev, ibidem, z odesłaniem do literatury.

Jak w każdym społeczeństwie językowym, tak i u Bułgarów istnieje pewna liczba 
nazwisk o nieustalonej etiologii. Próby ich interpretowania poprzez legendy rodowe 
(w duchu etymologii ludowej), odwołujące się do przekazu ustnego, pozwalają przy
puszczać, że utrata motywacji nastąpiła jeszcze w fazie „przedpiśmiennej” rodu. W tej 
sytuacji wszelkie spekulacje o charakterze naukowym są w zasadzie skazane na status 
niesprawdzalnych hipotez badawczych. Ciekawym przykładem zmagań z takim nazwi- 
skiem-zagadką jest dyskusja na temat pochodzenia nazwiska jednego z czołowych 
luminarzy bułgarskiego Odrodzenia, Ljubena Karawełowa. Nazwisko to próbowano 
wywodzić z tureckiego kara, ‘czarny’, w połączeniu z imieniem Veli, Velicr, z połącze
nia tureckiego kara veli, dosł. ‘czarny notabl, pan, czorbadży’; z albańskiego karavele, 
‘mały chleb, bułka’; z zapożyczonej w tureckim z włoskiego nazwy okrętu (swojska 
karawela); wreszcie z karavelce, nazwy monety (Kovaćev, 1987: 162).

W odniesieniu do XIX wieku różnicowanie przydomków i przezwisk jest dosyć 
trudne - zgodnie z tradycją przydomek Bozweli, pod którym znamy Neofita Chilendar- 
skiego, jest (był) właściwie przezwiskiem. Jak piszę Michaił Amaudow, „pijakorat mu 
„Bozveli” e daden po-kasno ot gSrcite, koito iskali da izloźat svoj vSrl gonitel: Bozveli 
znaći ‘pokvaren, buen duhownik”’59. Paradoksalnie Neofit wszedł do podręczników 
literatury z przydomkiem (przezwiskiem?) Bozweli, choć błąd ten starały się naprawić 
pokolenia historyków literatury.

Specyficzną grupę przydomków stanowiły derywaty odtoponimiczne z sufiksem 
-ski(j), jak się wydaje, pierwotnie używane przez osoby duchowne: mnichów i hierar
chów (Paisij Hilendarski, Sofronij Vracanski, Joakim Karcovski, Anastas Kipilovski, 
Neofit Rilski etc.), w zgodzie z modelem cerkiewnosłowiańskim, widocznym między 
innymi w nominacji świętych.

W tytułach książek świeckich przedstawicieli pierwszych generacji bułgarskiego 
Odrodzenia przydomki odtoponimiczne na -ski (względnie peryfrazy wskazujące miej
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scowość, z której dana osoba pochodzi) pojawiają się z reguły w dalszej kolejności, po 
patronimikach, innych przydomkach, względnie nazwiskach rodowych. Na przydomki 
odtoponimiczne z sufiksem -ski(j) można spojrzeć także przez pryzmat bałkański jako 
na „zeslawizowane” postaci (kalki) zbudowanych na identycznym modelu formacji 
tureckich z sufiksem dzierżawczym -li (< tur. li), względnie ich (uwarunkowany kon
tekstem) analog (wariant). Takie nazwiska-przydomki Bułgarów odnaleźć można 
w spisach subskrybentów pierwszych książek, czy w relacjach prasowych, a także 
w dokumentach innojęzycznych.

Współcześnie sufiks -ski, tworzący nazwiska nie tylko odtoponimiczne, ale i (po
dobnie jak sufiks -ov/-ev) patronimiczne i w ogóle odprzydomkowe, kojarzony jest 
głównie z Bułgarią Zachodnią i Macedonią.

Sam proces przekształcania patronimików czy przydomków w nazwiska miał 
u Bułgarów dosyć ciekawy przebieg. Niewątpliwie na przyspieszenie procesu wy
kształcania się nazwisk (w tym na dostrzeżenie możliwości afirmacj i jednostki poprzez 
nazwisko) wpływały zwłaszcza kontakty z kulturą miejską (jak też pobyty za granicą). 
O ile bowiem pierwsze z odnotowanych nazwisk (właściwie jeszcze jako patronimika, 
przydomki, przezwiska) były znakiem identyfikacji nadawanym przez otoczenie 
(zwłaszcza u Bułgarów z Turcji), o tyle z czasem (w obrębie kultury narodowej, nie 
administracji) daje się zauważyć świadome komponowanie kompleksu: imię + nazwi
sko (czasem kilkuelementowe). Teksty dziewiętnastowieczne, a zwłaszcza karty tytu
łowe książek bułgarskich tego okresu czy spisy osób współfinansujących ich wydanie 
dostarczają wielu przykładów takich wahań, na przykład włączania do deklaracji toż
samości indywidualnej poza imieniem i nazwiskiem także nazwy miejscowej, nazwy 
regionu, etnonimu itp.

Godny podkreślenia wydaje się fakt, że kompleksy nazewnicze o brzmieniu sło
wiańskim są normą wśród autorów pierwszych tekstów, niekoniecznie zaś w gronie 
odbiorców tej literatury. Spisy abonenckie są dowodem na to, że równolegle z proce
sem tworzenia się nazwisk definiuje się ich „bułgarskość”, rozumiana właśnie jako 
słowiańskość. O ile w niektórych listach subskrypcyjnych znaleźć można kompleksy 
nazewnicze zbudowane według uniwersalnych modeli, ale z komponentami tureckimi, 
czy też całkowicie tureckie (tyle że zapisane cyrylicą), albo w greckiej formie języko
wej, zapisane alfabetem greckim, o tyle z czasem znakiem kultury bułgarskiej, ele
mentem kodu tej kultury staje się nazwisko słowiańskie (co najmniej ze słowiańskim 
sufiksem). Innymi słowy, wypracowany zostaje mechanizm przełączania - w kręgu 
kultury bułgarskiej osoby na co dzień posługujące się grecką czy turecką postacią 
imienia i nazwiska automatycznie dokonują jego slawizacji. Jest to szczególny przypa
dek zjawiska określanego mianem bułgaryzacji. Konwersja nazwiska w tekstach buł
garskich może, choć nie musi, dotyczyć osób trzecich, spoza kręgu autorów i publicz
ności, por. Denkoglu/Denkov, Calakoglu/Caldkov. Można się jedynie domyślać 
(badania na ten temat nie były prowadzone), że opozycja: konwersja vs brak konwersji, 
stała się w którymś momencie potencjalnym środkiem wyrażania informacji pragma
tycznej, a mianowicie symbolicznego włączenia do/wyłączenia ze wspólnoty, czyli 
dystansu i/lub ironii.

Jako przykład posłużyć tu może zanotowany u Apriłowa przypadek konwersji nie 
nazwiska wprawdzie, ale imienia Vuka Karadźicia, którego rozgorączkowany polemi
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sta nazywa „panem V<ilko”, co wzmacnia sarkazm wypowiedzi. Podobną grę językową 
zaobserwować można w tekstach satyrycznych Sławejkowa czy w publicystyce Rakow
skiego - nominacje hellenofilów w greckiej redakcji językowej, rumunofilów - w ru
muńskiej, turkofilów - w tureckiej, stosowanie (na tle gospodin ‘pan’) odpowiedniej 
formy grzecznościowej (kir, baj, bej, efendi, domnul itp.) jako elementu stygmatyzacji.

W praktyce dziewiętnastowiecznej spotykamy się nie tylko z różnorodnością mo
deli derywacji patronimików, przydomków czy przezwisk, ale, co ciekawe, z konku
rencją modeli etykietowania w odniesieniu do konkretnych osób. Nie jest rzadkością 
że ta sama osoba w przestrzeni publicznej (np. jako autor książek, publicysta, etc.) 
definiuje się poprzez patronimikum i/albo nazwisko rodowe, patronimikum i przydo
mek odtoponimiczny, derywat (na wzór patronimikum) od przydomka ojca, w tym 
z konwersją (tłumaczeniem lub para-przekładem rdzenia) itp. Stąd już krok do przy
domków przybranych czy nazwisk-autokreacji (Rakowski, Sławejkow, Zachari(asz) 
Knjażeski, Wojnikow).

Nieznający życiorysów odrodzeniowych „budzicieli” czytelnik, już choćby rejestru 
książek wydanych w pierwszej połowie XIX wieku, nie jest w stanie skojarzyć niektó
rych nazwisk jako przynależnych tej samej osobie. Za taki można uważać na przykład 
przypadek Petra Berona, funkcjonującego jako Berovic, Bero, Beron. Inny z tuzów 
Odrodzenia, współcześnie znany (częściej) jako Iwan Bogorow, zaistniał na rynku 
wydawniczym jako Ivanco Andreov (syn Andreja), używał także nazwiska Ivan Bo- 
goev. Petko Raćew (syn Racza); Sławejkow (nazwisko-pseudonim literacki)60 wspomi
na okres dzieciństwa, w którym funkcjonował jako Kazandziev (< kazandźija, ojciec 
był kotlarzem) oraz epizod z wczesnej młodości, kiedy pieczętował się nazwiskiem- 
pseudonimem Temenużin (< temenuga ‘fiołek’). Z czasem zasłużył na zaszczytne mia
no „Djado” (Djado Slavejkov), którym Bułgarzy obdarzają nielicznych wybranych 
(por. Djado Gospod ‘ludowe określenie Pana Boga; Pombucek'-, por. też Djado Ivan 
‘Rosja’). Wśród jego licznych pseudonimów znalazły się też wariacje na temat przy
domku ojca: Mednikarov, Mednikaridi, Kotlarov (Bogdanov, 1989: 517)61. Różne 
formy nazwiska stosował też wcześniej Iwan Dobrowski (syn Dobriego): Ivan hadźi 
Dobri, Ivan Dobrovic.

60 Urobione rzekomo od nazwiska rodowego matki -Bjulbjulite (czyli Słowiki) (Radev, 1997: 669).
61 Iwan Bogdanów, nawiązując do tradycji Bojana Penewa, identyfikuje Sławejkowa jako Pełkę 

Raczewa Todorowa (Bogdanov, 1989: 517). Inne opracowania o charakterze encyklopedycznym 
zasadniczo nie wskazują tego nazwiska.

Nie sposób nie wspomnieć wreszcie o Georgim Rakowskim, którego perypetie na 
tym polu nie ograniczyły się do wspomnianej już (kilkakrotnej) zmiany imienia. 
W dzieciństwie, funkcjonując jako SSbi Stojkov (syn Stójki Popowicza), w latach 
szkolnych zmienia „etykietkę” na Sawa Stefanów (ponoć na cześć krajana, księcia 
Stefana Bogoridiego; jednocześnie jest to jedna z pierwszych odnotowanych prób 
kojarzenia „rodzimego” imienia Stojko z „kalendarzowym” Stefanem). W dorosłym 
życiu (już jako Georgi) powraca do formy patronimikum Stojkov, przyjmując nazwisko 
Rakovski, rzekomo nazwisko rodowe ojca (domorodstveno ime baśtino mi) od nazwy 
wsi (wcześniej miasta) Rakowo:
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Rakovo e razoreno ot turcite mlogo posle ot padenieto B'lgarii i edna Cast ot zitelite mu se 
preselili v Kotel, druga v Sliven [...] Poradi tova preselenie baStino mu domorodstvo e nosilo 
i domorodstveno imja Rakovala, na tursko okonćanie, кое e isto s Rakovski62.

62 „Rakowo zostało spustoszone przez Turków na długo po upadku Bułgarii i jedna część jego 
mieszkańców osiadła w Kotle, inna w Sliwenie [...]. Z powodu tego przesiedlenia ród ojca nosił nazwisko 
rodowe Rakowala, z tureckim zakończeniem, które jest tożsame z Rakowski” (Rakowski, 1980: 45). Na 
fragment ten, mający wytłumaczyć wybór takiego, a nie innego nazwiska (w już dorosłym życiu), powołują 
się wszyscy niemal biografowie i apologeci Rakowskiego. Choć rzeczywiście sufiks -ski tworzył głównie 
nazwiska odtoponimiczne, to jednak z tekstu wynika, że przodkowie Rakowskiego nosili nazwisko 
(nazwisko rodowe) Rakovala (co zresztą też nie jest pewne), a nie Rakowski. Nadja Zlatanowa-Strenk 
w „legendzie rodzinnej” Rakowskiego widzi przykład jeszcze jednej mistyfikacji (Zlatanova-Strenk, 1994: 
134-135).

Po stłumieniu buntu Rakowski został skazany na karę śmierci, której uniknął dzięki interwencji 
ambasadora Grecji przy Wielkiej Porcie Capo d’Istriego, który umożliwił mu wyjazd (ucieczkę) do 
Marsylii - por. Radkowa (1995), Topałow (2003).

Jeśli dodać, że w tak zwanych buntach w Braile (1841-1842) uczestniczy jako Geo- 
rgi Makedon (z greckim paszportem, który ratuje mu życie63), trudno oprzeć się wraże
niu, że ten cykl przeistoczeń i kolejne wcielenia przypominają charakteryzację aktora 
przygotowującego się do kolejnych ról.

Specyficzny przypadek „wchodzenia w rolę” stanowią fałszywe tożsamości przed
stawicieli bułgarskiego podziemia patriotycznego. Już tylko same nazwiska- 
pseudonimy konspiracyjne rewolucjonisty Wasyla Lewskiego (czyli pierwotnie Wasyla 
Kunczewa), zwanego Apostołem, przyprawiają o zawrót głowy, nie tylko za sprawą 
(ogromnej) liczby, ale i świadczących o dużym poczuciu humoru (i tupecie) gier języ
kowych. W przytoczonym przez Kowaczewa spisie znajdujemy: Aslan, Arslan De
rvisoglu Efendi, Aslan Dervisoglu Kardźala, Aslanooglu Vidinli, Asanaa, Afazaa, Afaz 
efendi, Dervis Mehmet Kardźala, Kardźala, Dervisooglu Aslan, Dragan Mircov, Valeo 
Draginiov, Dragnju, Dragoj Stojcov, Dragojće, Dragomirćo, Dragojćo, Dragojćo 
Ivanov, Ibrjaimaa Anadolu, Kardźalijata, Kardźala, Kardźala Mustafa Dervisoglu, 
Maamuddaja Edirneli, Nikola Raanelov, Tropćo, K. Iv. Markov, K.N. Markov, Hadźi 
Ahmet Sara ćizmeli Karmaza, Stan, Stanćulesku (Kovacev, 1987: 173).

Pisząc o pseudonimach Lewskiego, Kowaczew ogranicza się do odszyfrowania tu
reckich postaci Arslan Dervisoglu'. aslan ‘lew’, dervis ‘derwisz; mnich’; oglu ‘syn’ - to 
wspomniany już turecki odpowiednik sufiksu tworzącego patronimika, a więc Lew syn 
Mnicha - Lewski (to miano zawdzięczający, co wie każde bułgarskie dziecko, „lwie
mu” skokowi) był wcześniej w klasztorze, stąd inny z jego pseudonimów to Kalugera 
‘mnich’. Trzecie z najczęściej powtarzających się tu określeń, Kardźala (w bułgarskim 
kardźalija) to ‘zbój, rozbójnik’.

Istotnie, bez gruntownej znajomości kontekstu niezmiernie trudno jest pokusić się 
o poważniejszą analizę tych mikrotekstów i zrekonstruowanie ich motywacji. Trudno 
jednak nie zauważyć, że pseudonimy „bułgarskobrzmiące” imitują (i ogrywają) cechy 
regionalne i gwarowe bułgarszczyzny (fonetyka, charakterystyczne sufiksy), jej roz
warstwienie środowiskowe (kompleksy antroponimiczne wiejskie, miejskie i sfer 
oświeconych), wreszcie - ogrywają stereotypy antroponimiczne ówczesnej Turcji. 
Podejrzewać można, że przykłady podobnego nacechowania zawierają przynajmniej 
niektóre z pseudonimów „tureckobrzmiących”, tym bardziej że arabskie imiona trak



106

tować można z dużym prawdopodobieństwem jako znak świeżo nabytej „tureckości” 
(ewentualnie „pomactwa”).

Intrygujące Hadźi Ahmet Sara ćizmeli Karmaza, w wolnym przekładzie: hadżi 
Ahmet Czerwony w Żółych Butach, mogłoby być aluzją do eksponowanej przy róż
nych okazjach, panującej rzekomo w Imperium wyznaniowej uniformizacji, zakazują
cej poddanym z kategorii raja noszenia kolorowej odzieży i obuwia (poza czerwonym 
fezem). W opublikowanych materiałach archiwalnych dotyczących Lewskiego kilka
krotnie pojawia się wzmianka o obstalowaniu przez Apostoła nowych butów i naglącej 
konieczności uregulowania rachunku u szewca. Co, naturalnie, nie uprawnia do żad
nych wniosków.

Jeśli wierzyć (opublikowanym nieraz znacznie później) wspomnieniom kombatan
tów, „wchodzenie w skórę obcego” nie było rzadkością w rewolucyjnej fazie Odrodze
nia. Jakkolwiek na podstawie samej tylko okoliczności podszywania się pod wyznaw
ców islamu trudno wnioskować o stopniu imitowania (np. w zakresie kompetencji 
językowej), to zjawisko samo w sobie jest kolejnym świadectwem zdolności kulturo
wej mimikry w przestrzeni Bałkanów.

Jak najbardziej na miejscu wydaje się konstatacja Todora Żiwkowa:
V3v vsićki kletki na tazi realnost i v charaktera na nejnoto prisSstvic v istorijata otkrivame 

onazi universalizacija na partikulamoto i onazi nasreśtna partikularizacija na universalnoto, ko- 
jato prevraśta Vasil Kunćev v Apostoł i Apostola vav Vasil Levski. Tova e sloźen i vse ośte ne- 
izućen ot naukata hod na etnićnoto samosaznanie, kojto e specifićen element na mehanizmite na 
izsledvane, pretvorjavane i predavane v nasledstvo na socialno-antroponimićnata dejstvitelnost 
i kojto oprosteno narićame etnićna pamet i etnićno tvorCestvo64.

64 „W każdej tkance tej rzeczywistości i w trybie jej obecności w historii odkrywamy ową uniwersali- 
zację partykularyzmów i partykulatyzację uniwersum, która zmienia Wasyla Kunczewa w Apostoła, 
a Apostoła w Wasyla Lewskiego. To skomplikowany i jeszcze niezbadany przez naukę bieg samoświado
mości etnicznej, który jest specyficznym elementem mechanizmów badania, przetwarzania i przekazywania 
w spadku rzeczywistości socjalno-antroponimicznej, a który w skrócie nazywamy pamięcią etniczną 
i twórczością etniczną” (Żivkov, 1994: 131; tłum. E.S.).

Życiorysy i zmieniające się nominacje wielu czołowych postaci bułgarskiego Odro
dzenia ilustrują niezmiernie ciekawy mechanizm ówczesnej kultury: nieustanną trans
gresję, domagającą się (lub prowokującą do) definiowania własnej osoby w zmieniają
cym się kontekście, przy użyciu znaków charakterystycznych dla danego kontekstu. 
W tym sensie ciągle zmieniające się nazwiska-afirmacje można traktować jako jeszcze 
jeden przykład wskazanej już konwersji, będącej przejawem nieustającego przekładu 
jako sposobu funkcjonowania kultury bałkańskiej.

Osobne zagadnienie, charakterystyczne już dla późniejszej fazy Odrodzenia, stano
wi problem pseudonimów literackich. Niekiedy (zwłaszcza w starszej literaturze 
przedmiotu) jako pseudonimy literackie traktuje się nazwiska „nabyte”: Rakowski, 
Sławejkow, Knjażeski czy Wojnikow. Zważywszy, że Odrodzenie jest dyskursem 
kreującym pewną nową rzeczywistość znakową, funkcjonującym głównie jako tekst 
pisany (być może z wyjątkiem patriotycznych homilii Bozwelego czy apokryficznych 
pieśni patriotycznych Czintułowa), problem, na przykład, granicy między nazwiskiem 
z wyboru a nazwiskiem-pseudonimem literackim wydaje się względny, choćby wobec 
wskazanej wcześniej wariancji kompleksów nominacyjnych. Poza tym, o ile Rakowski, 
Sławejkow, Knjażeski, Wojnikow z biurokratycznego punktu widzenia mogą być 
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pseudonimami, o tyle w przestrzeni dyskursu odrodzeniowego funkcjonują jako nazwi
ska, kojarzone z konkretnymi osobami. Co nie zmienia faktu, że czołowe postaci Od
rodzenia o przybranych nazwiskach, których życiorysy są dobrze znane, traktowane są 
nieco inaczej niż nosiciele innych nazwisk z wyboru, których wcześniejszych nomina
cji, z oczywistych względów, zwykle nikt nie docieka. A warto, bo przytoczone nazwi
ska są szczególnym przypadkiem zjawiska o szerszym zasięgu. Na charakterystyczne 
dla późnego Odrodzenia zjawisko „plagi” nowych nazwisk, z założenia „dobrze 
brzmiących”, w praktyce nierzadko pretensjonalnych i bombastycznych, a więc zbliżo
nych do natury pseudonimów czy nazwisk scenicznych, zwrócił uwagę Iwan Radew 
(Radev, 2002: 64-65). Posiłkując się wynikami jego badań, ograniczę się do kilku 
nazwisk, których „dobre brzmienie” miało wpłynąć na karierę ich nosicieli:

• Anastas Granitski (<- granit, 1825-1874, właśc. Anastas pop Petrov);
• Zachari Knjazeski (<- knjazestvo, knjaz, właśc. Zeko Petrov Rusev);
• Slavi T. Balgaranov (<- balgaran ‘Bułgar’, właśc. Slavi Todorov Kristev);
• Dobri Vojnikov (<- vojnik ‘żołnierz’, właśc. Dobri Vasilev Popov);
• Nikola Vojnovski (<- vojna, voin, vojnik, 1849-1876, właśc. Nikola Doncev 

Stojanov); towarzysz Botewa - zmienia nazwisko, podejmując działalność re
wolucyjną;

• Spiridon Gordeev (<- gordeja se ‘być dumnym, szczycić się’ «- gord ‘dumny, 
hardy’, właśc. Spiridon Georgiev Donćev); zmiana nazwiska, nastąpiła prawdo
podobnie w czasie studiów w Odessie;

• Venko Gramnikov (<- gramna ‘wystrzelić’, gramak ‘głośny, gromki’ <- gram, 
‘grzmot’, właśc. Stefan Nikolov Balimezov); 1846-1874; przypadek ciekawy 
również ze względu na konwersję imienia;

• Dunavolomov (gra językowa: Dunav ‘Dunaj’, Lom (Łom) miasto nad Dunajem, 
ale lomja ‘łamać’, a więc: ‘z Łomu nad Dunajem’ albo ‘łamiący Dunaj’; właśc. 
Nikola Parvanov);

• Christo Knigoprodavski (<— knigoprodavnica, ‘księgarnia’ <— prodavam knigi 
‘sprzedawać książki’, właśc. Christo Donev); zmiana nazwiska podczas pobytu 
w seminarium w Odessie, przypuszczalnie w związku z działalnością rewolu
cyjną w kręgu Stambołowa i Semerdżiewa;

• Simeon Podbalkanski (właśc. Simeon Lazarov);
• DimitSr Makedonski (1847-1898, właśc. DimitSr Vasilev, nauczyciel); nazwi

sko Makedonski przyjmuje kilku odrodzonych: Grigorij K.D. Makedonski, 
Aleksandar Makedonski, Dimitir Dimov Makedonski, Mihail Makedonski, Joan 
Makedonski, Radion Makedonski, tak też nazwał bohatera swojej powieści 
Niemili, nedragi Iwan Wazów, najwyraźniej recenzując to zjawisko (Radev, 
2002: 65).

Przyjmowanie tego typu nazwisk ma wiele wspólnego ze wspomnianą już wcze
śniej naturą imion magicznych - to omen, próba przechytrzenia losu, wpłynięcia na los. 
Różnica między nimi a imionami magicznymi leży w świadomym wyborze właśnie 
(a nie „obdarowaniu” imieniem przy normalnym trybie procedury chrzcielnej). W szer
szym planie zjawisko to stanowi przyczynek do historii bułgarskiego indywidualizmu.

W tych kategoriach można rozpatrywać także przypadek pochodzącego ze znanego 
rodu malarzy, ochrzczonego jako Zafir syna Dymitra Christo wieża i siostrzeńca Zacha- 
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rego Zografa, który podczas studiów w Moskwie (1852-53) zmienił cały kompleks 
nominacyjny na Stanisław Dospewski, za nazwisko przyjmując zmodyfikowany przy
domek dziadka (Dospeeć) (Tenev, 1989: 173-174).

Wasyl Beron (uprzednio Dźelalskij), siostrzeniec Petra Berona, w liście do Najdena 
Gerowa (Wiedeń, dnia 1 listopada 1852 roku), kolegi szkolnego z Odessy, uznaje za 
stosowne wytłumaczyć się z dokonanej konwersji:

[...] w Bawarii uczyłem się 4 i !4 roku - dwa lata w Monachium i 2 i 'A roku w Wuerzburgu, 
gdzie przed 2 i 'A miesiącami ukończyłem kurs medycyny, zdałem egzamin i otrzymałem dyplom, 
a żeby uzyskać doktorat napisałem też i opublikowałem dysertację. [...] Żeby mi było łatwiej 
w Europie, zachęcił mnie wuj, by wziąć jego nazwisko, bo jego miłość jest prawie w całej Euro
pie znany, co też uczyniłem, i tak się podpisuję od 5 lat, zamiast Dźelalskij - „Beron” (Dinekov, 
1969/1:447; tłum. E.S.).

3.3.1. A kobiety?

Wydawałoby się, że w zdominowanym przez mężczyzn świecie tekstów Odrodzenia 
trudno będzie o ślady form nazwisk Bułgarek. Tak jednak nie jest. W gramatyce Neo
fita Rilskiego znajdujemy dość precyzyjne informacje na temat nominacji panien 
i mężatek. Autor czyni to wprawdzie wiadomym mimochodem, omawiając formacje 
patronimiczne na -ović/-ević, których „w rodzaju żeńskim w ogóle się nie używa” 
(Neofit, 1835: 108), albo w przypisie, gdzie wyjaśnia: „Rusowie ot Georgievic, Vasi- 
liević, Joannovid, Theodorovid, Pavlovic, i tym podobne, konstruują żeńskie na -vna, 
Georgievna, Vasilievna, Joannovna, Theodorovna, Pavlovna, tzn. córka Pawłowa, 
Georgiewa itd., a nie żona, bo i PavloviC znaczy syn Pawła. A u nas zamiast nich uży
wa się Georgieva, Vasilieva, Pavlova itd.” (Ibidem: 171). Tak więc zgodnie z powyż
szym formacje na -ova funkcjonowały jako derywaty od imion ojców. W dalszej części 
wywodu Neofit wskazuje mechanizm nominacji mężatek - są to rzeczowniki derywo- 
wane od imienia męża przy użyciu sufiksu -ica: „A te imiona żeńskie, które kończą się 
na -ca, jak Pavlovica, Georgievica, Stojanovica, Jovanovica, Petkovica, one nie znaczą 
«córka Pawła», ale «żona»” (Ibidem: 108). Podobnie jak znane z tradycji polskiej wsi 
formy Staszkowa, Janowa, Piotrowa same w sobie są na tyle określone, że nie przewi
dują użycia imienia. Jeśli potraktować je w kategoriach feministycznych, mimo że 
- tak jak ich polskie odpowiedniki - odbierają kobiecie imię i wskazują status, od
miennie od nich akcentują nie tyle przynależność do męża, ale odpowiedzialność męża 
za swoją połowicę, inną fomę ego. Innymi słowy, wyraźniej realizują platoński mit 
androgyna.

Trudno stwierdzić, w jakiej mierze ten rodzimy mechanizm nominacji praktykowa
ny był w sferach oświeconych. Tak się składa, że pierwsze bułgarskie literatki debiu
tują jako panny. Legendarna Elena Mutewa (1829-1854), poetka i tłumaczka (bardzo 
dobry przekład Rajny, królewny bułgarskiej Weltmana, 1852, drugie wydanie 1856), 
muza Gerowa i siostra trzech uchodzących za najlepiej wykształconych Bułgarów 
swoich czasów, nosi już nazwisko takie, jakie nosiłaby współcześnie, czyli żeńską 
formę nazwiska rodowego (ojciec nazywał się Stefan Mutew). Okoliczność, iż rodzina 
Mutewych związana była z Odessą, wydaje się nie bez znaczenia.
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Nazwisko rodowe (choć innego typu) nosi też debiutująca pod skrzydłami stryja 
Aleksandra Irena (Popgeorgieva) Ekzarch, ukrywająca się za inicjałami I.P.G.E. oraz 
I.E. (Bogdanov, 1989: 464). Irena Ekzarch tłumaczyła między innymi modną powieść 
Xaviera de Mestre’a (Prokaznij na gradat Aost, 1853) oraz komedię Goldoniego (Pa
mela uźenena, 1853). Na karcie tytułowej Pameli tłumaczka figuruje jako devica 
IP.G.E. (uroźenica Eskizaarska). Już po wydaniach książkowych zarówno powieść, 
jak i komedię drukuje w odcinkach redagowany przez stryja „Carigradski vestnik”. 
Irenie Ekzarch udało się na tyle skutecznie ochronić prywatność, że nie są znane żadne 
bliższe szczegóły jej biografii, nie wiadomo więc, ile lat miała w chwili debiutu. Bez 
wątpienia była jednak osobą młodą, o czym świadczy utrzymana w stylu pensjonar- 
skiego szczebiotu sporządzona przez nią ulotka reklamująca przekład Pameli, a także 
zawarta w dopisku wuja uwaga o tym, że wydanie książki traktować należy jako za
chętę dla tłumaczki i jej przyjaciółek „by jeszcze lepiej przykładały się do nauki” (Da- 
nova, 1999: 125-126).

Na interesującą, unikatową formę nazwiska innej utalentowanej literatki, pozostają
cej w cieniu męża, zwrócił uwagę Rusin Rusinów (Rusinov, 1994: 110-115). Stanka 
Nikolica Spaso-Elenina (1835-1920), tłumaczka między innymi utworów Obradovicia 
(Dve prikazki: za slavnite żeni i za Aza celovkomrazeca, 1853), była żonąNikoły Iko- 
nomowa (stąd Nikolica). Spaso-Elenina to oryginalne composition od imion rodziców: 
Spas i Elena. Ciekawe, że na stronie tytułowej jedynej opublikowanej książki widnieje, 
ukrywające status żony i uwydatniające status córki (przy tym obojga rodziców): 
Pobalgarila Stanka N. Spaso-Elenina.

Matka Christy Botewa, Iwana, już jako wdowa po ojcu tegoż, Botiu Petkowie, na
uczycielu, podpisuje swój list do Gerowa Ivana Ućitel Boteva, czyli tworzy kompleks 
analogiczny do wspomnianych wcześniej jako patronimiczne pop Georgiev, hadźi 
Hristov.

W okresie późniejszym liczba bułgarskich sawantek wzrasta, zaś formy ich na
zwisk, podobnie jak i nazwisk w ogólności, ulegają ogólnej tendencji „slawizacyjnej”, 
w praktyce - rusyfikacji, czego wyrazem jest między innymi trój członowy kompleks 
nominacyjny, nieznacznie tylko różniący się od wzorca rosyjskiego. Mimo to fakulta
tywność członu patronimicznego i zasada stosowania w zwrotach grzecznościowych 
nazwiska męża, nie ojca, świadczy o zachowaniu samej reguły odniesienia czy przypo
rządkowania.





Część druga:

TEZAURUS ALBO ZNAKI KARDYNALNE





1. ODSŁONA PIERWSZA: 
TREŚCI W POSZUKIWANIU ZNAKÓW

1.1. OD RODU DO NARODU?

Zdaniem zajmującego się problemami świadomości i tożsamości przodków Bułgarów 
w wiekach średnich Dymitra Angełowa, w wiek dziewiętnasty wkraczają oni z cztere
ma leksykalnymi wykładnikami znaczenia „narodu” - naród, rod, ezik oraz nacija 
(Angelov, 1994). Pierwsze trzy leksemy występują w Historii słowianobułgarskiej, 
czwarty natomiast uwzględniony został przez autora na podstawie użycia w tekście 
pisanego po łacinie listu katolików bułgarskich (natione Bułgara) do cesarzowej Marii 
Teresy.

Zaproponowana przez Angełowa lista zawiera w istocie najważniejsze określenia 
tego typu występujące w bułgarskich tekstach z XIX w. Poza terminem nacija, wi
docznym w podręcznikach już w pierwszej połowie XIX w. i najpewniej przyswojo
nym pod wpływem rosyjskim, literackie nazwy kategorii „zbiorowości”, „wspólnoty” 
to stara leksyka słowiańska. Są to najczęściej wyrazy o szerokich zakresach, a więc 
wieloznaczne, co współcześnie stanowić może istotny problem interpretacyjny. I tak na 
przykład choć dystrybucja określeń naród, rod, ezik i (pominiętego przez Angełowa) 
pleme w Historii słowianobułgarskiej wydaje się wskazywać, że dwa ostatnie określe
nia dotyczą zasadniczo ludów z zamierzchłej przeszłości (kontekst biblijny - mit jafe- 
tycki), pozostałe zaś - ludów i plemion historycznych, nie jest to regułą. Naród (tak, 
jak w cerkiewszczyźnie) może oznaczać po prostu ‘ludzi; grupę ludzi’ (por. prost na
ród, mnogo naród), pleme - ‘rodzinę’, zaś rod ‘pokolenie’ - jak w przykładzie: „Tako 
oni prvi rod ćloveci, pri koi se uzelo c(s)rstvo bolgarskoe, imeęli velika skrb i źalost” 
(Paisij, 1762: 48b/97).

Na swój sposób intrygujące jest natomiast, iż Historia słowianobułgarska, traktują
ca „o narode i o carej i o s[ve]tyh bolgarskih” i o vseh deęnia i bitia bolgarskaę” dedy
kowana jest na polzu rodu bolgarskomu. W patriotycznym wstępie obok wezwania: 
rode bolgarski i wielokrotnych wzmianek o swoim rodzie i języku autor wspomina też 
naród słowiański, czyli przyporządkowuje wykładniki kategoryzacji zupełnie odwrot
nie niż w tekście historii, gdzie jest mowa o rodzie słowiańskim i narodzie bułgarskim 
(okazjonalnie też: słowianobułgarskim)'.

' Wyodrębnianie znaczeń na podstawie kontekstu i wiedzy pozajęzykowej ma tutaj naturalnie charakter 
doraźny i jest uprawnione o tyle, o ile do czynienia mamy z pewną konwencją in statu nascendi, ale mocno 
zakorzenioną w dobrze znanej i zdiagnozowanej tradycji piśmienniczej.
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A zatem, choć istnieją przesłanki pozwalające dostrzec w dystrybucji określeń na
ród bolgarski - rod bolgarski różnicowanie podmiotu działań politycznych (naród) 
i wspólnoty, definiowanej na podstawie wspólnego pochodzenia, tradycji, języka, kul
tury (rod), wydaje się, że dla Paisjusza etykiety rod i naród jako określenia kategorii 
były w znacznym stopniu określeniami synonimicznymi. Być może warto zwrócić 
uwagę na fakt, iż korespondujące ze słowiańskim rod greckie genos używane było w 
państwie tureckim także jako określenie gminy czy wspólnoty wyznaniowej, po turec- 
ku nazywanej millet. Z drugiej strony, w czasach Paisjusza w przestrzeni greckoję- 
zycznej odświeżeniu i zasadniczemu przewartościowaniu uległo określenie ethnos, 
pierwotnie oznaczające ‘innojęzycznych, barbarzyńców, pogan’, wtórnie - alternatyw
ną wobec religijnej kategorię wspólnoty.

Określenie bolgarski rod w patriotycznym wstępie Historii Paisjusza, akcentującym 
słowiańskie pochodzenie Bułgarów i odrębność ich tradycji i języka (czyli faktycznie 
oznaczające etnos), można więc traktować w kategoriach polemiki z istniejącą w impe
rium kategorią „narodu chrześcijańskiego”, kulturowo zdominowanego przez Greków. 
Mało prawdopodobne (jakkolwiek niewykluczone) wydaje się nazywanie Bułgarów 
rodem (a nie narodem) wskutek pośredniego oddziaływania deprecjonującej określenie 
naród (i etniczność) polityki Piotra I (spotykającej się gdzieś wszakże z post- 
bizantyńską pogardą dla „etników”).

Za wzięciem pod uwagę konteksu bałkańskiego pośrednio przemawia fakt, iż uży
cie określenia millet (tureckiego korelatu wpomnianego greckiego genos) w dokumen
cie zezwalającym na budowę bułgarskiej cerkwi w Konstantynopolu (1849) traktowane 
było jako oficjalne uznanie faktu istnienia narodu bułgarskiego. Stąd częste w drukach 
z pierwszej połowy XIX w. apele do rodu bułgarskiego (obok narodu bułgarskiego) 
nie muszą być wynikiem uświadamianego wyboru leksemu rod jako znaku mocniej 
akcentującego ideę „superrodziny” (Horowitz, 1985), ale po prostu wynikiem prostej 
translacji greckiego wykładnika kategoryzacji polityczno-społecznej. Wiele jednak 
wskazuje na to, iż już w tym okresie rod bolgarskij jest intertekstualizacją, wynikającą 
właśnie z recepcji Historii Paisjusza.

Seria podręczników geografii, tłumaczonych w latach trzydziestych i czterdziestych 
XIX w. świadczy o tym, że dystrybucja określenia rod odpowiadała ówczesnej prakty
ce rosyjskiej. W przekładach rod stanowi ekwiwalent (stoi na miejscu oryginalnych): 
rosyjskiego rod, greckiego yśvoę, tpókai i elóoę, francuskiego espece, familie i sorte 
(Riedel, 1992: 472). Na tle użyć wskazujących na znaczenie ‘ród’, ‘plemię’, ‘pocho
dzenie’, ‘etnos’/‘naród’ (tylko jednokrotne: Bolgarskij rod), staje się ono przede 
wszystkim terminem oznaczającym ‘kategorię w ogóle’, innymi słowy, ‘rodzaj, gatu
nek’. Charakterystyczne jest, że bardzo często nazwy konkretnych kategorii sąperyfra- 
stycznymi określeniami zawierającymi komponent rod, mają więc charakter analitycz
ny. W tym sensie tradycyjne celoveceskij rod czy Bolgarskij rod stanowią jedynie ich 
szczególny przypadek.

Poza odnotowanym przez Riedel jednokrotnym użyciem określenia rod w znacze
niu ‘Volk’ (wspomniane Bolgarskij rod w podręczniku Neofita Chilendarskiego 
z 1835 r.) w podręcznikach geografii z pierwszej połowy XIX w. występują trzy ze 
wskazanych przez Angelowa określeń, nazywających wspólnotę: naród, nacija i jazyk, 
przy czym naród, obok użyć konstytuujących znaczenie terminu ‘naród polityczny’, 
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‘naród państwowy’, ‘etnos’, pojawia się też w znaczeniu ‘ludzie, grupa ludzi’. W tek
stach tych naród stanowi często składnik analitycznych nazw kategorii ludzi, na przy
kład ‘ludzi zamieszkujących pewne terytorium; ludności’, ‘ludzi wykształconych’, 
‘dzikich’ etc. Sam w sobie leksem jest więc sygnałem wyodrębnienia kategorii, se
mantycznie niepustym o tyle, że w odróżnieniu od rod, wnoszącym element definiujący 
[+Hum]. Innymi słowy: jeśli znaki językowe są wykładnikami kategorii, naród jest po 
prostu zbiorem ludzi, definiowanym w oparciu o dowolne kryterium zawarte w członie 
określającym.

Jakkolwiek wyodrębnienie dwóch znaczeń określenia naród: ‘ludzie; tłum’ oraz 
‘Volk’, poparte znaczeniami w oryginałach rosyjskich i greckich, wydaje się upraw
nione, rozróżnienie takie, dokonywane jedynie w oparciu o kolokacje lub szerszy kon
tekst, nie zawsze jest możliwe. Tym cenniejszą wskazówkę na temat sposobu rozumie
nia pojęć, których leksykalnymi wykładnikami są naród, jazyk i nacja stanowią doko
nane przez Riedel rekonstrukcje mechanizmów transferu znaczeń z tłumaczonych 
tekstów:

naród 1 ‘Leute’, ‘Volksmenge’: u Neofita Chilendarskiego (1835) jako ekwiwalent 
ros. Ijudr, u Sawy Radułowa (1843) na miejscu gr. kaóę oraz nkti6iapóę', u Fotinowa 
(1843) na miejscu gr. jaóę; u Bogorowa (1843) narodi na miejscu ros. narodi',

naród 2 ‘Volk’: u Neofita Chilendarskiego jako ekwiwalent ros. naród', u Raduło
wa (uzupełniony przypisem wskazującym jako synonimy naciję, jazyk) na miejscu gr. 
£0vóę; u Fotinowa na miejscu gr. £0vóę; u Bogorowa — za ros. naród',

nacija ‘Nation’: u Radułowa we wspomnianym przypisie do naród, ponownie tak
że na miejscu gr. EOvóę, u Bogorowa na miejscu ros. nacija',

jazyk ‘Volk’: u Radułowa we wspomnianym przypisie do naród', u Fotinowa na 
miejscu gr. E0vóę.

Zatem naród pojawia się na miejscu greckiego kaóę, irkjdiapóę, eOvóę oraz rosyj
skiego Ijudi, narodi, nacija, nacija na miejscu greckiego E&vóę i rosyjskiego nacija, 
zaś jazyk na miejscu greckiego e&vóq.

Nierzadko w podręcznikach tworzone są z komponentem naród analityczne struk
tury nazywające mieszkańców, ludy i pewne kategorie ludzi, na przykład Aziatićeskij 
naród (Bozveli, 1835), naród asijskij (Radułow, 1843: s. 55,30); gorskij naród (Foti- 
now, 1843: 59,2); Evropejskij naród (Radułow, 1843: 55,30; Fotinow, 1843: 153,3; 
Bogorov, 1843: 270,11). Niektóre z nich są synonimami stosowanych równolegle 
określeń syntetycznych (nazw własnych), jak choćby Evropejskij naród - Evropejany, 
Evropiany, Evropeane (Riedel, 1992: 337).

W określeniach varvarskij naród, varvarskie narody, divyj naród, neobrazovan па- 
rod, neućen naród, neuctivyj naród, obrazovannyj naród, politićni naród, 
prosvestennyj naród, ućen naród, uctivyj naród, poluobrazovannyj naród, polu- 
prosvestennyj naród, które stoją na miejscu greckich fraz z komponentem kaóę lub 
E0vóę wyodrębnienie znaczenia wyrazu naród ‘ludzie (Leute)’ ‘naród (Volk)’ wy
daje się niecelowe choćby ze względu na fakt, że w istocie są one wyrazem kategory
zacji w oparciu o kryterium cywilizacyjne, wykształcenia i poziomu kultury, elemen
tem charakterystyki wybranych społeczeństw i grup społecznych. Nadto widomym 
znakiem tej kategoryzacji jest przymiotnik, nie zaś naród, najwyraźniej znoszący roz
różnienie istniejące w greckim oryginale. Innymi słowy, rozgraniczenie znaczeń na 
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potrzeby definicji wynikałoby ze specyfiki metajęzyka i odwoływałoby się do wiedzy 
pozajęzykowej. Tłumacząc powyższe określenia na język polski, w każdym wypadku 
musielibyśmy dokonywać wyboru między naród, ludzie, lud, a niekiedy sięgać po 
określenie syntetyczne.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że greckie Xaóę tłumaczone bywa także jako Ijudi 
(Ijude, Ijudie): Ijude amerikanski, Ijude asijski, Ijudi beli, ljudie divi, Ijudi obrazovany, 
Ijudi opitomeny, Ijudi ćerni (Riedel, 1992: 392), albo jako hora. Ten ostatni leksem, 
współcześnie główny wykładnik znaczenia ‘ludzie’, upowszechnił się w standardzie 
literackim dość późno (w średniowiecznych zabytkach występuje w znaczeniu ‘pań
stwo’). Riedel odnotowuje go w dwóch podręcznikach z 1843 r. (Bogorowa i Fotino- 
wa) również jako składnik nazw i określeń peryfrastycznych (bezkniźni hora, nepoli- 
tićni hora). W tekstach wcześniejszych pewne kategorie ludzi określane są też przy 
pomocy analitycznych nazw z komponentem celoveci, co bywa wynikiem (częściowe
go) przenoszenia do przekładu struktur greckich (np. celoveci asijski < gr. dvdpconot 
п/ę Acriaę), ale i niezależnych od oryginału rozwiązań (np. celoveci bezcelovecni na 
miejscu gr. Papflapoi) (Riedel, 1992: 539).

W podręcznikach występują też inne znaki kategoryzacji: pleme (plemja, plemę) 
‘Stamm’, ‘Volk’, ‘(Menschen-)Rasse’ (por. Amerikanskoe plemja ‘Indianie’, belo(e) 
plemja, istoćno pleme, malajsko plemja, Negrsko plemja) i pokolenie ‘Stamm’, ‘Ras- 
se’ (pokolenie Eskimoev, pokolenie ethiopskoe ‘rasa czarna’, pokolenie źelto, pokolenie 
kavkasko, pokolenie maslinolićno ‘rasa żółta’, pokolenie murinnoe ‘Murzyni’, pokole
nie celovekov), koljano ‘Stamm’, ‘Kastę’ i wspomniane już rod ‘Geschlecht’, ‘Fami
lie’ (carskij rod, rod Karolingov, celoveceskij rod), ‘Stamm’, ‘Volk’, ‘Art’ (Ibidem, 
passim). W podręcznikach tłumaczonych z greckiego pokolenie jest ekwiwalentem 
greckiego <pv)jj (Ibidem: 441).

W dokonującej się (między innymi za pośrednictwem podręczników) kodyfikacji 
leksyki, w tym terminologii społeczno-politycznej, zasadniczo jako literackie utrwalają 
się postaci cerkiewnosłowiańskie i rosyjskie, sankcjonujące określoną kategoryzację.

Czy i w jakim stopniu różniła się ona od kategoryzacji stosowanej podówczas przez 
Bułgarów i znajdującej odbicie w etnolekcie? Sądząc na podstawie słowników z epoki, 
powstałych już po wstępnym skodyfikowaniu języka literackiego, zarówno rod jak 
i naród, tudzież inne wskazane leksemy słowiańskie należały do podstawowego zasobu 
leksykalnego, zaś inne, synonimiczne względem nich określenia kategoryzujące, miały 
podobnie szerokie zakresy.

Duvemois odnotowuje rod w znaczeniu: 1) rod: Hubava тота rod пета, dlqboka 
voda brod пета (Halima, 1864-67: 237); 2) sootecestvenniki, naród: Tova пека vi 
bąde i Bogu i Rodu mila milostinja („Letostruj” 1871: 173); Stoto e upazilo teh, upazi 
śte i nas myli rode! (sr. v nar. pesnjah mila roda); na ne gubi vremja (Ibidem: 159) 
Razpoznavah mąh ot kosąm, No ne znajah, koj sąm rod, Ni ot de sam, ni kakvo sam, Ni 
zaśto mi j toz źivot. („Letostruj” 1876: 157); 3) rod v gramm. sm. (Duv.).

Definicję powyższą przytaczam w całej rozciągłości wraz z przykładami użycia, 
gdyż rosyjski jako metajęzyk potwierdza tylko podobieństwo znaczeń tego wyrazu 
w bułgarskim i rosyjskim, odsyłając do kategoryzacji w rosyjskim. Polski czytelnik 
w cytowanym materiale odnalazłby znaczenia wymagające innej definicji, zgodnej 
zjego kategoryzacją. Pierwszy przykład, sentencja przetłumaczona literalnie: Ładna 
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dziewczyna nie ma X [tak jak] głęboka woda nie ma brodu - mogłaby zostać zrozu
miana na co najmniej kilka sposobów, w zależności od tego, czy w miejsce bułgarskie
go rod wstawimy ród, rodzinę, krewnych, pochodzenie, między którymi musimy wy
bierać. Nie dla każdego byłoby oczywiste, że jest to afirmacja urody dziewczyny jako 
cnoty, wobec której nieważne jest (złe, niskie, obce itd.) pochodzenie. Używana 
współcześnie skrócona wersja porzekadła jest funkcjonalnie bliskim odpowiednikiem 
polskiego Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby - repliką ucinającą krytykę.

Równie trudne byłoby znalezienie polskiego odpowiednika dla rod użytego 
w ostatnim przykładzie, w którym mamy do czynienia z grą językową, obok wskaza
nych znaczeń przywołującą także sens: ‘rodzaj, kategoria’. Duvemois przytacza ten 
przykład jako ilustrujący znaczenie ‘rodacy, naród’, jednak w kontekście wyznania 
podmiotu lirycznego, przeciwstawiającego posiadaną biegłość w zakresie taksonomii 
nieumiejętności dokonania autoanalizy, użyte tu rod jest właściwie idiomatyczne, ak
centujące potrzebę przynależenia, przypisania, zdefiniowania.

U Gerowa w parafrazach hasła rod brak określenia naród, odnajdujemy natomiast 
bardzo ciekawe synonimiczne określenia rodu, istotne choćby ze względu na rolę tego 
leksemu w tworzeniu siatki wzajemnie motywujących się leksemów patriotycznych: 
rod - naród - roden - rodina: rod 1) Vsićky, koito są ot edno poteklo, ot edny praro- 
diteli; [ros.] rod. Duplekovskij-t rod e mnogo golem. 2) Roda, rodnina, rody, svoestina; 
[ros.] rodnja, roda. Hubava тота rod пета... 3) Roda, vlaka, koren, krav, kravnina, 
kratilo, koleno, pasmina, plemja, povoj, pojąs, łoza, soj, fara, ćerga; [ros.] koleno, po
kolenie, rod, poroda; plemja, krov’. 4) vriz, plod, roźba; [ros.] plod, rod (Ger.).

Pójście tropem wyodrębnionych w znaczeniu trzecim określeń, których wspólny 
sens dałoby się sprowadzić do ‘kategoria, rodzaj, gatunek, odmiana, rasa’, prowadzi do 
kolejnych znaków językowych nazywających po prostu ‘kategorię’, por.:

vlaka rod, koleno, koren’; lćka, pasmina, plezmina; [ros.] rod, poroda, plemja. 
Naśja-ta vlaka e golema - naśij rod, naśij koren’ e golem (Ger.; u Duv. brak);

dżins 1) rod, plemja, pasmina, soj, strój; [ros.] rod, poroda, vid, sort. Dźinsa-t mu 
etakav- takav mu e roda-t, soja-t; [ros.] poroda ego takaja. 2) Kato pr[ilagatelno]. ćto 
e dobar rod, soj. Toja kon e dźins\ [ros.] eta lośad’ horośej porody, porodistaja (Ger.);

koleno 2) rod, vlaka, koren’, krćv’, krSvnina, pasmina, łoza, povoj, pojas, soj; [ros.] 
koleno, pokolćnie, rod, plemja, krov’, poroda. Toj e ot golemo, ot carsko koleno. - Na 
kolćne, kolćnićil, kolćniśtkom, na kolenici; [ros.] na kolćnjah, na kolćni. - Oprava, 
prokopsija do kolene...-, (Ger.); [...] 2) rod, proizhoźdenie: Nejny-te drehi ako i da beha 
kravni, obaće dokazvaha naj-jasno, će e ot blagorodno koleno (Halima, 1867: 145); 
i ot prosto koleno hora Gospod e nadaril s um („Letostruj” 1873: 221); sin. koren: ot 
dobar koren; 3) kolćno, pokolćnie: Ne pravedno spećeleno ne dostiga do trete koleno 
(Colakov, 1872: 195); Dokle da sja izmysli pismo, po koeto edno koleno predava na 
drugo koleno de ćto stava izminąli sja byli hyljady godiny („Letostruj” 1873: 172) sin. 
pojas: do treti pojas (Duv.);

krav 2) kolćno, rod, vlaka, koren, krivnina, pasmina, łoza, povoj, pojąs, soj; [ros.] 
kolćno, pokolenie, rod, krov’, poroda. [...] - Krav s krav sja ne mye. Sproti źilą-tą 
i krav ’-tą. Piat ’-tą si izjadam, krav '-tą si ne davam. Mjaso mi sja ne jade, a krav-tą ne 
ostayjam. Żaden kato vrana za krav. Krav-ta ne e voda (Ger.);
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kravnina 1) ubijstvo, prolivanie krav, pogubjąvanie. 2) globa, piata, otkup za ubij- 
stvo, za pogubjąvanie ćlovek. 3) krav, rod, koleno, koren, loza, povoj, pojąs: Ke te 
praśjam, pravo da mi kaźeś, / Źi ti roda i tvoja kravnina, / Źi ti vera naśja pravoslavna, 
/Żi ti imja Hristos Isusovo. Pćs. (Ger.);

kratilo s. sr. rod, pasmina, ćerga, kotilo (Ger.); kratilo, kartilo rod, kotilo; kratina 
rod, poteklo (Kjustendilsko); kratnina sgovomi i svoi ljude (Bańsko); krtinina rod 
(Kjustendilsko) (BER);

łoza s. ź. [...] 6) koleno, koren’, vlaka, rod, kriiv’, ćerga, soj (Ger.); rod, potomstvo 
(BER);

lęka (vz. vlaka) 1) vlaka, rod, koleno, koren’, źilka, plćzmina, pasmina: Stojan ne 
e ot tąją leką ot toję rod; 2) v izrećenie: Nemam leką za nekogo ne tjaglą za otkam 
nego, pravo kazvam, a ne otkam nego. Nemam leką za neją nćmam pravo (Ger.); rod, 
vlaka (Dobroslavci, Sofijsko) (BER);

pasmina rod, vlaka, koren, kriiv, kravnina, koleno, plemja, loza, povoj, pojąs, soj, 
fara. Takava pasmina hora... Koj go znae, kakva pasmina e (Ger); rod, poroda: No 
ednąz kato są ćavka-ta sbrąkala da progracala, galąbi poznali kakva e pasmina 
i ą ispądily (EzopovT baśni, 1852: 101); U neą (dobrą-tą stopanką) śteś da vidiS naj- 
dobrąpasminą ot vsjakakvy domaśny dobytak i zivotny („Letostruj” 1870: 189); Samo 
taja pasmina hora (kalugery) ne śtjahą ni da znaąt za tova (usavrsenstvuvanie) („Leto
struj” 1869: 224) (Duv.); pasma (Banat) rod, vid; pasmina (za lośi hora iii zivotni) rod, 
poroda, vlaka (BER);

povoj 5. m. 1) tesna-ta dlaga ivica ot piat iii kenar ot plat, s kogoto podvivat malko 
dćtja; [ros.J povej; 2) vlaka, kolćno, pasmina, plemja, pojąs, rod, soj, fara; 3) koleno, 
pojąs [...] (Ger.; u Duv. brak tego znaczenia); rod, koljano, pokolenie (Bułgaria Pn.- 
Zach., BER);

pojąs 1) pas materiału - pas: 2) rod, koleno, vlaka, koren, kriiv, kravnina, pasmina, 
loza, povoj, soj; 3) daga ‘tęcza’ (Ger.); [...] 3) pokolenie: Bąlgarija trebva ot novo da 
sa prirodi v mladij pojas („Letostruj” 1876: 135); Ne e clovek da myśli i da sja gryźi 
samo za sebe i za segaśnij pojas hora, na gryźi sja i za sled sebe, i za unucy i za preu- 
nucy („Letostruj” 1873: 221); Kolkopojasi hora są izmreli i ot teh ne ostanąl nito prah 
(„Letostruj” 1872: 127); Pjataka sja kazva „zasevky" u momaka-t. Nekolko sladkopoj- 
ky momy sja zglasąt i peąt blizu pri nastovyte. Tuk ima sedem hnastovy na krast edny 
varhu drugy, i sedem; syta. V syta-ta ima cisto braśno, orehy, vraheli i godeźnyj-t 
parsten. Sedem detca mąźky, koi-to da są „parvesny ” i „ istarsaćeta ”, draźąt syta-ta 
- Momy-te peąt osobny pesni, koi-to są palny s blagopolućija do sedem\pojasa s juna- 
śky dyrky (Colakov, 1872: 78); (Duv.); pokolenie, koljano v rodstven smisSl (Kjusten
dilsko), rod, koljano, pokolenie (Sevlijevsko), pokolenie (Pd.-Zach.);

plemja - vlaka, kolćno, koren; lćka, pasmina, plćzmina, povoj, pojas, rod, soj, fara. 
Toj e ot ede-koe siplemja, ot ede-koj-si rod. (Ger.; u Duv. brak tego leksemu);

roda toźe ćto rod. Ce tam si пета ot naśjata vera, - ot naśja-ta roda (Colakov, 1872: 
300) (Duv.);

semsele koleno; pokolenie. Da ti sja svrasi i korena-t i semsele-to! Klćtva. (Ger.); 
rod: Da ti sja svrasi i korena-t i semsele-to! Klćtva. Semsele (tur.) - koren, rod, fami
ly a Karavelov, 1861: 29 (Duv.);
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soj 1) vlaka, kolćno, koren, krUv, krSvnina, krStilo, pasmina, plemja, povoj, pojas, 
łoza, roda, rod, dżins, fara, ćerga. I kuce ot soj trasi. i svinja-ta trażi ot soj da e. Krava 
ot soj, źena ot dżins-, 2) nrav, kjuta, ośtur, hostur, trSsa, tabehet; nrav; 3) strój, vid, 
dżins; sort, vid, razbor. Takav mu e soj-ta. Edin soj są - ednakvi są, edna vera są. 
(Ger.); poroda, rod (sin. ośtur): Ako by zbral clovek, ot edin rod neopytomeny zivotny, 
n ot raźny predely i ot raźny sojuve i porodicy (Bułgarska starina, 1865: 25). Edna cela 
istina, koja-to ne sa sreśta toko samo u edni zivotni, no v vsicki sojove dobitak („Leto- 
struj” 1876: 48). Nie si imame za sega tvąrde dobri sojve (Ibidem: 49). Ot vsjakyj soj 
trebuva da sja zemąt kolko-to mążsky, tolkova i żensky (kożjurcy) („Letostruj” 1874: 
200); zimaj źena ot soj, a kuce ot kopanja (Colakov, 1872: 162); i kuce ot soj trasi 
(Colakov, 1872: 163); Lepa-ta ćupa soj nemat, Śiroko pole kraj пета, Dlaboko more 
dip пета (Miladinovi, 1861: 445) (Duv.);

tabehet Navyk, nrav, adet, tabijat (Ger.); tab(i)jat - privyćka, obyćaj, nrav: Na ta- 
bjatkonće sja ne namira (Dozon, 1875: 55,15); Tova mi ne epo tabijata. - Toj ima los 
tabijat (tabiet): koga sa jadosa ne znaj stopravi (Duv.);

trasa 1) nrav, navyk, estestvo, tabehet, tabiąt, adet, hostur, kjuta; postąp, hod; [ros.] 
navyk, privyćka, nrav, norov, harakter, temperament. 2) pohodka, hod; [ros.] pohodka 
(Ger.); harakter, temperament. Valka-t kozinątą si menjava, a s tarsą-tą si umira (Co
lakov, 1872: 139); Nadeemy sja, će ne ste izleze dobro ot takava trasa (Robinson, 
1849: 7) U Mentora godiny-te viźdahą sa da uvaźihą silata i krepostta na negovata 
tarsa (Telemach, 1873: 174) (Duv.);

fara 1) vlaka, koleno, pojas, rod, povoj, pasmina, ćerga, soj, vćra, loza, leka, ple- 
zmina; [ros.] rod, poroda, plemja. żeńska fara. Kućeśka fara, Ciganska fara. [...] 
2) rod, roda, rodnina, rody, svoestina; [ros.] rodnja, roda. Imaś; parą, imaś i farą, rod, 
rodstvo: Ot koją fara i rodina si? - Ajti tebe Śaina robina! Juska sum Marko od Prile- 
pa (Miladinovi, 1861: 146). M’ odneso’e vo grada Stambola, Zaśto ja bef od golema 
fara, Ma stori’e саги izmekjarka-, Si otide ‘uba'a ne’esta, Tamo najdę trista Janićari, 
Duri nea tie opita ’e. Ot koj ie, i ot koją fara, Tie voda nejdze ne dado ’е. I im kaza 
‘uba 'a ne 'esta, Im se kaza ot golema fara: Tatko mi ie Marko Kralevike, Vujko mi ie 
Jankula vojvoda, Stopan mi ie zmeja gorjanina (Miladinovi, 1861: 527); Imas para, 
imaśfara (Ibidem: 530) (Duv.);

hośtur 1) ośtur, nrav, trasa, tabehet, kjuta. 2) semsele, rod, koleno (Ger.); (Duv.: 
brak);

ćerga [...] 3) vlaka, vćra, kolćno, kotilo, krStilo, łoza, lćka, pasmina, plćzmina, 
povoj, pojas, povlSklo, rod, soj, fara; rod, poroda, plemja. Ot edna ćerga są (Ger.); 
(Duv.: brak tego znaczenia);

jazyk [...] 4) naród, plćmja; jazyk, naród (Ger.); (Duv.: brak tego znaczenia).
Powyższe zestawienie, w którym uwzględniono tylko te określenia, które spotykają 

się w parafrazie rod w znaczeniu bliskim wspólnocie krwi, mogłoby oczywiście ulec 
znacznemu poszerzeniu, by wspomnieć choćby tylko bjuljuk, czy dżet, do dziś zacho
wane lokalnie (Najdenov, 2001: 217-218). Tu jednak stawiamy sobie za cel nie tyle 
wyszczególnienie wszystkich używanych w XIX wieku nazw (szeroko rozumianej) 
kategorii ‘pokrewieństwo’ (w praktyce także ‘typologiczne podobieństwo’), ile wska
zanie ewentualnych możliwości oddziaływania znaczeń wskazanych leksemów na treść 
i konotacje literackiego rod. Mamy tu do czynienia z uniwersalnymi metaforami wyod
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rębnienia części z całości, a więc organizmu i jego składników, między innymi roda, 
koljano, pokolenie, pleme, krav, roślinne łoza, koren, prawdopodobnie także kratilo 
(BER), akcentującymi ciągłość metaforami tkacko-włókienniczymi - vlaka, pasmina, 
povoj, pojas, ćerga, ale także wnoszącymi niuans kanonu obyczajowego (trasa, tabe- 
hef), oraz bardzo szerokie (h)ośtur,fara, soj itp. Te ostatnie są właściwie tylko sygna
łem wyodrębnienia kategorii, jak rodzaj, gatunek, żanr, kategoria itd., gdyż nieko
niecznie odnoszą się do ludzi. To także jedno ze znaczeń bułgarskiego rod.

Połączenia balgarski rod, ‘naród bułgarski’, spotykamy jeszcze w drugiej połowie 
XIX wieku i później. Są one wtedy już w tym znaczeniu nacechowane, archaiczno- 
-uroczyste, podkreślające wizję narodu jako rodziny, czy, w warunkach bułgarskich, 
raczej patriarchałnego klanu (rod ‘ród’ - rodina ‘ojczyzna’ - roden ‘ojczysty, rodzin
ny, rodzony’), zważywszy na rozciągnięte w czasie ustalanie się literackiego wykładni
ka znaczenia ‘rodzina’ (ćeljad’, domoćadie, domorodstvo, familia, współcześnie 
- semejstvo).

Odnotowany przez Duvemois przykład Će tam si пета ot naśjata vera, - ot naśja- 
ta roda wydaje się potwierdzać funkcjonowanie określenia rod(a) na gruncie bułgar
skim jako ekwiwalentu greckiego genos w znaczeniu kategoryzacji wyznaniowej. 
W tekstach z XIX wieku zasadniczo jednak widać tendencję do określania tej katego
ryzacji (a więc przekładu greckiego genos i tureckiego millet) jako naród.

Dowody odnaleźć można choćby w artykule Rakowskiego, relacjonującym odmo
wę udziału bułgarskich przedstawicieli (Typczileszta, Minczoolu i Geszoolu) w wybo
rze nowego patriarchy (1860). Rakowski przytacza list Synodu, zapraszający każdego 
z reprezentantów jako członka tod vgETEpov yevouq (naszego narodu = wspólnoty 
wyznaniowej), oraz odpowiedź zainteresowanych, potwierdzających otrzymanie zapro
szenia jako elektorów tod претерои yevouq (naszego narodu = wspólnoty wyznano- 
wej) i wyjaśniających odmowę kolizją interesów wspólnoty wyznaniowej i wspólnoty 
etnicznej: AXX’ £7u5i tó Uperepov BovkyapiKov ś0voq (nasz naród bułgarski = 
wspólnota etniczna), d>q eivai yvcocnov a7t£pvf|0r| npó eivcov irqvcbv tó va (ivayvcopi  ̂
tóv oiKopeviKov naTpiapxnv Kai tó ypaucucov narpiap/eiov [...] („Dunavski Lebed” 
nr 4, 6X 1860 r., s. 15). W przekładzie Rakowskiego ekwiwalentem zarówno yevoę, 
jak i e9voę, jest naród, przy czym wspomniane sformułowanie tou uperepou yśvovę 
(naszego narodu) tłumacz oddaje jako vasego naroda (waszego narodu), co jest oczy
wistą manipulacją por.: Polućih ot 15 tekąśtago prizovatelno vase ćrez koesę pri- 
zovavam po udobreniju svęśtennago Sinoda i izbrannik vaSego naroda, katu izbran 
ćlen ego, da sę namery v bądąstoe sabranie 20 tekąśtago za izbiranie patriarha, i da 
dam glasa si. Na zaśtoto nas Balgarsky naród, kak to vi e poznato, otrećisą predy 
nekolko mesecy da pripoznava vselenago patriarha i grackają patriarśiją2 [...]. Dzięki 
temu utrzymane w grzecznym, acz stanowczym tonie wyjaśnienie zaproszonych, iż 
wyłonieni jako przedstawiciele wspólnoty religijnej (naszej'.) nie mogą wziąć udziału 
w wyborach ze względu na nieuznawanie władz zwierzchnich przez (bułgarską) 

2 „Otrzymałem Pańskie powołanie z 15. bieżącego miesiąca, zgodnie z którym jako zaakceptowany 
przez Święty Synod elektor waszego narodu mam być obecny na przewidzianym na 20 bieżącego miesiąca 
kolegium, mającym wyłonić patriarchę, oddając mój głos. Ale ponieważ, jak Panu wiadomo, nasz naród 
bułgarski kilka miesięcy temu odmówił uznawania patriarchy i greckiego patriarchatu” [...] {Ibidem, tłum. 
E.S.).
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wspólnotę etniczną, w przekładzie nabiera charakteru konfrontacji. W interpretacji 
Rakowskiego naród bułgarski dokonał radykalnego samowykluczenia ze wspólnoty 
religijnej - co nie było chyba intencją autorów odpowiedzi.

1.1.1. Naród jako świat i problem demokracji

Leksem naród, stanowiący współcześnie podstawę imponującej liczby derywatów, 
należy zaliczyć do najczęściej występujących w tekstach Odrodzenia. Bez wątpienia 
jego wysoka frekwencja jest w znaczącym stopniu pochodną procesów (skądinąd) 
narodowotwórczych, wpływa na nią także bardzo szeroki (podobnie jak określenia 
rod) zakres wyrazu. Zasadniczo znaczenia, w jakich pojawia się w tekstach, pokrywają 
się z tymi odnotowanymi w ówczesnych słownikach rosyjskich i cerkiewszczyzny, stąd 
warto przytoczyć definicję ze słownika Dahla: ,,ljud’, narodivsijsja na izvestnom pro- 
stranstve; ljudi voobśće; jazyk, plemja; źiteli strany, govoijaśćije odnim jazykom; oby- 
vateli gosudarstva, strany, sostojaśćej pod odnim upravlen'jem; ćem', prostoljud’je, 
nizśija, podatnyja soslovija; mnozestvo ljudjej, tolpa” (Dahl).

Dziewiętnastowieczne słowniki języka bułgarskiego definiują naród jako: Naród 
Żiteli-ti na edno mSsto, na edną dr'źavą, koito govoijat edin jazyk; [ros.] naród. Na- 
roda-t v ćerkovą a popa-t v mechaną-tą. Naroda-t e kato brasnjav cjuval: kolkoto i da 
go tupaś, vse pusta prach. Naroda-t e kato stado ovcja: nakądeto go povedes, natam 
otiva. narodnyj, narod'n i naroden Ćto e ot naroda; narodskij; narodnyj, nacional'nyj; 
narodćja um. ot naród; narodec um. ot naród (Ger.); naród [ros.] naród, tolpa: Kapi- 
tanina razmahna naroda s edno naskąrbeno lice, sto-to vsićki-tć posąrnaha. („Letostruj” 
1875: 141) (Duv.). Naród neprosvćśten leśno ispada v siromaśiją („Letostruj” 1869: 
III); (Duv.); naroden narodnyj Bąlgarski narodni pćsni sobrani od bratja Miladinovci 
D. K. - Svćsenni sąnarodnite obićai (K.III.218) (Duv.); naród la nation, le peuple, le 
public; 1. fig. le parterre; 2. (svćt), le monde, la multitude, la gent; 3. prostyj -, le peu
ple, la peuplade; 4. rimskyj -, le peuple roi, 5. obyćliv ot -t, populaire, 6. prćdavane - 
, lese-nation; 7. razpr'snuvam iii napravjam obyCliv meźdu -t nćkogo, populariser; 
naroden national; -dno -alement; // populaire, public; U pravja -, nationaliser. naro
den ezik 1’idiome; naroden obyć, le nationalisme, la popularite; 1. pridobyvam -, se 
populariser; 2. izgubvane -, la depopularisation; 3. izgubvam -, depopulariser; 
4. izgubvam obyć ot kam narodś-t se depopulariser; naroden prćporec (v Inglitera) 
l’yacht anglais ou britannique; narodna vojska (landver) le landwehr. narodna elegija 
la messenienne. narodna pćsnja le pont-neuf, le vaudeville; narodno vSzdvigane 
(mątilo) la jacquerie et jaquerie; narodno ime le gentile, narodno obr'zvane le land- 
sturm, - pismo (egipetsko) ecriture demo-, - prćbroene (revizija) le recensement, 
- pćjanie la ballade, - sladkodumie la loquele, - sAbranie la diete, - upravlenie 
la republique (RBF).

Definicje trzech słownikarzy nieco się różnią - o ile Gerow kładzie nacisk na tery
torium i język (choć przykłady ilustrują zgoła inne znaczenie), odsyłając do rosyjskiego 
naród, Duvemois obok rosyjskiego ekwiwalentu (naród), wskazuje znaczenie ‘tłum’. 
Znacznie ciekawszy jest artykuł Bogorowa, zwłaszcza ze względu na kolokacje, po
zwalające wydobyć niezwykłą pojemność i ogólny charakter leksemu, którego znaczę- 
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nie aktualizuje się dopiero w określonym kontekście, a także ujawnienie w znaczeniu 
‘świat, rzesza, mnóstwo’ synonimicznego określenia svet. Kojarzy się ono w pierw
szym rzędzie z bardzo popularnym połączeniem mnogo naród (por. potoczne suma ti 
naród ‘tłumy’), w którym naród stanowi funkcjonalny odpowiednik greckiego kosmos, 
tureckie dunja, rumuńskie luma czy „swojego” (bułgarskiego z greckiego) hora, ‘lu
dzie’3.

3 Ostatni ze wskazanych przykładów stanowi współcześnie supletywną formę liczby mnogiej rzeczow
nika iovek, w tekstach dziewiętnastowiecznych jednak spotyka się tę postać dosyć późno (literaci preferują 
słowiańskie postaci liczby mnogiej: ljudi, ljude, celoveci, coved).

Tytułem uzupełnienia wypada przytoczyć definicje hasła naród z pochodzących 
z tej samej epoki (1818, 1852) dwóch wariantów słownika serbskiego Vuka Karadźi- 
cia: naród m. das Volk, gens, populus, natio; narodni Volks, populi, nationis.

Podsunięty przez Bogorowa trop naród jako svet jest niezmiernie ciekawy ze 
względu na nie do końca rozeznane możliwe oddziaływanie na strukturę semantyczną 
i konotacje słowiańskich wyrazów kulturalnych kontekstu bałkańskiego. Połączenie 
mnogo naród występuje pierwotnie z czasownikami w liczbie mnogiej: dojdoha mnogo 
naród, sobraha se mnogo naród - co każę widzieć w nich przeniesioną z cerkiew- 
szczyzny konstrukcję mnogo + genetivus pluralis. Źródłem przykładów tego typu są 
w pierwszym rzędzie konteksty biblijne.

Z czasem w tekstach daje się zauważyć singularyzację czasowników, a więc 
wkomponowanie zbitki w system gramatyczny bułgarskiego, czy bardziej precyzyjnie 
- idiomu bałkańskiego. Proces ten ma charakter formalny, jego skutkiem jest jednak 
istotne przekształcenie semantyczne: zbioru elementów ex definitione niejednorodnych, 
tworzących spontaniczny układ, a więc „zbieraniny”, w niepodlegającą kwantyfikacji 
„masę”. W rezultacie otrzymujemy odnotowane przez Bogorowa spotkanie się pew
nych zakresów leksemów naród i svet. Biorąc pod uwagę fakt, że w kulturach ludo
wych świat był antytezą domu, oddziaływanie leksemu svet gruntowało ambiwalencję 
określenia naród dziedziczoną w kręgu kultury języka cerkiewnosłowiańskiego - nie u 
tych jednak, których domem był świat.

Również porównanie definicji przymiotnika naroden w trzech słownikach wypada 
na korzyść Bogorowa. Dokonujące się dzięki językowi francuskiemu wyjście poza 
kategoryzację słowiańsko-rosyjską, ujawniające także znaczenia ‘popularny, po
wszechny, publiczny, krajowy, sielski’ itp. jest niezwykle cennym dokumentem ubó
stwa treści wspomnianego leksemu i nie zawsze docenianej funkcji kolokacji, stano
wiących w istocie ślad kategoryzacji dodanych, będących najczęściej wynikiem 
zapożyczeń kulturowych. Kolokacje z komponentem naroden traktować należałoby 
więc jako znaki pojęć, a zatem nazwy, derywowane na poziomie składni, nie słowo
twórstwa. Bez pomocy słownika Bogorowa trudno byłoby dostrzec w nich konstrukcje 
analityczne, synonimiczne względem niezwykle licznie reprezentowanych w piśmien
nictwie XIX w. compositów z narodno-Znarodo-, w których te ostatnie stanowią ekwi
walent (ogólno)europejskich etno-, demo-, geno-, natio- etc.

Mniej pomocny (aczkolwiek nie do pogardzenia) w odtworzeniu sposobu funkcjo
nowania dziewiętnastowiecznego bułgarskiego naród jest bułgarsko-angielski słowni
czek Morse’a (1860), w którym naród definiowany jest jako ‘people, nation, multitu- 
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de’, zaś naroden, ‘people’s, republican, patriotic’; narodno - ‘publicly’, narodnost' - 
‘patriotism, nationality’.

Pewna część compositów z narodno-Znarodo- to stare kalki z greckiego, poświad
czone w cerkiewszczyznie. W przypadku niektórych z nich na podstawie kontekstu 
stwierdzić można aktualizację znaczeń, będącą pochodną kalkowania semantyki euro
pejskiej leksyki społeczno-politycznej, zbudowanej na grecko-łacińskich zapożycze
niach. Proces ten dokonywał się już w cerkiewszczyznie, stąd kwestia datowania neo
logizmów semantycznych (i neologizmów w ogóle) na gruncie bułgarskim jest 
problemem nadzwyczaj delikatnej natury. Komplikuje ją znany skądinąd aspekt wza
jemności słowiańskiej i transfer (lub adaptacja) struktur kalkowanych przez innych 
Słowian. Nie kwestionując (absolutyzowanego czasem w przeszłości) wpływu na stan
dard w warstwie leksykalnej rosyjskiego i cerkiewszczyzny, być może należałoby się 
przyjrzeć uważniej paralelom bułgarsko-innosłowiańskim, zwłaszcza bułgarsko- 
-chorwackim i bułgarsko-czeskim.

Za BER przytoczę pokaźną liczbę odnotowanych w bułgarskim derywatów z kom
ponentem narodno-Znarodo-, z których znakomita większość poświadczona została 
w tekstach z XIX w. Znaczna część z nich opatrzona jest kwalifikatorem ostar. (prze
starzały), co wynika z faktu, że albo w ogóle nie uległy standaryzacji, albo zastąpione 
zostały przez leksykę międzynarodową. Por.: narodnodarzaven ostar., narodnopolza 
ostar., narodnopravlenie ostar., narodnodemokratićen, narodnodemokratićeski, na- 
rodnostopanski, narodnouprava ostar., narodnoupraven, narodovlastie (1852), na- 
rodovlastniceski, narodovlastnicestvo, narodovlastnik, narodovazpitatelen ostar., na- 
rododvizenie ostar., narododerzavie ostar., narododarzavie ostar., narododarzaven, 
narododarzavica (1868, „Dunavska zora”), narodoizbran, narodoizdatel, narodolast- 
itel ostar., narodoljubec, narodoljubiv, narodoljubka, narodonaselen, narodonaselenie, 
narodonaseleno, narodonaselenost, narodonasilnik ostar., narodoobrazovatelen, na- 
rodopisatelen, narodopisanie ostar., narodoopisatel, narodoosvoboditelen, narodopis, 
narodopisen, narodopisec ostar., narodopokolenie ostar., narodoplavatel ostar., naro- 
doprestrojavane ostar., narodopredatelstvo, narodopredstavitelen, narodopredstavnik, 
narodoprodavec ostar., narodosboren, narodosloven, narodospasitelen, narodosrav- 
nitelna (istorija) ostar., narodotarpimost, narodoubivaliste ‘lośo ućiliśte’ ostar., naro- 
doubiec, narodoubijstvo, narodoubijstven, narodouka ‘etnografia’, narodoućen, naro- 
doumraznik ostar., narodoupraven, narodoupravlenie, narodohranitel ostar., 
narodocerkoven (vapros), narodocarkoven, narodocerkoven ostar. (BER).

W rzeczywistości lista powyższa zawiera znacznie więcej wyrazów, które współ
cześnie albo nie są używane w pierwotnym znaczeniu, albo są w jakiś sposób nace
chowane. Dla przykładu: narodopis ‘etnografia’ czy narodopokolenie ‘etnogeneza’, to 
postaci kojarzone współcześnie wyłącznie jako składnik tytułów historycznych już 
dzisiaj tekstów z kanonu narodowego; z określonymi tekstami kanonu patriotycznego 
kojarzy się też narodoljubec - jedno z określeń patrioty, w XIX w. pod względem 
frekwencji znacznie zresztą ustępujące używanej także współcześnie postaci rodolju- 
bec, itd. Między opracowaniem a wydaniem słownika nastąpiło też zamknięcie roz
działu „władzy ludowej”, a zatem i obumarcie niektórych ściśle z nią związanych okre
śleń i kolokacji.
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BER opatruje parafrazami semantycznymi tylko nieliczne z wskazanych wyrazów, 
co wynika zapewne z przejrzystości i czytelnej motywacji większości z nich. Mając na 
uwadze wspomniane już mechanizmy włączania do bułgarskiego zeslawizowanych 
odpowiedników intemacjonalizmów oraz niejasności dotyczące ich pochodzenia (wy
nik slawizacji leksyki międzynarodowej na gruncie rodzimym czy transfer zeslawizo
wanych gdzie indziej leksemów), pozostawiam Czytelnikowi przyjemność tropienia 
dobrze znanych mu pojęć w słowiańskim przebraniu i samodzielne dochodzenie do 
refleksji na temat udokumentowanych w języku ścieżek, którymi chadzała bułgarska 
demokracja.

Najnowsze słowniki języka bułgarskiego wyodrębniają cztery znaczenia leksemu 
naród: 1. źitelite na edna d3rźava; 2. nacija, nacionalnost. Balgarski naród', 3. sing, 
tant. grupa hora, trudeśti se; 4. sing. tant. ‘hora’ (STR). Jednocześnie w tych samych 
słownikach nacija definiowana jest jako: 1. Istorićeski sSzdala se gupa hora, vaznikala 
varhu obśtnost na ezika, teritorijata, ikonomićeskija zivot i kulturata. 2. Darzava, stra- 
na. Organizacija obedinenite nacii (STR); nacionalnost 1. narodnost. 2. prinadleźnost 
kćm njakoja nacija. Balgarska nacionalnost, zaś narodnost 1. nacionalnost. 2. nacjo- 
nalna, narodna samobitnost; savkupnost ot ćerti, haraktemi za edin naród. 3. Spec. 
pravdivo hudozestveno otrazjavane na dejstvitelnostta v literaturata ot poziciite na 
naroda. //pril. narodnosten. Narodnostno samosaznanie (STR).

Internacjonalizacja leksyki społeczno-politycznej z jednej strony, z drugiej zaś - wpi
sywanie Bułgarii w ramy ustrojowe Unii Europejskiej, poprzedzone kampanią informa
cyjną w oparciu o teksty tłumaczone z języków zachodnich, pozornie nie wpłynęły za
sadniczo na treść leksemu naród, wykazującą w porównaniu ze słownikami 
dziewiętnastowiecznymi dużą stabilność. Zanik negatywnie waloryzowanej części zna
czenia (‘tłuszcza, czerń’) jest pochodną używania tego leksemu jako słowa sztandarowe
go nie tylko nacjonalizmu, ale i tradycji rewolucyjnych demokratów, egalitaryzmu 
o proweniencji socjalistycznej, zawłaszczonego po wojnie przez system komunistyczny.

Bardzie uważne przyjrzenie się przedstawionym powyżej znaczeniom leksemu 
z jednego z najnowszych słowników skłania jednakże do kilku innych wniosków. 
Zważywszy że definicja narodu budowana bywa najczęściej na podstawie definicji 
narodu własnego, uderzająca jest kolejność znaczeń wyrazu naród, z której wynika, iż 
współcześnie znaczenie narodu państwowego dominuje nad etnicznym (w czym można 
by dostrzec skutek konsekwentnie wprowadzanej w czyn idei społeczeństwa obywatel
skiego). Z drugiej strony z faktu, że zbitka Balgarski naród ilustruje definicję etniczną, 
a wykładnikiem znaczenia ‘etnos’ stała się nacija (która oznacza też ‘państwo’) wyni
ka coś zgoła przeciwnego.

Niezbyt fortunne definicje ignotum per ignotum, dające efekt błędnego koła, są być mo
że wynikiem współistnienia starych i aktualizowanych schematów dystrybucji leksemów.

Jako przykład aktualizacji posłużyć może fragment broszury Znanija za Evropej- 
skija sajuz (Wiedza o Unii Europejskiej), wydanej w 1998 r. w Sofii przez CentSr 
Otvoreno obrazovanie (z udziałem Centrum Badań Europejskich w Sofii) w ramach 
programu PHARE. W części Pravata na graźdanite na Europa, w rozdziale piątym: 
Evropejskoto grazdanstvo i nacionalnostta Christo Georgiew twierdzi:

Nikoj obaće ne może da połuCi evropejskoto grazdanstvo, ако njama nacionalnostta na 
dirzavata Cienka. Toest nacionalnostta e uslovieto za pritezavane na evropejskoto grazdanstvo.
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SSgłasno meźdunarodnoto pravo vsjaka dirzava opredelja sfiglasno vStresnoto si pravo koj pri- 
nadleźi kSm siotvetnata nacionalnost.

ObSto pravilo e, £e decata na lica, imaśti nacionalnostta na dadenata strana, sa ot siśtata na
cionalnost, rodeni w strana-ćlenka, poluCavat nacionalnostta i, no ima razliCija v metodite za tova 
poluiavane.

V njakoi strani nacionalnost se pridobiva Crez brak iii po t. nar. pravo na poCvata (jus soli). 
(Georgiev, 1998: 54)

Pragnę zaznaczyć, że powyższy fragment, przedstawiony kilku native-speakerom, 
wywołał zdziwienie i odruch protestu wobec nieuprawnionego - zdaniem konsultan
tów - użycia dla definiowanego pojęcia określenia nacionalnost w miejscu oczekiwa
nego grazdanstvo ‘obywatelstwo’. W ich opinii bowiem problematyczna nacionalnost 
profilowana jest przez nację jako państwo narodowe narodu-etnosu (a więc synoni- 
miczna wobec narodnost ‘narodowość’), nie zaś narodu-demosu, czyli państwa oby
watelskiego.

Tekst i sonda potwierdzają zatem stan rzeczy odnotowany w słowniku, dokumen
tując tym samym z jednej strony transfer znaczeń w przekładzie, z drugiej zaś strony 
- trwałość stereotypu narodu bułgarskiego jako narodu etnicznego.

1.1.2. Naród polityczny vs naród chrześcijański

W tradycji europejskiej istnieje zasadnicza różnica w rozumieniu kategorii narodu 
w krajach, w których nowoczesne państwa narodowe powstawały na bazie starych 
struktur, poprzez zmiany ustroju, zachowując tym samym względną ciągłość instytu- 
cjonalno-terytorialną, oraz tam, gdzie własne państwo stanowiło uwieńczenie aspiracji 
elit „Niebieskich” (by odwołać się do klasycznego już kwalifikatora Gellnera), poprze
dzonej procesem definiowania wspólnoty w opozycji do istniejącego porządku. Szcze
gólny przypadek stanowią te narody „postimperialne”, którym przypada w udziale rola 
depozytariuszy nazwy i ruin minionej świetności. W ich wypadku wymuszona redefi
nicja tożsamości wychodzi wprawdzie od idei narodowości państwowej, najczęściej 
jednak oparta jest na tożsamości dominującej grupy etnicznej (językowej, religijnej).

Ten schemat, z powodzeniem tłumaczący różne oblicza nacjonalizmu odmienną 
genezą, ma wiele zalet, ale też jedną zasadniczą wadę: zbudowany został w dużym 
stopniu na podstawie narracji nacjonalizmów o sobie samych, tym samym eliminuje 
wątki alternatywne, niewygodne, zapomniane.

Wprawdzie filologowi trudniej jest, jak pisał M. Koselleck, niż historykowi zrekon
struować historię pojęć i idei (historyk zna język, filolog nie zna historii), jeśli jednak 
orientuje się nieco w historii idei, ma szansę podjąć próbę wytropienia jej wcieleń 
w tekstach.

Słowniki z drugiej połowy XIX wieku i współczesne, dowodząc względnej stabil
ności znaczeń wyrazu naród, są w stanie tylko częściowo odpowiedzieć na pytanie, 
w jaki sposób naród, jako słowo kluczowe bułgarskiego Odrodzenia, obrastał derywa
tami, kolokacjami i konotacjami, współtworzącymi wszak dzisiejszy stereotyp narodu 
własnego, różniący się albo nieróżniący się - co wykazały przytoczone definicje - od 
stereotypu innych narodów już na poziomie definicji podstawowej.
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Korzystając z faktu, że baza tekstów bułgarskich (zwłaszcza z pierwszej połowy 
XIX w.) jest stosunkowo skromna, przy tym dostępna za sprawą licznych antologii, 
reprintów, krytycznych edycji tekstów, opublikowanych materiałów archiwalnych itp., 
posiłkując się słownikami z epoki, w tym szczodrze ilustrującym hasła cytatami nie
ocenionym (i niedocenionym) słownikiem Duvemois, tudzież opracowaniami, nie 
zapominając o odwiedzeniu czytelni starodruków w Bibliotece Narodowej w Sofii 
i katalogu Słownika XIX w. w BAN, można pokusić się o zaprezentowanie czytelni
kowi polskiemu nie tyle ewolucji pojęcia narodu bułgarskiego (wymykającego się, jak 
zauważyłam, próbom sprowadzenia do narodu „w ogóle”), ile procesu budowania 
i nawarstwiania się zaplecza tekstowego, stojącego za wspomnianymi stereotypami 
słownikowymi.

Dokonując wyboru tekstów i cytatów, starałam się uszanować tradycyjny kanon 
lektur, wyselekcjonowany na przełomie XIX i XX w., intertekstualny, stanowiący 
jednocześnie bazę do dalszych intertekstualizacji. Nie mogłam także pominąć świet
nych rekonstrukcji dziewiętnastowiecznego dyskursu narodowego, dokonanych przez 
bułgarskich klasyków filologii narodowej, folklorystyki i etnografii.

Choć zasadniczo stereotyp Odrodzenia powstawał w oparciu o perspektywę 
i manifest Apriłowa, wiążący go z epoką Tanzimatu i odrzucający możliwość włą
czenia wcześniejszych tekstów, uwzględniając późniejsze korekty (a i dla czystej 
przyjemności przyjrzenia się spójności nowszej legendy Odrodzenia), zacząć wypa
da od tekstu, który ostatecznie stał się symbolicznym początkiem Odrodzenia (dziś: 
Nowoczesności).

W Historii słowianobułgarskiej, traktującej o narode bolgarstem, określenie naród 
zasadniczo cechuje właściwa cerkiewszczyźnie szerokokontektowość - w użyciach 
izolowanych są to zasadniczo ‘ludzie’, ‘grupa ludzi’, identyfikowana w oparciu o kon
tekst. Jeśli chodzi o połączenie bolgarski naród, pewne poszlaki, jak na przykład fakt, 
że Słowianie określani są jako pleme albo rod (ale nie naród), a także okoliczność, iż 
w patriotycznym wstępie współcześni to rod (a nie naród), wskazują na to, że należy 
się w nim dopatrywać znaczenia ‘narodu politycznego, podmiotu polityki’ (a zatem 
natió).

Tytułowy naród bułgarski to bohater zbiorowy historii państwa do chwili jego 
upadku, albo samo państwo jako aktor na arenie międzynarodowej, mierzone zmienia
jącą się w czasie mapą terytorium, okresami panowania władców, datami wojen i bi
tew, nazwiskami dowódców itp.

Choć niektórzy autorzy bułgarscy skłonni byli widzieć w Paisjuszu pierwszego ideo
loga bułgarskiego nacjonalizmu, a nawet pierwszego ideologa walki narodowo
wyzwoleńczej (sic!), skompilowana głównie w oparciu o obce źródła Historia jest 
typowym okazem tradycyjnej historiografii państwowo-dynastycznej, apologią nieist
niejącego państwa i jego bohaterów, bliską eposowi. Nic dziwnego, że liczni spośród 
potomnych dostrzegli w niej epopeję narodową.

Nadmienić wypada, że w kontekście słowiańskim i perspektywie dziewiętnasto
wiecznego panslawizmu (zwłaszcza w redakcji austro-słowiańskiej) określona wizja 
historii, z typową nostalgią za utraconym „Złotym Wiekiem”, ma co najmniej dwa 
aspekty humorystyczne. Państwowo-dynastyczna historia dzielnych Bułgarów weszła 
bowiem w konflikt z Herderowską koncepcją dziejów i etnopsychologii Słowian 
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- miłujących pokój i nieujawniających talentów państwowotwórczych (a więc pier
wiastka żeńskiego, stanowiącego opozycję/uzupełnienie germańskiej męskości, wa
leczności i ekspansji), przez złośliwych określaną „barankową historią Słowian”.

Druga okoliczność to fakt, że - uwzględniając taką właśnie, państwowotwórczą et
nogenezę - dziewiętnastowieczni Bułgarzy bezwiednie potwierdzali tezę Herdera- 
-Szafarzyka, bo czując się Słowianami, długo nie chcieli przyjąć do wiadomości faktu, 
iż przybysze znad Wołgi i założyciele państwa Słowianami nie byli.

Nieco inaczej wygląda kwestia narodu i narodu bułgarskiego u - reprezentującego 
kolejne pokolenie i wprowadzającego Bułgarów w XIX wiek - Sofroniusza.

We wstępie do Nedełnika, napisanego „ku pożytkowi narodu”, wyrażając nadzieję, 
że tysiąc egzemplarzy trafi do tysiąca cerkwi, „by mogli zrozumieć słowo boże nawet 
nieuczeni, kobiety i dzieci”, bułgarski hierarcha poprzez język odwołuje się do kryte
rium etnicznego, które nakłada się na kategoryzację wyznaniową („lud Boży”, „naród 
chrześcijański”).

W kontekście Sofroniusza przypomnieć należy, że jako biskup i osoba zaufania pu
blicznego (niektórzy z autorów widzą w nim przywódcę duchowego Bułgarów naddu- 
najskich4) był on autorem nie tylko odezwy do ludności bułgarskiej o okazanie przy
chylności armii rosyjskiej w czasie jej ofensywy bałkańskiej (1806-1812), ale i planu 
przyłączenia Bułgarii do Rosji na warunkach gwarantujących pewną formę autonomii. 
Zważywszy, że postulat dotyczył ziem, które cyklicznie były teatrem działań wojen
nych i przemarszów wojsk, a w latach - pokoju anarchii i bezprawia, niebanalny po
mysł „ucieczki” z Turcji wraz z zamieszkiwanym terytorium niewątpliwie zasługuje na 
uwagę historyków idei5.

4 Według Iwana Radewa, Sofroniusz był założycielem Komitetu Wyzwolenia Bułgarii (1804—1812), 
który nawiązał kontakt z władzami Rosji i w trakcie ofensywy wspierał logistycznie i militarnie (tzw. 
Bułgarska zemska vojska) wojska rosyjskie (Radev 1998: 684). W tym miejscu pozwolę sobie nie zgodzić 
się z opinią Janette Sampimon, jakoby po śmierci (1813) Sofroniusz został „prawie zapomniany”, zaś 
„życie po życiu” zagwarantowały mu publikacje Wenelina (mylnie wskazanego jako Grigorowicza) 
Ozarodyśe... (1838), i znacznie późniejsze opublikowanie przez Rakowskiego Żivotu i stradanija. Praca 
Wenelina bazowała bowiem na materiałach dostarczonych przez Bułgarów, w tym Apriłowa; archiwum 
Apriłowa z archiwum Sofroniusza przejął zaś Rakowski. Publikacje Wenelina i Rakowskiego istotnie 
przyczyniły się do wprowadzenia Sofroniusza do konstruującego się kanonu, trudno natomiast mówić 
o „zapomnieniu”, zważywszy liczbę i charakter (podręczniki i kalendarze) bułgarskich publikacji między 
1813 a 1838 rokiem; ponadto elementem bułgarskiego kanonu jest wspomniana Oda na cześć Sofroniusza 
D. Popskiego.

Skierowana do M.N. Kutuzowa w 1811 r. prośba Bułgarów bukareszteńskich dotyczyła zasadniczo 
regulacji prawnych (przywilejów, zwolnień podatkowych, pomocy finansowej itp.) dla Bułgarów osiadłych 
i osiedlających się na lewym brzegu Dunaju, a więc w Księstwach Naddunajskich, postrzeganych 
podówczas (jak wynika z tekstu) jako część imperium rosyjskiego. Nadzieję przyłączenia do Rosji terenów 
na prawym brzegu Dunaju, ojczyzny przesiedleńców, zawiera dopiero punkt czternasty (przedostatni) tego 
listu intencyjnego.

Jednocześnie w kontekście tak wstępu do Nedełnika (czy Nedełnika w ogóle), 
jak i Odezwy nasuwa się spostrzeżenie, iż bułgarski hierarcha stoi niejako „poza naro
dem”. Efekt wyobcowania może być śladem zarówno przeciwstawienia władza - na
ród, jak i bardziej prozaicznej, udokumentowanej między innymi w tekstach Kyrczow
skiego czy Pejczinowieża, antynomii nauczyciel - pouczani, tym samym znakiem 
negatywnej waloryzacji narodu jako przedmiotu, nie podmiotu działań (ty, wy - nie: 
my). Symptomatyczne, że w późniejszej historii Bułgarów, czytanej przez pryzmat
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tekstów dziewiętnastowiecznych, choćby w odniesieniu do wnuków i prawnuków 
Sofroniusza, piastujących wysokie urzędy państwowe i nieukrywających swojego po
chodzenia i probułgarskich sympatii, nigdy nie następuje włączenie ich do narodu 
bułgarskiego. Są (Stefan Bogoridi) ubóstwianymi ludźmi sukcesu i patriotami, przyja
ciółmi i sympatykami (Mikołaj i Aleksander), ale... nie wchodzą w skład narodu. I (do 
czasu) nie są określani jako Bułgarzy.

Opierając się na dostępnych źródłach, trudno odmówić Sofroniuszowi miana poli
tyka i zarzucić mu brak świadomości etnicznej. Jak jednak kwalifikowałby Bułgarów 
w wypadku powodzenia podjętej inicjatywy? Jako rod,pleme czy naród?

Dając upust słabości wobec „gestów powtórzonych”, czyli intertekstualizacji, pra
gnę przypomnieć odległą w czasie (ponoć autentyczną) propozycję Todora Żiwkowa 
przyłączenia Bułgarii do Rosji na zasadzie kolejnej republiki. Przed kim/czym uciekał 
baj Todor?6

6 Motyw ucieczki z Bałkanów, czy wypierania bałkańskiej tożsamości, do którego wracam w innej 
części książki, był już tematem niejednej publikacji, por. np. Juda, 1998.

1.1.3. Czy obywatel jest patriotą? JJasze obywatelstwo nie 
w niehiesiech jest, czyli o niebyłych rewolucjach

Jak już była o tym mowa, we współczesnych interpretacjach historii bułgarskie Odro
dzenie to nie tylko ruch narodowy, ale i emancypacja gospodarcza i określane mianem 
rewolucji projekty modernizacji społeczeństwa.

Losy niektórych pojęć, dzięki specyficznemu przebraniu, wynikającemu nie tylko z 
języka etnicznego, ale i ze specyfiki struktury społecznej, stanowią dla badaczy nie 
lada gratkę. Zderzenie wyników odwzorowania pojęć w kodach kultury różnych naro
dów często ujawnia pozorną ekwiwalencję, stanowiącą niekiedy istotną pułapkę dla 
tłumacza.

Przykładem takiej niewspółmierności jest para: bułgarski graźdanin ‘obywatel; 
mieszczanin’, i polski obywatel. W obu przypadkach (tak we współczesnej polszczyź- 
nie, jak i we współczesnej bułgarszczyźnie) mamy do czynienia ze znaczeniem przy
należności państwowej, w bułgarskim profilowanym ‘miejskością’, w polskim - nie 
profilowanym w ten sposób (co bynajmniej nie uprawnia do wniosku, że Bułgarzy 
mieszkali w miastach, a Polacy na wsi, jakkolwiek bez wątpienia jest wynikiem kon
tekstowych uwarunkowań).

Polskie określenie, współcześnie niemotywowane, jest bohemizmem, odnotowanym 
w drugiej połowie XVI w. jako obywaciel i obywatel ‘mieszkaniec’, a następnie - jako 
termin prawny - ekwiwalent łacińskiego civis (Bańkowski, 2000: 356), w warunkach 
Rzeczypospolitej szlacheckiej zarezerwowany dla przedstawicieli tego właśnie stanu.

W Turcji, w której zasadniczo nie istniał przywilej krwi, co za tym idzie, pojęcie 
arystokracji i szlachty w rozumieniu zachodnioeuropejskim, wieś (pojęcie relatywne) 
nie odgrywała większej roli w przepływie idei i kształtowaniu opinii. Żywiołem nowi
nek i miarą postępu było miasto. Od XVII w. (nie bez związku z otwarciem się Turcji 
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na Europę) wzrosła rola kupców międzynarodowych i ranga cechów rzemiosł (esnaf), 
zyskujących liczne przywileje.

Z życiorysów pionierów działalności oświatowej i wydawniczej wynika, że z reguły 
pochodzili oni z rodów kupieckich. Zawarta w Historii słowianobułgarskiej wzmianka 
o Grekach politycznych, traktowana jako potwierdzenie ówczesnego prestiżu kultury 
greckiej, zasługuje na uwagę także z innych powodów. Współcześnie oznaczające 
państwo określenie ttokiTela jest analogiem łacińskiego Civitas, zaś greckie nokirrię to 
tyle, co łacińskie civis. Tytuł dzieła Ambrożego Marliana Theatron politikon w prze
kładzie Sofroniusza Wraczańskiego ma postać Graźdanskoe pozoriśte, w czym widzieć 
można wpływ idei państwa-miasta (nókię).

O ile nigdy nie kwestionowano miejskości czy mieszczaństwa kupców międzyna
rodowych, działających w stolicach europejskich i dużych ośrodkach Imperium, o tyle 
wątpliwości budził niekiedy status mieszkańców miejscowości, określanych w katego
riach administracyjnych jako wsie (kasaba), a z takich pochodziło wielu działaczy 
wczesnej (i późniejszej) fazy Odrodzenia.

Problem „miary miejskości” takich ośrodków doskonale wyłożył Apriłow w Denni
cy, tłumacząc na przykładzie Gabrowa fenomen fermentu intelektualnego swojej epoki 
i fakt nadreprezentacji w nim przedstawicieli wybranych miejscowości z rejonu Bałka- 
nu Centralnego.

Dla ideologa fazy „budzicielskiej” status administracyjny rodzinnego miasta wyni
kał wyłącznie z braku w nim placówek administracji tureckiej (co skądinąd przyczyniło 
się do wykreowania legendy Gabrowa jako „czysto bułgarskiego” miasta), co w erze 
Tanzimatu oznaczało nieograniczone uprawnienia samorządu lokalnego, a zatem kla
syczne miasto-polis czy republikę kupiecką. Głównym zajęciem mieszkańców kilkuna
stotysięcznego Gabrowa były bowiem rzemiosło i handel. Gabrowo stanowiło z jednej 
strony centrum handlowe dla okolicznych osad rolniczych i pasterskich, z drugiej zaś 
- uczestniczyło z powodzeniem w handlu międzynarodowym, gdyż wielu gabrowian 
(czego przykładem choćby rodzina Apriłowów) posiadało domy kupieckie i własny 
przemysł poza granicami Turcji, w ważnych ośrodkach wymiany handlowej, w tym 
w stolicach europejskich. W miasteczku w czasach Apriłowa było między innymi kilka 
cerkwi, kilka mostów, bruk, no i wieża zegarowa, argument koronny nowoczesności 
i przynależności do Europy.

Ocenę Apriłowa (także w stosunku do innych „wsi”, rozsadników idei postępu 
i bułgarskości), potwierdzają liczne dzienniki podróży cudzoziemców, tak z epoki, 
jaki z czasów (niekiedy znacznie) wcześniejszych. Miejscowości, które wygrywają 
w statystyce osób zaangażowanych w proces kodyfikacji kultury bułgarskiej, a więc 
w Odrodzenie, określane są w nich konsekwentnie jako „osady typu miejskiego”, co 
jest wystarczającym uzasadnieniem dla traktowania ich w bułgarskiej literaturze 
przedmiotu jako miasteczek.

W wypadku miast i miasteczek, ważnych z punktu widzenia bułgarskiej idei naro
dowej, nie należy jednak zapominać o ich wielokulturowości. Zsyntetyzowane wersje 
historii narodowej z przyczyn naturalnych abstrahują od tej kwestii, czyniąc z narracji 
o samych sobie narrację bułgarskości. Sięgając jednak do bułgarskich tekstów z pierw
szej połowy XIX w., znajdujemy wiele dowodów świadczących o istnieniu tożsamości 
opartej na przynależności do danego miejsca, patriotyzmu lokalnego, wychodzącego 
(mimo narastających antypatii) poza granice etniczno-konfesyjne.
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Znamienna w tej kwestii jest wzmianka u cytowanego już Apriłowa o tureckim 
szlachcicu (ajaniri), okazującym wybitną pomoc (materialną i logistyczną) przy budo
wie bułgarskiej (a więc chrześcijańskiej zarazem) szkoły w Karlowie, o życzliwym 
zainteresowaniu kwestią szkoły w Gabrowie lokalnego metropolity (Greka), odnoto
wany w prasie i wspomnieniach zwyczaj zapraszania na uroczystości szkolne (egzami
ny i uroczyste zakończenie roku szkolnego) notabli i greckiej części socjety (mimo 
napiętych już stosunków bułgarsko-greckich).

Obraz wrogości konfesyjno-etnicznej, generalizacja stanowiąca jeden z fundamen
tów narracji narodowej, przysłoniła na czas dłuższy odkrywaną współcześnie prawdę, 
że miejsce zamieszkania (z całym dobrodziejstwem inwentarza) mogło być w przeszło
ści traktowane jako dobro nadrzędne. Że w obliczu zagrożenia (jak np. częste w pierw
szej połowie XIX w. rozbójnicze najazdy) ludność miejscowa była w stanie zjednoczyć 
się i ustanowić własne prawo (tu wielokroć cytowane przykłady wydawania broni 
chrześcijanom, którzy zasadniczo tego przywileju nie posiadali, przez tureckich do
wódców garnizonów).

Pozostaje jeszcze inna kwestia, jak najbardziej związana z obywatelskością. Grecy, 
Bułgarzy, Wołosi, Albańczycy, Turcy i inni poddani Imperium, wywodzący się z ku
pieckich elit, najczęściej kończyli te same szkoły i (zachodnie) uniwersytety, nasiąka
jąc ideami modernizacji społeczeństwa, budowy lepszego ładu społecznego, szacun
kiem dla wykształcenia, oświaty i osób sobie podobnych. Niezależnie od indywidual
nych karier i afiliacji, często prywatnie pozostawali przyjaciółmi czy partnerami 
w interesach, nawet jeśli dzieliły ich kwestie polityczne. Porozumienie umożliwiał im 
ten sam kod, wyrastający z doświadczeń i oswajania europejskiego Oświecenia.

1.1.4. Dwa początki

We wczesnych bułgarskich publikacjach mamy do czynienia z podwójną genezą 
współczesnego narodu bułgarskiego - po pierwsze: wyłonieniem się z chrześcijańskie
go narodu imperium tureckiego narodu bułgarskiego z tradycją cerkiewnosłowiańską, 
odnawiającym pierwotne znaczenie greckiego genos, po drugie: segmentacją greckoję- 
zycznej elity świeckiej, z nowym narodem politycznym (ideowo ukonstytuowanym już 
jako populus czy demos) w poszukiwaniu tożsamości, wtórnie definiującym się czę
ściowo w oparciu o kryteria etniczne.

Oświeceniowych haseł „pożytku ogólnego”, „dobra powszechnego”, „wszystkiej 
Bułgarii” nie należy odczytywać dosłownie, co zdarza się badaczom piszących o nie
wielkim rozwarstwieniu Bułgarów i wynikającym stąd demokratyzmie kultury Odro
dzenia. Odrodzeniowej filantropii nie mylili z egalitaryzmem jej beneficjenci z niż
szych warstw społecznych, stypendyści rosyjskich placówek oświatowych, których 
rozbudzone aspiracje w zderzeniu z rzeczywistością stawały się powodem frustracji lub 
- nierzadko - rezygnacji z powrotu na łono ojczyzny.
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1.1.5. Naród — wiek dziecięcy

W patriotycznych wstępach pierwszych bułgarskich książek normą są apele do narodu 
bułgarskiego i synów ojczyzny, co zazwyczaj bywa interpretowane jako znak utożsa
mienia narodu z etnosem, choć w praktyce adresatem tych tekstów jest ekskluzywny 
krąg czytelniczy. Widoczne we wspomnianych tekstach przeciwstawienie Naród Buł
garski - inne narody jest znakiem etnicznej (jakkolwiek ograniczonej do kręgu oświe
conych) definicji narodu. Jednocześnie we wspomnianych tekstach pojawia się naród 
w znaczeniu ‘ludzie’, ‘grupa ludzi’, stąd pewne problemy interpretacyjne z izolowa
nym użyciem naród - na przykład narodat - to my czy oni?

Gdyby nie fakt, że naród i otecestvo są prymamie elementem oświeceniowej 
sztampy, spojrzenie na to środowisko przez pryzmat jego patriotycznych priorytetów 
- a zatem oświaty i podręczników, mogłoby prowadzić do wniosku, iż w istocie poko
lenie Berona i Apriłowa odświeżyło prymame, zapoznane współcześnie znaczenie 
narodu, a mianowicie: ‘to, co się urodziło; potomstwo’.

Pierwsze książki nurtu świeckiego są podręcznikami szkolnymi dla „ukochanych 
dzieci” czy „umiłowanej młodzieży”. Właściwym obiektem znanych gdzie indziej 
starań i wysiłku na rzecz „dobra narodu”, „korzyści narodu” jest mały człowiek, wła
ściwym celem - ułatwienie mu przejścia w dorosłość, wyposażenie w wiedzę i umie
jętności pozwalające zrozumieć świat i sprostać jego wyzwaniom.

Choć początki oświaty bułgarskiej przypominają podejmowane w całej Europie 
próby wcielania w życie oświeceniowej wizji edukacji, której produktem ma być dobry 
człowiek i obywatel, odbywa się to w okresie, kiedy odkryto już dzieciństwo. Widać to 
we wstępie elementarza Berona, wydanego, „by ulżyć tym biednym dzieciom”, w adre
sowanych do czytelnika hasłach kierowanych do „kochanej bułgarskiej młodzieży”, 
„kochanych dzieci”, czy we wspomnianej już nocie Aleksandra Ekzarcha na ulotce 
reklamowej bratanicy, zachęcającej do kupna jej przekładu Pameli Goldoniego (1852). 
Z kolei zredagowana przez pannę Ekzarch ulotka, niezwykle ciekawa od strony języ
kowej (zabawny mariaż sztampy, egzaltacji i niewymuszonej, spontanicznej narracji 
z licznymi interferencjami greckimi i rosyjskimi) jest dowodem, że pionierzy bułgar
skiej oświaty poza wykształceniem ofiarowywali narodowi radość wynikającą z moż
liwości uczestniczenia w intelektualnej zabawie dorosłych.

Irena Ekzarch nie była bowiem wyjątkiem. Pierwszą „niepodręcznikową” książką 
lat trzydziestych XIX wieku był przekład Franklina, dokonany przez Gabriela Kryste- 
wicza jeszcze w czasach uczniowskich. Publikowaniem uczniowskich tłumaczeń wyja
śnić można dającą się zaobserwować w prasie pewną nadreprezentację tekstów klasy
ków greckich i łacińskich, obowiązkowych pozycji uniwersalnego kanonu lektur 
szkolnych.

Dla animatorów bułgarskiego obiegu czytelniczego szansa zaistnienia w mediach, 
jaką dawali małoletnim, była najwyraźniej formą zachęty do angażowania się w działa
nia na rzecz wspólnoty, miarą dorosłości (widoczną także w znanym sposobie tytuło
wania kolegów szkolnych panem (gospodiri), co warto podkreślić wobec infantylizacji 
kultury czasów współczesnych).

Dziecięctwo narodu objawia się bez wątpienia w licznych określeniach, które - jak 
gdzie indziej, a przecież zawsze we własnej retoryce - układają się w spójny obraz 
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pokoju dziecinnego. Są tu zatem wizje Gabrowa, Kotła, Karłowa jako kolebki literatu
ry bułgarskiej (Ijulka), cerkiewszczyzny (później bułgarskiego) jako języka-matki, 
„której piersią każdy z nas wykarmiony”, języka ojczystego (bastin ezik), języka mat
czynego czy macierzystego (majćin ezik), ojczyzny i ojcowizny (otecestvo, baśtinija, 
baśtina, tatkovina, rodina), Matki-Bułgarii, Dziadka Iwana etc.

W tym kontekście Kazi mi, kazi, bednij narode, / Koj te v taz robska Ijulka Ijulee 
[Powiedz mi, powiedz, biedny narodzie, / kto cię kołysze w kołysce niewoli? - Botew, 
Elegia1] wbrew apologetom i stereotypowi bułgarskiej kultury narodowej traktować 
można jako znak ekskluzywności, megalomanii, uzurpacji, postawienia się autora po
nad narodem, usprawiedliwienie prawa do decydowania o jego (narodu) losach.

7 W przekładzie Jerzego Zagórskiego fragment ten brzmi: Powiedz mi, powiedz, mój ludu biedny, /Kto 
cię w kołysce uśpi! niewoli - zob. Niewidzialne skrzykła. Antologia poezji bułgarskiej (od IX wieku do 
roku 1944), wybór E. Konstantinowa i W. Gałązka, Kraków 1987, s. 38.

1.1.6. Naród etniczny i kwestia ludowości

Zbieranie pamiątek - zabytków piśmiennictwa oraz twórczości ustnej (folkloru), przy
czyniły się do ustalenia kilku określeń z komponentem naroden: narodno tvorcestvo, 
narodnipesni, narodna nosija, narodna muzika, w znaczeniu ‘etniczny’. W tłumacze
niu na polski stosuje się tu zazwyczaj, i chyba słusznie, odpowiednik ludowy fiole: 
narodowy). W przypadku tekstów z XIX w. interpretacja ta bywa zawodna, gdyż na
rodno tvorcestvo, narodni pesni prymamie nie musiały oznaczać utworów anonimo
wych, a jedynie utwory tworzone w języku bułgarskim.

Pierwsze generacje twórców Odrodzenia wyznawały uniwersalizm - kreowana 
przez nich kultura bułgarska z założenia miała być dokonującym się poprzez język 
odwzorowaniem europejskiego uniwersum kulturowego. Widać to we wczesnej publi
cystyce Fotinowa i Apriłowa. Pytania pierwszego: gdzie nasza geografia?, gdzie nasza 
matematyka? i duma drugiego z tego, że także Bułgarzy, tak jak inne cywilizowane 
narody podejmują dialog z nowoczesnością, są tego dobitnym przykładem. W tym 
ujęciu granice narodowego (w znaczeniu ‘etnicznego’) wyznaczał język, postrzegany, 
jak u Humboldta, jako idiom języka uniwersalnego.

Modelowe wypełnienie określenia naroden treścią ‘ludowy, wiejski’ dokonało się 
w stanowiącym zwieńczenie etapu naukowego idei narodowej przeniesieniu akcentu 
z uniwersalizmu na specyfikę kultury etnicznej. Wiązane jest ono z wpływem Weneli
na, który przedstawił Bułgarom postulat, traktowany jako pierwszy naukowy projekt 
badań etnograficznych w Bułgarii (Vakarelski, 1977: 28). Uczonego interesowały 
w szczególności: 1) pieśni ludowe; 2) różne stroje, zwłaszcza kobiece, i ich nazwy; 
3) różne obrzędy, związane z cyklem kalendarzowym; 4) różne obrzędy związane 
z kolejnymi etapami życia, np. narodzinami, chrzcinami, ślubem, opisy wesel i wierzeń 
z nimi związanych, opisy pogrzebów, wierzenia i obrzędy, opisy wypominków za 
zmarłych; różne wierzenia i zabobony, czyli te dotyczące wampirów, wiedźm i cza
rownic, niezwykłej mocy określonych roślin lub kamieni i talizmanów (Ibidem-, SBNU 
I, 1889: 177). Za pośrednictwem Apriłowa zebrany materiał przekazywali Wenelinowi 
między innymi Neofit Rilski i Rajno Popowicz, koordynujący badania terenowe, * 
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w które ochoczo włączała się ucząca się młodzież. Śmierć uczonego przeszkodziła 
w publikacji, co nie zniechęciło Bułgarów do poszukiwania folkloru. W 1842 r. 
w Peszcie Bogorow wydaje tomik zawierający dwanaście pieśni i dwieście przysłów. 
Pieśni dołączane są też do publikacji o różnej tematyce. Gwoli ścisłości podkreślić 
należy, że rozumienie „pieśni bułgarskich” wśród Bułgarów rozmijało się często 
z oczekiwaniami europejskich poszukiwaczy starożytności. Do archiwów tych ostat
nich jako pieśni bułgarskie trafiały też okazy folkloru miejskiego, a więc teksty popu
larnych szlagierów, pieśni biesiadnych czy pisanych na bieżąco piosenek, a nawet 
wiersze (co wiąże się z utożsamieniem pieśni z poezją), czego skutki rozpatrywać 
można w kategoriach niezamierzonej mistyfikacji8.

8 Do tematu wracam w innej części pracy. W tym miejscu przypomnę tylko, że chcąc sprawić 
przyjemność Wenelinowi, bezskutecznie poszukującemu bułgarskich pieśni, poeta Peszakow podarował 
mu... pieśń, czyli odę. Gdyby nie była to Oda na cześć Wenelina, okoliczności powstania której nagłośnił 
Apriłow, niewykluczone, że wiersz mógłby zostać potraktowany w kategoriach poezji ludowej.

Początki zainteresowania ludem wiążą się także z poszukiwaniem najczystszego 
narzecza. Ten fragment dyskursu językowego, zrekonstruowany przez Wieniediktowa, 
jest doskonałym przykładem dylematów statecznych mieszczan, usiłujących nadążyć 
za duchem czasu. Kult wsi jako skansenu, jako „czystego”, „nieskażonego obcością” 
świata wartości etnicznych, apriorycznie romantyczny, w praktyce realizuje się jako 
jedna z egzotycznych podróży bohaterów literackich Oświecenia. W korespondencjach 
Dżinota mieszkańcy Macedonii bywają dzikimi, w dziennikach podróży Bogorowa czy 
Karawełowa racjonalistyczne szkiełko i oko wydobywa na światło dzienne nie tylko 
urodę Bułgarek, ale i kontrast między uznawanymi standardami a dziwacznymi upodo
baniami autochtonów.

Tymczasem świat slawistyczny domaga się ich pieśni.
Pokaźną kolekcję pieśni bułgarskich zebrał w czasie swej podróży po Turcji Wiktor 

P. Grigorowicz. Część z nich (trzydzieści cztery) opublikował znany Słoweniec, Stan
ko Vraz, w czasopiśmie „Kolo” (1847), co stanowić może kolejny przykład wzajemno
ści słowiańskiej.

W 1855 r. inny uczony rosyjski, Piotr Biezsonow, wydaje w Moskwie Bolgarskie 
pesni z materiałem obejmującym publikowane już wcześniej w innych źródłach sześć
dziesiąt jeden pieśni oraz dziewięćdziesiąt jeden utworów z archiwów A.F. Weltmana 
iNikoły Katranowa. W tym samym czasie Sławejkow za pośrednictwem Nikołaja 
Pałauzowa w Odessie przesyła pokaźny materiał folklorystyczny (w tym przysłowia 
i opisy obyczajów) dla Rosyjskiej Akademii Nauk, co skutkuje opublikowaniem kolej
nych dziewięciu pieśni.

Z chwilą zaistnienia bułgarskiej prasy forum domorosłych ludoznawców stały się 
także gazety i czasopisma. Na początku lat pięćdziesiątych XIX wieku Jordan Hadżi- 
konstantinow Dżinot publikuje na łamach gazety „Carigradski vestnik” serię artykułów 
o tematyce ludoznawczej, w których nierzadko posiłkuje się woluntarystyczną etymo
logią. Z jego nazwiskiem wiąże się też pierwsza (zdiagnozowana) na gruncie bułgar
skim mistyfikacja, Źenitba na Iva ot Meglena, balgarska vojvoda v carstvuvaneto na 
carja Śiśmana, rzekomo pieśń ludowa z Prilepu. W 1857 r. Dżinot spotyka się w Bel
gradzie z Rakowskim. W 1858 r. Sławejkow w liście do Rakowskiego wskazuje po
trzebę stworzenia instytucji wspierającej badania terenowe. W 1859 r. w Odessie Ra
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kowski publikuje swój Pokazalec (czyli instrukcję), w którym obok stanowiącej 
współcześnie przedmiot żartów historiozofii z wątkiem „indyjskim”, wspieranym ety
mologią pozbawioną podstaw naukowych, przedstawia zaskakująco nowoczesny zarys 
metodologii prac etnograficznych. W późniejszym okresie Rakowski ogniskuje zna
czące grono poszukiwaczy folkloru, staje się też guru młodych słowianofilów studiują
cych w Pradze i Moskwie.

Do ważniejszych publikacji ludoznawczych lat sześćdziesiątych XIX w. o tematyce 
bułgarskiej należą tomy Narodne pesme makedonski bugara (Belgrad 1860) Bośniaka 
(w służbie serbskiej) Stefana Werkowicza i Bąlgarski narodni pesni braci Miładino- 
wów (Zagrzeb 1861) oraz Pamjatniki narodnogo bita Bolgar Karawełowa (Moskwa 
1861). W okresie późniejszym zainteresowanie folklorem i etnografią nie słabnie. Wy
bitne zasługi mają na tym polu Sławejkow, Szapkarew czy Gerow, który w słowniku, 
wydawanym już na przełomie wieków, wykorzystuje materiały z prywatnych odrodze
niowych archiwów.

Podsycane przez slawistów i słowianofilów zainteresowanie folklorem zaowoco
wało też kilkoma co najmniej mistyfikacjami. Poza przypadkiem Dżinota i romantycz
ną historiozofią Rakowskiego, najgłośniejszą okazała się Węda Słowena Iwana Goło- 
ganowa, która złamała karierę naukową Werkowicza, postaci skądinąd zasłużonej dla 
bułgarskiej folklorystyki. Historia tej mistyfikacji i jej konsekwencji, przedstawiona 
przez Iwana Sziszmanowa (Sismanov, 1903) oraz doskonale udokumentowana w zna
nym studium Michała Amaudowa (Amaudov, 1968) zasługuje na przypomnienie jako 
mało znany współcześnie poza Bułgarią przyczynek w kwestii tak mechanizmów mi
styfikacji, jak i ich funkcji w kulturze narodowej.

A było to tak: w odpowiedzi na apel Werkowicza o nadsyłanie mu bułgarskich pie
śni ludowych, w rękach folklorysty znalazł się cykl pieśni, wysyłanych w ciągu kilku 
lat przez skromnego macedońskiego nauczyciela, Iwana Gologanowa. Stefan Werko- 
wicz wydał je w dwóch tomikach (pierwszą część w 1874 r., drugą część w 1881 r.), 
przy czym jeszcze przed publikacją, obok entuzjastycznych recenzji i naukowych eks
pertyz potwierdzających autentyczność, pojawiły się wypowiedzi podające w wątpli
wość ludowe pochodzenie rodopskiej sagi. Interesujące jest, że dwie wizje lokalne, 
mające odpowiedzieć na pytanie, czy słowiańska Węda jest dziełem ludowego geniu
szu czy udaną mistyfikacją Gologanowa, przyniosły krańcowo różne wyniki.

August Dozon, miłośnik i kolekcjoner bułgarskiego folkloru, wpierw sceptyczny 
wobec rewelacji Werkowicza (Gologanowa) i traktujący przedstawiony mu do oceny 
materiał w kategoriach pastiszu, po wizji lokalnej i rozmowie z Gołoganowem nabiera 
przekonania co do jego autentyczności. Zdaniem Amaudowa, francuski konsul, który 
po rozmowie z Gołoganowem upewnił się, że ma do czynienia z osobą prostolinijną 
o niezbyt rozwiniętym intelekcie (a więc niezdolną do tego typu mistyfikacji), miał 
ponadto okazję uczestniczyć w przesłuchaniu sprowadzonego na tę okazję chłopa, 
recytującego pieśni z Wedy, padł ofiarą gruntownie przygotowanej i świadomej mani
pulacji (Gołoganow udawał głupiego, chłopa wcześniej przekupiono, wyposażając 
w stosowne teksty).

Na późniejszej ocenie Wedy Słowian zaważyła kategoryczna opinia Iwana Szisz
manowa we wspomnianym już artykule (Sismanov, 1903). W archiwum autora Arnau- 
dow odnalazł także niedokończony artykuł z 1920 r., zawierający zwięzły wykład po
glądów Sziszmanowa w tej kwestii i ich uzasadnienie:



135

Na kilka miesięcy przed śmiercią znany archeolog i etnograf Macedonii Stefan Werkowicz, 
którego pełnym zaufaniem miałem szczęście się cieszyć, przekazał mi część swojego archiwum, 
abym mógł ją wykorzystać jak umiem w badaniach nad historią Wedy Słowian i ku rehabilitacji 
całej jego działalności w Macedonii. Sympatycznemu starcowi, który po 13 latach niedoli w Pe
tersburgu uzyskał skromną emeryturę od Zgromadzenia Narodowego i przeniósł się do Sofii, nic 
nie ciążyło tak bardzo, jak właśnie podejrzenie, że sfałszował Wędę Słowian. Dlatego jego jedy
nym pragnieniem było zyskanie sposobności udania się wraz z jakąś kompetentną osobą i udo
wodnienia na miejscu w Rodopach prawdziwości swojego odkrycia. - Ś.p. minister Żiwkow, po 
moim szczegółowym ustnym raporcie, zgodził się wydelegować Werkowicza wraz z Chr. P. Kon- 
stantinowem. Ale - jak należało oczekiwać - wynik tej wyprawy był negatywny. Moja niewiara, 
wzmocniona wcześniej jeszcze poprzez ankietę, przeprowadzoną przez dwóch inteligentnych 
Pomaków, jak i w moich „plemiennych” stosunkach z macedońskim nauczycielem Gołogano- 
wem, okazała się słuszna. Dla mnie było jasne, że Werkowicz padł ofiarą bezczelnej mistyfikacji, 
jak to pokazałem w artykule, opublikowanym w „Archiv fuer slawische Philologie” ku czci re
daktora prof. Jagicia (Glueck und Ende einer beruehmten litter. Mystifikation). Notabene, Wer
kowicz zmarł mając przynajmniej świadomość, że nikt już nie odważy się obwiniać go osobiście 
o fałszerstwo pieśni, które składają się na dwa pokaźne tomy jego zbioru Veda Slovena. Ta świa
domość jednak go załamała. Milczał, ale było jasne, że runęło dzieło całego jego życia, dzieło, za 
sprawą którego doznał wielu niekończących się upokorzeń. W ostatnich dniach życia z cichą re
zygnacją wysłuchiwał moich argumentów, które w sposób oczywisty demaskowały tyrlisczanina 
Gołoganowa, świadomie podrabiającego jego ukochane pieśni mitologiczne. Będę miał okazję 
któregoś dnia szczegółowo wyłożyć historię Wedy Słowian, pierwszej bułgarskiej książki o zna
czeniu międzynarodowym, która stała się głośna w świecie naukowym, wielu uwiodła, wielu in
nych zaintrygowała - i w swoim czasie podzieliła europejskich archeologów i filologów na dwie 
frakcje: wierzących, jak Bumouf, Daumont, Dozon, Geitler, Chodźko itd., i niewierzących, jak 
Josef i Konstantin Jirećkowie, Pypin etc. (Amaudov, 1968: 509-510; tłum. E.S.).

Iwan Sziszmanow nie zdążył spełnić obietnicy i przedstawić obszernej syntezy jed
nej z najgłośniejszych słowiańskich mistyfikacji epoki. Misję tę podjął z powodzeniem 
Amaudow, choć w jego ujęciu historia Wedy podporządkowana jest idei rehabilitacji 
Werkowicza; stąd na przykład kiedy rozważa problem recepcji i, akcentuje funkcjono
wanie tekstu w określonych kręgach slawistów i słowianofilów, abstrahując od stopnia 
udziału i sposobu funkcjonowania Wedy w bułgarskim obiegu czytelniczym.

A przecież można by pójść tropem podsuniętym przez Konstantyna Jirećka, który 
(uważając jeszcze za autora Wedy Stefana Werkowicza), konstatuje, iż „podstawa tych 
pieśni jest zbudowana w nader poetyckim duchu i gdyby Werkowicz wydał swoje 
utwory nie jako «starodawne pieśni», a jako własne dzieło, wzbogaciłby rozkwitającą 
dopiero literaturę bułgarską”.

Amaudow, koncentrując się na obronie uwikłanego w mistyfikację Werkowicza, 
dostrzega wprawdzie osadzenie Gołoganowa w ruchu narodowym i jego kontakty 
z czołowymi przedstawicielami fermentu intelektualnego epoki (m.in. Rakowski), 
jednak w ślad za Sziszmanowem skłonny jest uznać Gołoganowa przede wszystkim za 
pospolitego naciągacza, żerującego na naiwności i zapale uczonego, nieuczciwego 
kontrahenta, zamiast produktu, na który jest zapotrzebowanie, oferującego tanią po
dróbkę, przy tym grafomana.

Tymczasem już tylko na podstawie zepchniętych do przypisów faktów można 
z powodzeniem odtworzyć koleje losów Wedy w bułgarskim procesie historycznolite
rackim, co postulował w swoim czasie (już w XX w.) Petyr Dinekow, apelując o zaję
cie się tym tematem „bez zbędnego zapału, ale i bez uprzedzeń”.
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Gołoganow zaoferował Werkowiczowi współpracę już po ukazaniu się Pokazalca 
Rakowskiego, skądinąd znane są jego kontakty z Rakowskim. Pomysł zachowanej 
u Bułgarów słowiańskiej Wedy wpisuje się w lansowaną przez Rakowskiego tezę 
o indyjskiej etnogenezie Bułgarów, popartą między innymi „naszością” nazwy sanskryt 
(«— ‘sam skrit’), czy „zachowaniem się” w Macedonii imienia Sziwa. Dlaczego więc 
nie i Wedyl

Tym bardziej że przy okazji Macedonii, postrzeganej przez Rakowskiego jako 
skansen i rezerwuar starożytności, przypomnieć należy nieco wcześniejszy pomysł na 
poszukiwanie najczystszego narzecza wśród Pomaków. Obie koncepcje wynikają 
z określonej perspektywy, wschodnio- czy raczej północnobułgarskiej, dając kolejny 
dowód „dunajskocentryczności” bułgarskiej narracji narodowej. Prawdziwych odkryć 
i klucza do tajemnicy i romantycznej przygody spodziewamy się bowiem z reguły poza 
oswojonym, przewidywalnym, a więc nieciekawym miejscem zamieszkania.

W tym sensie Wędę Gołoganowa traktować można nie tylko w kategoriach wyjścia 
naprzeciw oczekiwaniom świata slawistycznego, ale i odpowiedzi poczuwającego się 
do bułgarskości mieszkańca rzekomych peryferii, ubi leones, podejmującego rękawicę 
i wykorzystującego podsunięty mu pomysł dowartościowania swojej małej ojczyzny9. 
Innymi słowy, to kolejne powtórzenie gestu, z którym w kontekście kultury bułgarskiej 
XIX wieku stykamy się na każdym kroku: udowadniania, iż my także mamy to, co 
mają inni. Węda jest zasadniczo zjawiskiem z tego samego gatunku, co wspomniane 
już teksty pieśni ludowych, tworzonych na potrzeby zbieraczy folkloru. W odróżnieniu 
od tamtych, trafiających do zbiorów kolekcjonerów w wyniku zabawnego nieporozu
mienia, Węda jest świadomym projektem odwzorowania pewnej konwencji, dowodzą
cym znajomości reguł gatunku.

’ Nawiasem mówiąc, w płodnym dla folklorystów eksplorujących Macedonię dwudziestoleciu (lala 
sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XIX w.) rozumienie „malej ojczyzny” jest bliższe temy z czasów 
Bizancjum niż Macedonii Filipa; obejmuje np. Panagiuriszte, dziś sytuowane we wschodniej Bułgarii, 
i Sofię, która po wyzwoleniu Bułgarii do czasu powstania jugosłowiańskiej Macedonii stała się 
ekspozyturą, a później domem inteligencji macedońskiej, współtworzącej ideę Wielkiej Bułgarii. Taki 
zasięg Macedonii, wynikający z lokalnej perspektywy, odnaleźć można w identyfikacji Bułgarów 
z Płowdiwu (Filibe) w Macedonii, internowanych przez Rosjan po powstaniu 1821 r. W tym kontekście 
dziwić może powielane w opracowaniach bułgarskich stwierdzenie, że np. w tomie Miladinowów poza 
pieśniami macedońskimi są też pieśni ze Wschodniej Bułgarii i Sofii, zwłaszcza że sami wydawcy piszą 
o Macedonii, czyli Zachodniej Bułgarii.

Przy tej okazji nasuwa się skojarzenie z książką Gaczewa i doskonale zamaskowa
nym w niej przesłaniu autora - że warunkiem zaistnienia w danej literaturze gatunków 
jest świadomość ich istnienia, dana nie tylko autorowi, ale i czytelnikowi.

Pozornie wydaje się z nim zgadzać Bojan Niczew, wyrażając popularne w swoim cza
sie i w określonych środowiskach literaturoznawców bułgarskich przekonanie, że folklor 
i literatura stanowią dwa etapy świadomości artystycznej i występując w obronie mistyfi
kacji folklorystycznej jako wyniku nakładania się na świadomość folklorystyczną „kieł
kującego dopiero nowego procesu” (m.in. w książce pod znamiennym tytułem Od folklor 
kam literatura). Opinię Niczewa podziela Julia Nikołowa, pisząc, że:

w epoce bułgarskiego odrodzenia folklor nadal panuje wśród szerokich mas chłopów, wypełnia 
swe zadania normatywne i estetyczne, daje odpór szerzącym się pieśniom tureckim, greckim i in
nym. W wariancie pisanym, dostępnym przeważnie inteligencji, działa jako typ literatury (kni- 
zovnost) i wpływa na pozostałą literaturę. Dlatego we wzajemnych stosunkach folkloru i sytuacji 



kulturowej tej epoki można wyróżnić następujące linie: a) równoległe współistnienie z pozosta
łymi płaszczyznami kultury; b) zbieranie i chronienie, tzn. przekształcanie go z wariantywnej 
twórczości ustnej w niepodlegający zmianie fakt piśmienny; c) wpływ na pozostałą twórczość pi
saną - naukę i literaturę piękną. Związek miedzy folklorem i literaturą piękną też nie jest jedno
kierunkowy. Tu można mówić o: a) mistyfikacji utworów folklorystycznych; b) folkloryzacji 
utworów literackich; c) przejmowaniu motywów, obrazów, tropów poetyckich właściwych folklo
rowi i ich przewartościowywaniu w literaturze (Nikolova, 1993: 59-60; tłum E.S.).

Niezwykle cenne wydaje się spostrzeżenie autorki, że skodyfikowany w tomach 
przysłów, pieśni, legend itd. folklor zaczyna funkcjonować jako „pewien typ literatu
ry”. Z moich osobistych obserwacji, które w dalszej części postaram się potraktować 
szerzej, wynika także, iż wśród zapisanych w XIX w. tekstów kultury, określanych 
mianem „ludowych” (narodni) znajduje się pokaźna liczba takich, których źródła tkwią 
w literaturze. Poza wspomnianymi pieśniami podejrzanego pochodzenia, cytatami 
biblijnymi i ich trawestacjami, wymienić tu można „skrzydlate słowa” rodem z wypi
sów szkolnych, a także niektóre przysłowia, które w kontekście analogicznych, zapisa
nych u innych narodów bałkańskich, sprawiają wrażenie aktualizacji wywołanej czyn
nikami politycznymi.

Innymi słowy, wiele wskazuje na to, że pierwotnie (lata trzydzieste i czterdzieste 
XIX w.) przedmiotem studiów i opisu była kultura masowa typu miejskiego, w istot
nym stopniu determinowana wykształceniem i (relatywnie wysokim) statusem społecz
nym, zaś dopiero w następnych pokoleniach, ogarniętych falą chłopomanii, kultura 
wsi. W odniesieniu do wydanych w drugiej połowie XIX w., ale zawierających także 
materiał zebrany wcześniej tomów folkloru i słowników, trudno więc mówić wyłącznie 
o folklorze wiejskim.

Być może zatem spór o Wędę powinien przybrać współcześnie inny kierunek, wery
fikacji w kategoriach kompetencji bułgarskiego czytelnika tamtej epoki, oswojonego 
z głośną mistyfikacją Macphersona (donosiła o tym prasa), fałszerstwami dokumentów 
historycznych (negatywna weryfikacja niektórych gramot przez Wenelina i Apriłowa), 
fikcją literacką i wprawionego w wynajdywaniu argumentów na rzecz wyższości włas
nej kultury?

Być może mogłoby się okazać, że niebyły epos Pomaków miałby szansę zaistnieć 
w kanonie jako epopeja narodowa, wyrażająca perspektywę bułgarskiego Południa? 
Zwłaszcza jeśli legendę przybyłych znad morza przodków połączyć nie tylko z hipote
zą indyjską w wydaniu Rakowskiego, ale i z odnotowaną w tym okresie w kręgu auto
rów gazety „Turcja” afirmacją tureckiego rodowodu Bułgarów, czy dostrzec w niej 
próbę interpretacji genezy narodu jako syntezy słowiańsko-trackiej, w razie potrzeby 
podpierając się argumentami naukowców, entuzjastycznie odnoszących się do odkry
cia? Tymczasem z Wedy w kanonie bułgarskich dóbr narodowych ostał się tylko Orfe
usz. Jako Trak, nie Macedończyk. Co, skądinąd, zrozumiałe.

Obecność Orfeusza w narodowej narracji, będącej właściwie, jak niejednokrotnie 
mieliśmy i będziemy mieli okazję się przekonać, narracją Bułgarów naddunajskich 
(częściowo tylko tracko-macedońskich) wiązać należy najprawdopodobniej z działal
nością Rakowskiego i jego zwolenników. W 1867 r. w Moskwie ukazała się broszura 
zawierająca (dostarczony na Zjazd Wszechsłowiański przez Werkowicza jako ostatnie, 
epokowe odkrycie) tekst Pieśni o weselu Orfeusza z córką arabskiego króla, pod re
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dakcją K.I. Żinzifowa10 11. Amaudow zwraca uwagę na anonimowy komentarz, zawiera
jący między innymi stwierdzenie, iż:

10 Ksenofont (później Rajko) Żinzifow, jeden z gorących entuzjastów Rakowskiego, wikła się w misty
fikację co najmniej dwukrotnie - oprócz wskazanego epizodu z Pieśnią o weselu Orfeusza, pochodzącą 
z tego samego źródła, co cała Węda Slowena, także wtedy, kiedy tłumaczy (na rosyjski) Rękopis Królo- 
dworski, słynny falsyfikat Hanki.

11 „Pesnja wodit drevnih Bolgar v” obśćuju sem’ju indoevropejskih piemen, sbliźaja ih mithićeskija 
predanija s skazanjami Grekov i gimnami Rig-Vedy ob Orfee. Ćtoby ponjat’ to Cuvstvo, kotoroe dolźna 
probudit’ nahodka g. VerkoviCa v” ego soplemennikah, naseljajuśćih Turcji, ne nado zabyvat’, ćto v ćisle 
raznyh obvinenij protiv Bolgar ih vragam ne malovaźnuju roi’ igraet mnenie o ih budto by aziatskom 
proizhoźdenii ot volźskih i kamskih Bolgar, ćrez ćto oni как by sbliźajutsja s Turkami, tak ugnetjajuSćih 
ih’” (Amaudov, 1968: 29-30, przypis 95; tłum. E.S.).

12 „Wszystkie wprowadzone 20 lat temu i wcześniej ozdoby i materiały w stroju narodowym jako 
szkodliwe dla zdrowia ogółu i powodujące wielkie marnotrawstwo. Tak więc zabrania się noszenia halek, 
krynolin i kapeluszy, spodni, kamizelek wykonanych z cudzoziemskich materiałów” (Hristov, 1973: 142; 
Ivanova, 1995: 59; tłum. - E.S.). Ten patriotyczny gest zyskuje inny wymiar w kontekście dyskusji nad 
stanem rodzimego przemysłu. W jednym z felietonów Sławejkow, po dokonaniu szczegółowej analizy 
swojej garderoby i skonstatowaniu, że „począwszy od kapelusza, skończywszy na sznurówkach, są to 
wszystko towary importowane”, zapytuje: „czyż niczego nie jesteśmy w stanie wyprodukować sami?”.

pieśń wprowadza starożytnych Bułgarów do wspólnej rodziny plemion indoeuropejskich, zbliża
jąc ich mityczne przekazy do podań Greków i hymnów Rigwedy o Orfeuszu. Żeby zrozumieć 
emocje, jakie powinno obudzić znalezisko p. Werkowicza w jego współplemieńcach zamieszku
jących Turcję, nie wolno zapominać, że wśród zarzutów wobec Bułgarów dla ich wrogów istotną 
rolę odgrywa przekonanie o ich jakoby azjatyckim pochodzeniu od Bułgarów Wołżańskich 
i Kamskich, przez co rzekomo bliscy są Turkom, w istocie tak ich uciskającym11.

Sławejkow, który niewątpliwie wierszami „na motywach” pieśni ludowych dowar
tościował bułgarską wieś, jako publicysta często posiłkował się elementami stylizacji 
na język bułgarskiej prowincji, wprowadzając do obiegu wiele zwrotów potocznych. 
Był on rzecznikiem sojuszu miejsko-wiejskiego i odejścia od podziałów na „tych 
w portkach” i „tych w garniturach”. Wypowiadając się na temat języka pisanego, nie
jednokrotnie wyrażał ubolewanie, iż pionierzy nowoczesnego obiegu literackiego nie 
spełnili swych postulatów i zamiast języka, jakim Bułgarzy posługują się na co dzień, 
pisali w języku sztucznym i nienaturalnym.

W drugiej połowie XIX wieku potoczność staje się normą nie tylko języka zaanga
żowanej publicystyki. Wraz z bałkańskim kontekstem wkracza do oryginalnych utwo
rów literackich o tematyce obyczajowej, pisanych przez pokolenie „z awansu społecz
nego”, w odróżnieniu od autorów stołecznych i z diaspory doskonale orientujące się 
w realiach bułgarskiej wsi i małych miasteczek. Z okresem tym wiąże się charaktery
styczny epizod walki z cudzoziemszczyzną. W kręgu Rakowskiego przybiera on na 
przykład formę zastępowania modnych imion greckich słowiańskimi. W Opacznie 
pojętej cywilizacji Błyskowa przedmiotem krytyki jest moda na francuszczyznę. 
Kwintesencją obcości staje się krynolina, piętnowana i wyśmiewana w wielu tekstach 
(m.in. jako malakova u Sławejkowa). W tym nurcie mieści się też często przytaczana 
uchwała gminy w Kopriwszticy z 1873 r., dotycząca zakazu noszenia strojów cudzo
ziemskich. Miały nim być objęte

vsiCki vivedeni ot 20 godini i poveCe nakiti i platove v narodno oblekło, kato vreditelni za ob- 
Stoto zdrave i prićiniteli na mnogo panćno prahosvane. Ta se zabranjava noseneto na fusti, mala- 
kofi i kapelini, na pantaloni, źiletki, napraveni ot ćuźdestranni materii12.
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Tak jak gdzie indziej, strój ludowy (narodna nosija), utożsamiany z niegdysiejszym 
strojem paradnym, wykazującym duże regionalne zróżnicowanie, współcześnie stał się 
niekwestionowanym dobrem kultury narodowej. Duża w tym zasługa bułgarskiej mo
demy, w której pojawia się zagadnienie stylu narodowego w architekturze, malarstwie, 
sztuce użytkowej itd. W interesującym nas okresie jednak w mniej lub bardziej trady
cyjny samodział nie był w stanie konkurować z modą i - symbolizującym postęp 
i cywilizację - strojem miejskim. Dla niektórych strój ludowy był - co widać w prozie 
Karawełowa - piętnem plebejskości.

Ale mody się zmieniają. O ile Apriłow ze znanego portretu przypomina młodego 
Napoleona, o tyle Pałauzow jest stuprocentowym dandysem. O Fotinowie wiemy, że 
ubierał się „z angielska”, Rakowski jest uwieczniony w jasnych garniturach, kojarzą
cych się z latem na wsi francuskich impresjonistów. Ulubionym elementem stroju służ
bowego powstańca była kurtka huzarska, zaś inteligenta - zaprojektowany przez Fran
cuzów urzędniczy mundurek turecki (Ivanova, 1995: 58). Czorbadży (ćorbadzija) nosił 
się „z turecka”, hołdując modzie znanej polskim Sarmatom, kontynuowanej (do czasu) 
jako neobizantynizm nie tylko w stołecznym Stambule (vide portret Stefana Bogoridie- 
go), ale i na dworach hospodarów Księstw Naddunajskich. Po stworzeniu Egzarchatu 
Bułgarskiego patriarchat w Konstantynopolu, uznając nowy Kościół za schizmatycki, 
zażądał podobno, by kler bułgarski zaprzestał używania tradycyjnych szat, do czego 
ostatecznie nie doszło.

Wydaje się, że zainteresowanie znawców historii ubioru, jak również historyków 
wojskowości może wzbudzić fakt, iż zaprojektowane przez Rakowskiego mundury 
Legii Bułgarskiej uszyte były z niebarwionego samodziału i składały się z huzarskiej 
(dwurzędowej) kurtki i spodni wpuszczonych w wysokie buty.

Obecnie, mimo braku formalnego odróżnienia narodowy - ludowy na poziomie lek
sykalnym, istnieje w bułgarskim subtelny mechanizm różnicowania, ujawniający się 
w pochodzącym z epoki i współczesnym systemie przeciwstawień. Kiedyś antytezą 
stroju narodowego był strój miejski (gradsko oblekło), dziś balgarska narodna nosija 
funkcjonuje bez takiej opozycji, pielęgnowana przez zawodowe i amatorskie zespoły 
estradowe.

Wśród aktywnych dziś opozycji wskazać można np. balgarska kultura (ogólne) 
- balgarska narodna kultura', balgarsko narodno tvorcestvo (folklor) - balgarska 
kniźnina, balgarska literatura', baigarski narodni pesrii, baigarski gradski pesni - 
baigarski pesni', balgarska narodna poezja - balgarska poezja. Określenie baigarski 
naroden X jest więc znakiem specyficznej części, składnika współczesnej kultury na
rodowej, nie jej kwintesencji, elementem opozycji etniczny : narodowy.

1.1.7. Voxpopuli

W tekstach z drugiej połowy XIX wieku w widoczny sposób zaznaczają swą obecność 
odnotowane w słownikach Bogorowa i Gerowa określenia narodnost i narodstvo: 
narodnost Narodstvo, svojstvata po koito sja razpoznava edin naród ot drug; narod
nost. narodstvo Narodnost. Borisja za narodstvo. narodskyj Narodnyj. (Ger.); na
rodnost i narodstvo, la nationalite (RBF).
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Wskazany przez Gerowa przykład Borja se za narodstvo ‘walczyć o X’ jest śladem 
stosowania tego leksemu synonimicznie z naród, a także w znaczeniu ‘bycie narodem, 
sprawa narodowa’. Leksemu narodstvo nie notuje słownik Dahla, zaś w SRJ ilustro
wany jest on cytatem z Jana Egzarchy. Co ciekawe, leksem ten pojawia się w Nedelni- 
ku Sofroniusza Wraczańskiego, a więc jeszcze przed opublikowaniem Jana Egzarchy 
Bułgarskiego, co świadczyć może o kontynuowaniu tego leksemu w piśmiennictwie 
bułgarskim.

Jako proces, w którym Bułgarzy stali się narodem, wskazuje się trwającą ćwierć 
wieku walkę o niezależne od patriarchatu struktury kościelne. I choć utworzenie Eg- 
zarchatu Bułgarskiego, stanowiącego namiastkę autonomii, dokonało się późno, ważne 
ze względu na pojawienie się określenia miłlet ‘naród’, było dla Bułgarów zezwolenie 
na budowę w Konstantynopolu własnego (narodu bułgarskiego) miejsca kultu. Wyda
rzenie to traktowane jest jako uznanie przez władze tureckie faktu istnienia narodu 
bułgarskiego.

Początkowa faza walki o Kościół ma charakter ruchu obywatelskiego, lecz z cza
sem przybiera formę walki o władzę. Jak wynika z dokumentów z końca lat czterdzie
stych XIX w., żądania zastąpienia biskupów greckich bułgarskimi nie dotyczyły wcale 
zasady mianowania hierarchów według klucza etnicznego. Bułgarom chodziło o prawo 
wybierania lokalnych reprezentantów władzy z własnego grona, a więc o zaakcepto
wanie bardzo konkretnych kandydatur, wyłanianych przez laikat. Żądanie wprowadze
nia liturgii słowiańskiej było nie tyle celem, ile środkiem, czy warunkiem wstępnym, 
pozwalającym na wyeliminowanie z grona pretendentów zwolenników status quo, 
czyli partii greckiej. A wśród tych ostatnich nie brakowało etnicznych Bułgarów, stoją
cych na stanowisku, że „Kościół nie jest republiką, a wyłanianie hierarchów nie może 
odbywać się na drodze plebiscytu”.

Kandydatami do sakry biskupiej byli pierwsi męczennicy kampanii kościelnej 
- Neofit Chilendarski i Hilarion Makariopolski, internowani przez władze kościelne 
jako wichrzyciele i uzurpatorzy. Zachowany list notabli bułgarskich do Neofita, 
w którym oferują mu oni godność metropolity Tymowa w zamian za określone wyna
grodzenie, pod warunkiem przyznawania określonych dotacji na szkoły i działalność 
kulturalną, jest ciekawym przykładem kontraktu politycznego, budzącym szacunek 
dokumentem pragmatyzmu i - nie do końca chyba docenianej - bułgarskiej strategii 
walki politycznej w granicach obowiązującego prawa.

Kontekst polityczny początków bułgarskiego ruchu kościelnego (reformy ustrojowe 
w Turcji, przygotowywane z pomocą Francji), żądania w duchu republikanizmu, wreszcie 
status społeczny aktywistów, skłaniają do zastanowienia, czy listy stosowanych w pol
skich opracowaniach dotyczących tego okresu ekwiwalentów kwalifikatora naroden 
(narodowy, ludowy) nie należałoby poszerzyć o publiczny, cywilny, świecki etc.

I tak dla przykładu - warto przemyśleć, czy narodno ućiliśte to to samo, co szkoła 
ludowa, czy określenie szkoły w Gabrowie mianem Szkoły Narodowej (Siatkowska) 
jest wyborem optymalnym i jak przełożyć zgrabnie na polski określenie naroden ućitel 
(nauczyciel w szkole bułgarskiej, tzn. z wykładowym bułgarskim, nie greckim). Być 
może w konkretnych przypadkach bardziej adekwatne i ideowo spójne byłoby sięgnię
cie do określeń komunalny czy municypalny (szkoły utrzymywane przez samorządy 
i wspólnoty lokalne) czy publiczny (jak w przypadku szkoły w Gabrowie, utrzymywa
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nej przez społeczność ponadlokalną i zamierzonej jako ogólnokrajowa). Bo stanowiące 
lejtmotyw publicystyki bułgarskiej hasła zaangażowania na rzecz wspólnego pożytku, 
wspólnego dobra, dobra ogółu to odwzorowanie idei znanych gdzie indziej jako bonum 
commune i bonum publicum.

Działacze ruchu narodowowyzwoleńczego i rewolucyjnego, radykalni demokraci 
i republikanie, pozostający pod wpływem tak idei republikanizmu, jak i późniejszej 
jego wersji (rosyjskiego narodnictwa) czy nawet anarchizmu, odwołują się już do kon
cepcji narodu jako zbiorowości, przeciwstawianej władzy. W ich tekstach naród jako 
wykładnik zbioru używany jest także w przeciwstawieniach wspólnota - jednostka, 
większość - mniejszość etc. Z grona członków narodu wykluczani są symbolicznie 
czorbadży i wyższe duchowieństwo13.

13 W międzywojniu do etosu narodu jako ludzi pracy nawiążą autorzy nurtu lewicowego, między 
innymi Geo Milew. Definicję narodu jako ludzi pracy (trudeśtite se) przejmie po drugiej wojnie światowej 
system komunistyczny. Cytowany na wstępie współczesny słownik jest dowodem trwałości tego znaczenia.

W końcu lat sześćdziesiątych XIX wieku w kontekstach politycznych określenie 
naród coraz konsekwentniej zaczyna być wypierane przez nacija. Podówczas oznacza 
już organizację czy strukturę polityczną etnosu, etnos w ramach systemu politycznego, 
podmiot działań politycznych. W tym kontekście na uwagę zasługuje specyficzna dla 
Karawełowa, wynikająca z jego koncepcji politycznej nacja rozumiana jako federacja 
republik-narodów, nazywanych narodowościami (narodnosti).

W nazewnictwie pierwszych instytucji młodego państwa, obok kwalifikatora da- 
rzaven ‘państwowy’ pojawiają się zarówno określenia naroden, jak i nacionalen, 
z trudną do przewidzenia dystrybucją, przy tym najczęściej prowadzącą do wniosku 
o pokrywaniu się zakresów darzaven i nacionalen, por. Naroden teatar, Narodna bi
blioteka, Nacionalen muzej etc.

1.2. WSZYSTKIE OJCZYZNY BUŁGARÓW

W 1993 r. w Lublinie ukazała się klasyczna już pozycja Pojęcie ojczyzny we współczes
nych językach europejskich. Tom ten stanowi pokłosie konferencji, w trakcie której 
przedstawione zostały między innymi wyniki prac członków zespołu prof. Jerzego 
Bartmińskiego, w tym trzy teksty poświęcone bułgarskiemu konceptowi ojczyzny au
torstwa Teresy Pileckiej i Marii Ignatowej. Pierwszy z nich zawiera analizy materiału 
słownikowego - leksykalnych wykładników pojęcia ojczyzny w języku bułgarskim 
- oraz wybranych tekstów literackich i krytycznoliterackich, uznanych przez autorkę 
opracowania za reprezentatywne i istotne dla bułgarskiego pojmowania ojczyzny (Pi
lecka, 1993a). Dwie pozostałe pozycje dotyczą ankiety, przeprowadzonej na przełomie 
1991 i 1992 r. wśród studentów Uniwersytetu Sofijskiego (102 osoby) przez Marię 
Ignatową, i opracowanej przez Pilecką (Ignatova, 1993; Pilecka, 1993b).

Pytani o skojarzenia, wywoływane przez wyraz rodina ‘ojczyzna’, młodzi Bułgarzy 
wymieniają: nazwy miast (Sofia, Kopriwsztica), dom, ziemia, miejsce urodzenia, miej
sce zamieszkania, zwykłe miejsca, ojczyzna, kraj rodzinny, region (np. Bałkany), mo
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rze, symbole państwowe, terytorium państwowe, nazwa państwa, ród, rodzina, matka, 
ojciec, krewny, bliscy, rodzice, dzieci, przyjaciele, człowiek, plemię, nacja, naród, 
miłość, nostalgia, radość, wspomnienia, nadzieja, poczucie bezpieczeństwa, ciepło, 
szczęście, duma, troska, przywiązanie, wstyd, wiara, zrozumienie, godność, poczucie 
wolności, gotowość do poświęceń, nacjonalizm, patriotyzm, poczucie przynależności 
narodowej i rodowej, sumienie obywatelskie, bierność, niezaangażowanie, bohater
stwo, zdrada, kosmopolityzm, internacjonalizm, szowinizm, rasizm, świadomość naro
dowa, emigracja, piękno przyrody, los, sens życia, tragizm, kryzys, język, kultura, 
chwalebna przeszłość, historia, nauka, pokój, prawa i obowiązki, byt, zwyczaje, folk
lor, konstytucja, obywatelstwo, narodowość, demokracja, bułgarski duch, tradycje, 
pamięć narodowa, sztuka, literatura, twórczość Iwana Wazowa i Christy Botewa, dzie
ciństwo, opieka, protektorat państwa, własność, korzeń życia, rodzimość (Pilecka, 
1993b: 206-207).

Oceniając frekwencję nazw wartości kojarzonych z określeniem ojczyzny, autorka 
artykułu twierdzi: „W odpowiedziach na pytanie o asocjacje ojczyzny zdecydowanie 
na plan pierwszy wysuwają się określenia dotyczące ludzi, i to tych najbliższych, na
stępnie określenia miejsc i kolejno stany emocjonalne oraz ich motywacja w postaci 
szeroko pojętego dziedzictwa. Osobną grupę stanowią określenia postaw ludzkich 
wobec ojczyzny” (Ibidem: 207).

W dalszej części ankiety Bułgarzy, pytani o skojarzenia z pojęciem ojczyzny, od
powiadali najczęściej w duchu ponadczasowego kanonu lektur szkolnych, nierzadko 
cytując bułgarskich klasyków poezji patriotycznej: dom ojczysty, pieszczota matki, 
druga matka, atmosfera rodzinna, bezpieczeństwo, dom, rodzina, przyjaciele, ród, 
naród, dług, obowiązek, powinność, służba, powrót do ojczyzny, bądź komentowali 
aktualną sytuację (przewrotność losu, consensus, firma, obrót, droga do Europy, 
ucieczka mózgów, boli mnie jej obecna sytuacja, nie pogrążaj się - jesteś Bułgarką), 
czasami odwołując się do języka minionej epoki: Budujemy dla ojczyzny (Ibidem: 215— 
-216)14.

14 Pięć ostatnich skojarzeń (dług, obowiązek, powinność, służba, powrót do ojczyzny) autorka wiąże 
z ówczesną sytuacją społeczno-polityczną i ekonomiczną Bułgarii, co - zważywszy na ich głębokie 
zakorzenienie w kanonie - jest ewidentnym nieporozumieniem. Jako ironiczny komentarz do 
współczesności można za to traktować znany z innych czasów cytat: Biedna, podzielona, udręczona 
Bulgaria (Pilecka, 1993b: 216).

Z dyskusji, jaka wywiązała się w związku z bułgarystyczną częścią konferencji, 
a i z dystansującego się od wniosków Pileckiej omówienia redaktora tomu wynika, że 
wspomniane teksty wywołały u słuchaczy dysonans poznawczy. Na to niepowodzenie 
komunikacyjne złożyło się kilka przyczyn.

Dokonany przez autorkę (autorki) przekład pojęcia jest czytelny dla bułgarysty, stąd 
wniosek, iż w prezentacji w niedostatecznym stopniu uwzględnione zostały uwarun
kowania kontekstowe. Pytania o to, czy w gwarach bułgarskich funkcjonuje leksem 
otecestvo (Bartmiński, 1993: 224), lub zdziwienie, że patriotyzm młodych Bułgarów 
jest Jakby bardziej romantyczny niż rosyjskich studentów czy polskich” (Ibidem), 
wynikają z jednej strony, z niedającego się racjonalnie wyjaśnić zignorowania przez 
autorkę kanonicznych tekstów patriotycznych okresu „przed Wazowem”, czyli bułgar
skiego Odrodzenia, w którym, de facto, ukształtował się symboliczny kod patriotyczny, 
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a z drugiej - z oczekiwań zorientowanych rutenistycznie i etnolingwistycznie słucha
czy, usiłujących w materiale bułgarskim odnaleźć znany im wzór kultury.

Nie bez znaczenia jest tu też kwestia języka docelowego, a więc polszczyzny i kon
struowanego w niej metajęzyka. W bułgarskiej ankiecie pytania o ojczyznę i skojarze
nia, jakie wywołuje jej nazwa, zadawano wykorzystując jedno z trzech używanych 
w języku bułgarskim określeń (rodina). Tym samym zbadano właściwie moc, lub ina
czej: potencjał konotacyjny określonego leksemu. Wprawdzie jest on współcześnie 
najczęściej używanym, syntezuje też na swój sposób konotacje dwóch pozostałych, 
jednak odpowiedzi respondentów wydają się wskazywać, iż w pierwszym rzędzie 
przywołuje skojarzenia z tekstami, w których został użyty. Charakterystyczna nieobec
ność w ciągu skojarzeń nawiązań do martyrologii nie musi oznaczać marginalizacji czy 
kontestowania tego wątku - może wynikać z faktu, iż opiewani przez wczesnych kla
syków literatury narodowej bohaterowie walk o niepodległość umierali nie za rodinę, 
a za otecestvo(to).

Wskazane powyżej okoliczności stanowią zatem wystarczający powód, by przyj
rzeć się z bliska historii bułgarskich wykładników pojęcia „ojczyzna” i bułgarskim 
odwzorowaniom obrazu „Patrii”. W tekstach bułgarskiego Odrodzenia w tej funkcji 
pojawia się zaskakująco wiele określeń. Ich dystrybucja stanowi ciekawy przyczynek 
zarówno w kwestii kształtowania się pojęcia ‘ojczyzna’, jak i źródeł inspiracji bułgar
skiej kultury narodowej.

1.2.1. Otecestvo, czyli dom (bez) ojca

Za najważniejszą z bułgarskich nazw „ojczyzny” uznać należy określenie otećestvo, 
które, zwłaszcza w publikacjach z pierwszej połowy XIX wieku, jest niemal obligato
ryjnym składnikiem tytułów, dedykacji, wstępów - czyli elementów oświeceniowego 
dyskursu patriotycznego. Leksem ten jest ilustracją jednego z kardynalnych problemów 
historii bułgarskiego standardu, mianowicie statusu słownictwa, które kontynuowane 
było w rodzimym piśmiennictwie, tracąc oparcie w języku naturalnym. Problem może 
wydawać się dziwny - zwykle bowiem tego typu leksykę określa się mianem kultural
nej. W przypadku języka bułgarskiego założenie (czy przekonanie), iż nowoczesny 
standard kulturalny stworzony został na bazie etnolektu, a jego intelektualizacja doko
nała się za pomocą cerkiewszczyzny i rosyjskiego, wygenerowało w dalszej perspek
tywie problem rozgraniczenia cerkiewizmów (i w ogóle leksyki słowiańskiej) na „ro
dzime” i „zapożyczone”. W sytuacji takiej możliwe są dwie ramy odniesienia:

1. uznanie standardu za kontynuację tradycji, a więc założenie, że powstawanie 
standardu narodowego jest wynikiem transformacji cerkiewszczyzny poprzez nasyce
nie jej elementami etnolektu, lub:

2. uznanie, że podstawę języka narodowego stanowi bałkański etnolekt nasycony 
elementami cerkiewnosłowiańskimi.

Zgodnie z logiką akcentowanego przez Andrej czyna braku związku nowego stan
dardu z wcześniejszą tradycją lokalnego piśmiennictwa, należałoby wszystkie bez 
wyjątku cerkiewizmy traktować jako zapożyczenia. Tu pojawia się jednak zasadniczy 
problem: granic etnolektu i jego zasobu leksykalnego w chwili przystąpienia do „bu
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dowy standardu”. Dla kilku pokoleń badaczy kryterium rozstrzygającym o rodzimości 
danego leksemu słowiańskiego stała się obecność tegoż w słowniku Gerowa. Słownik 
ten - choć zasadniczo traktowany jako gwarowy - zawiera jednak wiele wyrazów 
należących do tzw. leksyki kulturalnej, której obecność wyjaśnić można jedynie od
działywaniem cerkiewszczyzny. Wyróżnia je najczęściej (tak też w wypadku odnoto
wanego otecestvo) brak wskazań kontekstowych, czyli przykładów użyć.

W odróżnieniu od sytuacji w języku rosyjskim, otecestvo w znaczeniu ‘ojczyzny’ na 
gruncie bułgarskim jest niemotywowane: otec oznacza osobę duchowną, popa lub 
mnicha, zaś wykładnikami znaczenia ‘ojciec’ są - obok standardowego (odnotowanego 
już w XIV w.) basta - regionalne i gwarowe tatko, tato, tatę, tejko, baba, babajko etc. 
Problem ten podnosił u schyłku Odrodzenia Iwan Bogorow, dowodząc, że wobec 
istniejącego w bułgarskim kalugerstvo ‘(coli.) mnisi; stan mnisi’ (<- od kaluger 
‘zakonnik, mnich’) istnieje niebezpieczeństwo interpretowania leksemu otecestvo jako 
derywatu od otec, czyli w znaczeniu ‘kler; duchowieństwo’ (Moskov, 1958: 26—27)15.

15 Diagnozy Bogorowa, sformułowanej w końcu lat sześćdziesiątych XIX w., nie można traktować 
poważnie. Autorzy i czytelnicy ówczesnych tekstów pisanych po bulgarsku nie mieli wątpliwości co do 
znaczenia postaci oteiestvo czy otec. Pionierzy bułgarskiego obiegu czytelniczego z reguły znali 
cerkiewszczyznę, której nauczano w szkołach słowianobułgarskich i bułgarskich, zaś nawet niepiśmienni, 
stykający się z liturgią cerkiewnosłowiańską, znali formułę V ime otca i sina i duha svetago.

16 Jako wyraz rodzimy (w grupie Domaśna leksika) klasyfikuje ten leksem np. Diana Iwanowa (por. 
Ivanova, 1995: 126-127).

17 Np. w Damaskinie Trojańskim występuje pięciokrotnie jako ot()ć'stvo (Ivanova, 1967: 325. Postać 
oti"stvo odnotowano w Damaskinie Kopriwszteńskim (K 20) (Szymański, 1968: 143).

Jako argument przemawiający za uznaniem leksemu otecestvo za zapożyczenie 
kulturalne przytaczany bywał także fakt, iż przymiotnikowy derywat od otec (otećeski) 
w bułgarszczyźnie XIX w. ma ograniczone, przy tym dość wybiórcze kolokacje 
(otećeska ljubov). Nie pojawia się on, co istotne, w kontekście konkretów ziemia, 
majątek etc., a więc brak tu istotnego ogniwa świadczącego o rozwoju semantycznym 
na gruncie rodzimym. Już w średniowieczu bowiem w znaczeniu patrimonium, jako 
termin prawny wśród Słowian bałkańskich (a i wśród ich niesłowiańskich sąsiadów), 
ustalił się leksem baśtina (<- basta), co wyklucza znany gdzie indziej rozwój 
semantyczny leksemu otecestvo od ‘ojcowizny’ do ‘ojczyzny’.

Jako zapożyczenie z rosyjskiego traktował otecestvo Benju Conew. Dystansując się 
od tej opinii, renomowany BER traktuje otecestvo jako wyraz rodzimy, co stanowi 
wykładnię dla innych badaczy16. Jest to, jak łatwo się domyślić, perspektywa 
implikująca ciągłość kultury i języka. A z taką ciągłością w skali piśmiennictwa 
niewątpliwie mamy do czynienia; wprawdzie ostatnie odnotowane przez BER użycie 
tego leksemu w przedodrodzeniowych zabytkach bułgarskich przypada na wiek XVI, 
jednak jego obecność w damaskinach tzw. nowobułgarskich17 i w Historii słowiano
bułgarskiej (1762) są tego jednoznacznym dowodem. Jest zatem otecestvo wyrazem 
kulturalnym, rodzimym o tyle, jeśli założy się ewolucyjną genezę standardu, czyli 
ciągłość tradycji piśmiennictwa (i języka) (staro-cerkiewno-słowiańsko)-nowo- 
bułgarskiego. Przy założeniu braku ciągłości pozostaje problem, czy jego aktualizacja 
dokonała się pod wpływem cerkiewszczyzny (serbskiej, ruskiej), serbskiego czy 
rosyjskiego.
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Słowniki z końca XIX w. traktują ten leksem jako ekwiwalent rosyjskiego otecestvo 
(Duv.), otecestvo, otćizna (Ger.), nie odnosząc się do kwestii jego pochodzenia18 19.

18 Zbliżony czasowo słownik Dahla definiuje rosyjskie otetestvo jako sostojanje otca, bytnost' otcom, 
roditel'stvo. Otedestvo ego somnitel'no: neizvestno, on li otec // Rodnaja zemlja, otćizna, zemlja naroda, 
k koemu kto, po roideniju, jazyku i vere, prinadleiit; gosudarstvo, v otnosenii k podannym svoim; 
rodina v obsirnom smisle [podkr. ES] // Otec moj vyhodec, a moe otedestvo Rus', ruskoe gosudarstvo. 
W klasycznym już studium Anny Wierzbickiej rosyjskie otedestvo potraktowane zostało marginalnie - por. 
Słownik kluczem do historii i kultury. „ Ojczyzna " w językach niemieckim, polskim i rosyjskim [w:] idem, 
Język, umysł, kultura, wybór prac pod red. Jerzego Bartmińskiego, Warszawa 1999, s. 450-489.

19 Paisij Chilendarski, Slowianobulgarska historia (fragmenty), przełożył Franciszek Korwin- 
-Szymanowski, Warszawa 1981, s. 14.

W średniowiecznym piśmiennictwie religijnym otecestvo występowało w znaczeniu 
‘miejsca pochodzenia’, ale i ‘raju’, względnie ‘grobu’ (Angelov, 1993: 226). 
W zabytkach bułgarskiej literatury religijnej XVII-XVIII w. na uwagę zasługują dwa 
konteksty, w których można doszukiwać się źródeł znaczenia leksemu w zsekularyzo- 
wanej literaturze Odrodzenia: wskazania dotyczące pochodzenia świętych, oraz, 
zawarte w glossach, wskazania dotyczące pochodzenia kopisty. W obu wypadkach 
otecestvo odnosi się do "swoich stron, miejsca pochodzenia’, nierzadko konkretnej 
miejscowości. W odnotowanej przez Jordana Iwanowa glossie z 1623 r. na końcu 
Oktoicha z Chilendaru czytamy: a otecestvo mi est ot Sofija a mati mi est zemla 
(Ivanov, 1931: 267). To znaczenie (odniesienie jednostkowe) okaże się wyjątkowo 
trwałe.

Zbitka otecestvo bolgarskoe ‘ojczyzna Bułgarów’, ‘bułgarska ojczyzna’, pojawia 
się trzy razy we wstępie do Historii słowianobułgarskiej'. koi revnuete i usrdsvuete po 
svoego roda i po svoe otecestvo bolgarskoe (Paisij, 1762: 3a/49); porevnovah po roda 
i po otecestvo bolgarskoe (3b/49); Vam napisah, koi ljubite svoj rod i otecestvo blgar- 
skoe (3b/49). Wskazane znaczenie jest w zgodzie ze współczesną wykładnią bułgarską, 
nie mają tu w zasadzie wątpliwości także tłumacze z bułgarskiego, por.:

Uważajcie teraz wy, czytelnicy i słuchacze z bułgarskiego rodu, którzy miłujecie całym ser
cem swój ród i swoją ojczyznę; ogromnie przejąłem się myślą o narodzie bułgarskim i jego 
ojczyźnie; napisałem ją [tę książeczkę - E.S.] dla was, którzy miłujecie swój ród i bułgarską 
ojczyznę1’.

Z dzisiejszego punktu widzenia otecestvo, wraz z rod i ezik, ujęte w tekście Paisju
sza wspólnym mianownikiem bułgarski (= nasz), profilowane przez ‘historię’, ukła
dają się w spójną siatkę pojęć patriotycznych, definiujących zbiorowość. Charaktery
zuje ją daleka od komplementamości współzależność: otecestvo motywowane 
w tekście przez współwystępujące otcy ‘ojcowie’, praotcy ‘praojcowie, przodkowie’, 
a więc odsyłające do prymamego znaczenia rod ‘ród’, czyli związków krwi, w kontek
ście bolgarsko (konotującym - poprzez odwołanie do historii - wyznaczone, ponadlo- 
kalne terytorium) zyskuje symboliczny wymiar wspólnoty genetyczno-historyczno- 
-(polityczno)-terytorialnej; rod, poprzez odwołanie do historii, nabiera znaczenia ‘po
chodzenia’, ‘tradycji’, wreszcie ‘wspólnoty tradycji’, której istotnym elementem jest 
ezik (por. synonimiczne użycie określeń ezik i rod).

Proponowana tu eksplikacja jest w zasadzie niesprawdzalną hipotezą. Nie należy 
zapominać, że patriotyczny projekt Paisjusza ma charakter postulatywny, co więcej, na 
gruncie bułgarskim prekursorski. Warto zastanowić się także, czy kontekst nie wska
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zuje tu raczej na synonimiczne względem rod użycie leksemu otecestvo (w znaczeniu 
‘pochodzenie; tradycja, dzieje’) niż na komplementarne (‘naród’ i ‘ojczyzna’). Prze
mawia za tym obecność innych par leksemów, wyrażających ideę wspólnoty, np. како 
sto znajut drugi rodove i jazici za nihen rod i azik, imajut istorii i svaki kniźnik ot nich 
znaet i skazuet i hvalit se za svoj rod i azik (3a/49); da ne bivate ot drugi rodove i jazici 
podsmevaemi i ukorjaemi (3a/49). Synonimiczne pary, a nawet triady leksemów, 
o częściowo lub całkowicie pokrywających się zakresach, były popularną figurą reto
ryczną jeszcze w tekstach literatów pierwszej połowy XIX w. (zwłaszcza Fotinowa 
oraz Neofita Chilendarskiego), i - podobnie jak w tekście Paisjusza - stanowią współ
cześnie poważne wyzwanie dla tłumacza.

Określenia otecestvo używa Sofroniusz w Odezwie do narodu bułgarskiego (rode 
bołgarskij hristijani, sto ziveete u bołgarskuju zemlju) z roku 1810: „Nelestno da im 
[= wojskom rosyjskim — przyp. E.S.] posluźite s vemost i sas ljubov, poneźe i oni pro- 
livat krov svoju za veru hristianskuju, za oteCestvo svoe i za svjatuju cerkov boźiju, i za 
bratiju i sestri svoi...” (Pletniov, 1994: 15)20 21. W rzeczywistości mamy tu do czynienia 
z importem utartej frazeologii o łatwej do określenia proweniencji, por. I stali s nami 
vmeste za cerkvi boźii i za yjaru hristianskuju i za svoe otecestvo i za vseh pravoslav- 
nyh hristian2'. Jakkolwiek jest to element sztampy prymamie religijnej, a autor odezwy 
to biskup, to jednoznacznie polityczny ton całego tekstu jest dodatkową wskazówką, że 
otecestvo nosi tu wszelkie znamiona sekularyzacji. Struktura semantyczna (państwo, 
władza, naród) daleka jest od prymamego znaczenia ‘niebieska ojczyzna’, jak i od 
poświadczonego w damaskinach znaczenia punktu odniesienia (więzi terytorialnej), 
rozumianej jako ‘strony rodzinne; miejsce urodzenia’. Wnosi natomiast element pań
stwowości: żołnierze armii rosyjskiej (= Rosji) przelewają krew za swoje otecestvo na 
Bałkanach (tzn. poza Rosją), ponadto są w służbie cara (= ojca narodu). Przytoczony 
fragment dotyczy wprawdzie ojczyzny cudzej, ale in absentia konotuje własną - z oni 
(prolivat krov svoju), ‘oni także’.

20 Nie jest to naturalnie jedyne użycie tego leksemu w spuściźnie piśmienniczej Sofroniusza, por. np. 
fragment o Żydach wypędzonych z ojczyzny z rękopiśmiennego traktatu O trzech wiarach.

21 A. Jusz., 313. 1610 g. Slovar’ russkogo jazyka Х1-ХУП w. Vyp. J3 (Opas - Otrabotyvatisja), 
Moskva 1987.

Trzykrotnie (i to na jednej stronie) użył leksemu otecestvo w przedmowie do prze
kładu Żywota św. Aleksego (1833) Konstantyn Ognianowicz, Serb, klasyfikowany jako 
prekursor szkoły słowianobułgarskiej, w rzeczywistości kontynuujący tradycję języka 
prostego, czyli hybrydy cerkiewno-bułgarskiej:

I iskam s tova da se sobudite vednost ot son nevćźestva, i vozljubite prosvćśtenie i blagoobra- 
zovanie duś VaSih, ukrasite s blagorodny Cuvstvovanię i s dobrodćtel serdca Vaśa, i budete 
ukraśenie i slava otefestva VaSego. [...] Śte li nćkoga i v Bolgaria da vozsię blagodatna luća pre- 
mudrosti? v Bolgaria kazem, кое e otefestvo VaSe, кое e nćkoga slavno było, koego se Vy obaće 
dnes stydite, kakvo Sto videh mnogih da se otrićat ot tova ime Bolgarin, a zaśto, za tova zaśto 
studenost nihnago serdca ne pozvolęva im da ljubat svoe oteJestvo, najvySe iz taę prićina Sto 
e neprosveSteno, glupo, neśtastno i bćdno (AndrejCin, 1978: 149).

O ile dwa pierwsze użycia kierują w pierwszej chwili w stronę znaczenia ojczyzny 
z dominującym semem ‘terytorium’, o tyle trzecie z użyć, a zwłaszcza kontekst „nie- 
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oświecone, głupie, nieszczęśliwe i biedne” uwydatnia aspekt ‘pochodzenie, ród, 
wspólnota’.

W tekście tym, wykazującym pokrewieństwo ideowe ze wstępem do Historii sło- 
wianobułgarskiej (Dlaczego wstydzisz nazwać się Bułgarem?), odnajdujemy też okre
ślenie otecestvoljubie, którego kontekst w zasadzie rozstrzyga, iż otećestvo oznacza tu 
wspólnotę pochodzenia rozumianego jako związki krwi, nie terytorium: „Obaće to 
v narodśh koi rod svoj, ako i neśtastnyj, istinno ljubat ne treba da budę, naipaće togava 
vyse da se trudat da rod svoj ot neśtastie, bćda i nevćźestvo izbavat, i tova e pravo bla- 
gorodstvo i istinno otećestvoljubie” (Ibidem). Przykład o tyle ciekawy, że 
oteiestvoljubie, które jest jednym z rzadziej stosowanych określeń patriotyzmu, ma 
tutaj strukturę semantyczną dużo popularniejszego w pierwszej połowie XIX w. okre
ślenia rodoljubie, skądinąd poświadczonego w tym okresie w serbskim (później także 
w chorwackim i słoweńskim). Zważywszy serbskie koneksje Ognianowicza, nie można 
tu wykluczyć pośredniego wpływu niemieckiego Vaterlandsliebe.

Decydującą rolę w standaryzacji leksemu otecestvo odegrały tłumaczone z innych 
języków podręczniki szkolne22. W monografii poświęconej bułgarskiej terminologii 
geograficznej Sabine Riedel odnotowała leksem otecestvo w znaczeniu ‘Geburtsstadt, 
Heimat’ w podręcznikach tłumaczonych z greckiego i rosyjskiego:

22 Na liście subskrybcyjnej podręcznika Fotinowa zgłoszono zapotrzebowanie na 2799 egzemplarzy, co 
świadczy o ogromnym, jak na owe czasy, zainteresowaniu (Danova, 1999: 75).

- u Neofita Rilskiego (1843: 38,22) i Fotinowa (1843: 104,20) jako ekwiwalent 
greckiego patris-,

- u Bogorowa (1843) jako odpowiednik rosyjskiego otecestvo (Bogorow stosuje tu 
też mestorozdenie);

- u Neofita Chilendarskiego (1835), obok niemotywowanego oryginałem otecestvo 
(35,5), w tym samym znaczeniu występuje przeniesione z przekładu rosyjskiego po- 
stojbina (58,8) oraz proizSestvie (56,8; na miejscu postojbina) (Riedel, 1992: 428- 
-429). Dwóch ostatnich leksemów nie notują bułgarskie słowniki z epoki (Duv., Ger.) 
ani RROD.

Na podstawie użycia otecestvo (w miejsce rosyjskiego otecestvo) u Bogorowa: kafe 
na koeto tuka e otecestvo (256,11) Riedel wyodrębnia otecestvo 2 ‘Ursprungsland’ 
(Ibidem).

Przykładów użycia leksemu otecestvo w znaczeniu ‘małej ojczyzny; miejsca uro
dzenia, miejsca pochodzenia; kraju rodzinnego, stron rodzinnych’ dostarcza wczesna 
publicystyka - między innymi Fotinowa: „Kamo im zemleopisanieto, s koe bi moźeli 
da poznajat bare svojata si mesta i svoeto otećestvo?” (Predislovie Ijuboćitatelem, 
„Ljuboslovie” 1844); Apriłowa: „V istoto si oteCestvo pomeżdu rodninite si” (Aprilov, 
1968: 210). Również w tekstach późniejszych nie jest rzadkością użycie tego leksemu 
jako określenia więzi doświadczanej jednostkowo, odnoszonej do bardzo konkretnego 
miejsca, por. „Ot'ćestvo m’ e selo Drćnovo” (Rakowski, Gorski pątnik, 66) (Duv.). Ze 
znaczeniem tym, „ojczyzn partykularnych”, wielokrotnie polemizuje Karawełow, por. 
np. kato sinove na obśtoto naśe otecestvo t.e. kato sinove na Bąlgarija („Svoboda” 12; 
221 1870, s. 90).

Tłumaczone lub/i kompilowane pierwsze elementarze i czytanki przenosiły na grunt 
języka bułgarskiego elementy oświeceniowego kanonu patriotyzmu, w tym rzymski 
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ideał obywatelski i pojęcie ‘Patrii’. W wielokrotnie wznawianych Tablicach Neofita 
Rilskiego (1835) odnajdujemy między innymi Obyćaj otecestvo to si, nito da poźelaeś 
drugo otecestvo, osven nego, zaśto to takova źelanie vmenęvase naćalo na-predatelstvo 
to [Kochaj ojczyznę i nie pożądaj żadnej innej, bo takie pragnienie jest początkiem 
zdrady]. // Żertvuvaj zivotat si za otecestvoto, i predpoćitaj slavna ta smert, neźeli 
bezćestnyat źivot [Oddaj życie za ojczyznę i wybierz raczej chwalebną śmierć niż życie 
w niesławie]23. Reminiscencje tych, fragmentarycznych niekiedy i przypadkowych, 
sentencji, odnajdujemy za czas jakiś w poezji patriotycznej Czintułowa, tekstach Ra
kowskiego, Karawełowa, Botewa i innych autorów, por. choćby: Ljubovta kam 
otecestvoto prevazhodi sićkite svetovni dobrini i tja e naj-uteśitelna misal za celoveka 
na tojzi svjat (Rakowski, za: Elefterov, 1979: 250), Otecestvo i svobodata na coveka sa 
po-skapi ot sićko (Karawełow, Pamjatniki). Wśród ciekawostek wspomnieć można 
także popularne w okresie poprzedzającym uzyskanie niepodległości Epitafium pa
trioty P.R. Sławejkowa: I źiv, i martav, vse edno. / Umrjah, no to ne mi obidno - / 
otecestvoto mi e svidno [Żywy czy martwy, wszystko jedno. Umarłem, cóż z tego 
- liczy się ojczyzna]. Niezależnie od sztampowego charakteru frazeologii patriotycz
nej, istotne jest występowanie w utartych zwrotach jako słowa sztandarowego (Pisarek, 
2002) właśnie tego, a nie innego leksemu.

23 Tablica 40 [w:] Neofit Rilski. Bolgarska gramatika, Kraguevac 1835. Tablici, Bukarest 1848. 
Unveraenderter Nachdruck mit einer Einleitung herausgegeben von Reinhold Olesch, Koeln 1989, nlb; 
Tablica 40(1859), s. 40.

W odwzorowywaniu znaczenia ‘Patria’ z wykładnikiem otecestvo niemały udział 
mają przekłady przenoszące utarte schematy frazeologiczne, por. Rim velikij i zapadno 
Carstvo, /Кое beśe slavno otecestvo /Napremnogi Cari i narody (Konstantyn Ognia- 
nowicz, Żywot św. Aleksego człowieka bożego, 1833); Toj u carę be Sovetnik pervij, 
/ Blagocestiv s domaśni negovy, / Carju ljubim, u B[o]gu ugoden, / I do krove 
otecestvu veren. (Ibidem)', Ingeliz naćjalnik sja zavr'Stase na otećestvo-to si Ingliterra 
(Robinson, 1849: 182). Toj sa izseli ot otecestvoto si (s’exila lui-meme de sa patrie) 
(Telemach, 1873: 318) (Duv.).

Ze wzrostem produkcji tekstowej znaczenie leksemu otecestvo ulega „obudowaniu” 
i „rozbudowaniu”. Użycie leksemu w kontekstach historycznych, widoczne od lat 
czterdziestych XIX w., które dla Apriłowa oznaczają „właściwe odrodzenie”, gruntuje 
wymiar terytorialno-ideologiczny pojęcia ‘Patria’ = dawna Bułgaria. Zainteresowanie 
historią własnego narodu, popularność prac Rajicia i Wenelina, przedruki fragmentów 
prac Szafarzyka, wydanie książkowe przeróbki Historii słowianobułgarskiej (Carstve- 
nik 1844) nakładają się na przyswajany w szkołach uniwersalny kanon autorów an
tycznych, czego przykładem może być choćby wiersz Christodula Kostowicza Siczan- 
-Nikołowa (1806-1889): Pohvala na drevnite bolgare i na otecestvo im (1840). Mniej 
udany okaz wczesnej poezji patriotycznej przywołuje Kiosew (Kiosev, 1999: 26): 
O, milinko otecestvo. / V stari vremena naj-gornio, / a v nasze naj-dolnio. / Togava si 
bilo slavno, a sega sovsem neznajno; / muzite bjagat ot tebe, nikoj ne gleda za tebe 
(Najden Jovanovic, Otecestvo, „Mesjacoslov iii Kalendar za 1849 g.”).

W okresie nieco późniejszym bułgarska liryka patriotyczna, a zwłaszcza dokonują
ca się w niej frazeologizacja napełniających się nową treścią słów kluczy, dostarcza 
dowodów na istnienie utrwalonego już znaczenia otećestvo jako symbolicznego kore- 
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latu narodu. Obok tekstów traktujących o pracy na rzecz ojczyzny i ku chwale ojczy
zny, sławiących minioną świetność ojczyzny, opisujących ojczyznę przy użyciu para
metrów fizyko-geograficznych i emocjonalnych, pojawiają się wezwania do walki ojej 
wolność. Za prekursora nurtu radykalnego w poezji uważany jest Dobri Czintułow, 
którego pieśni krążyły w odpisach wśród patriotycznej młodzieży, por. Za naśeto 
otecestvo i slava, /za naśata svoboda i darzava / da si proleem vsi kravta [Za ojczyznę 
i chwałę, / za wolność i państwo / przelejmy wszyscy krew] (Dobri Czintułow, Kade si 
vjarna ti ljubov narodna). W bogato reprezentowanych w kanonie tekstach nawiązują
cych do etosu walki jako wykładnik znaczenia ‘ojczyzna’ dominuje otecestvo.

W układach z innymi słowami kluczami: svoboda, naród, slava, carkva (zwłaszcza 
w okresie walk o niezależny Kościół), jego treść podlega aktualizacji, wnoszącej ak
centy religijne, martyrologiczne, elementy rytuału, uroczystości, odświętności, patosu, 
czyli w pewnym sensie - sakralizacji. Nie traci przy tym znaczenia wyjściowego, od
wołującego się do zastanego, niepostulowanego systemu wartości (por. kolokacje Iju- 
bja/ljubezno, obićam, mil, milinko, hubav, zavet).

Treść leksemu otecestvo krystalizuje się pod koniec Odrodzenia, już w konkurencji 
z leksemem rodina. Uznane za reprezentatywne konteksty liryczne z tego okresu eksponują 
wątek sentymentalno-krajobrazowy: Otecestvoto milo ljubja, / Negovijat zavet - pazja (Bo- 
tew, Kam brata si, „Dunavska zora” 1868); Obićam te, moe milo otecestvo / Obićam tvoite 
balkani, gori, sipei, skali (Karawełow); Otecestvo ljubezno, kok hubavo si ti! / Kak cudno se 
sinee nebeto ti bezkrajno! /Kak tvoite kartini menjavat se omajno! (Wazow).

Ta względna stałość znaczenia jest w dużej mierze wynikiem faktu, że otecestvo, 
jako wyraz kulturalny, motywowany przez cerkiewnosłowiańskie (kulturalne) otec, ale 
w etnolekcie zasadniczo niemotywowany, ma ograniczone możliwości derywacji, za
równo formalnej, jak i semantycznej. Praktycznie jedynym derywatem (a właściwie 
wyrazem współmotywującym) jest przymiotnik otecestven, współcześnie pod wzglę
dem liczby kolokacji i stopnia frazeologizacji ustępujący derywatom od innych wy
kładników idei integracji, np. określeniom roden, naroden, względnie majćin, baśtin 
itd. - por. rodna zemja, ‘ziemia ojczysta’, rodna reć, ‘mowa ojczysta’.

Rodzaj nijaki z góry wyklucza obecne gdzie indziej wątki symboliczne (np. perso
nifikacja). W porównaniu z klasycznym modelem rosyjskim: Matka (Rosja) - Ojciec 
(Car) - Dzieci (Naród) - Dom (Ojczyzna), w modelu bułgarskim brak figury Ojca 
- głową państwa był sułtan (car), a głową kościoła - grecki patriarcha Konstantyno
pola, co w środowiskach patriotów spod znaku partii bułgarskiej wykluczało podobne 
skojarzenie (okazjonalnie ojcem bywał określany biskup)26.

24 O semiotycznych aspektach prawosławia w państwach, których władcy nie byli prawosławni piszę 
szerzej A. Naumow - zob. Aleksander Naumow, Berto innowiercy [w:] Obraz kapłana, wodza, któla 
w kulturach słowiańskich, pod red. T. Dąbek-Wirgowej i A.Z. Makowieckiego, Warszawa 1998, s. 15-21.

Syndrom sieroctwa kompensuje figura Ojca Zastępczego, reprezentowana przez 
pochodzące z epoki określenie Djado Iwan (Rosja), odnotowane już przez Wenelina. 
Zważywszy, że lud bułgarski mianem Djado Gospod określa Pana Boga, określenie 
ojca zastępczego jest swoistym aktem sakralizacji Rosji na gruncie bułgarskim.

Wyjątek na tym tle stanowi ujęcie Karawełowa, w którym można dostrzec powrót 
do idei ojczyzny jako Domu Ojca (a więc państwa): 24
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My, Bułgarzy, powinniśmy zacząć od początku, ponieważ jeszcze nie mamy prawie niczego, 
i zbudować ten dom, który nazywa się ojczyzną; a żeby go zbudować, potrzeba nam prochu 
i książek, karabinów i czytelni, noży i szkół, popów i „towarzystw naukowych”, jednym słowem, 
potrzebujemy i gontów, i zaprawy, i kamieni, i ludzi25.

25 „Nie, Bąlgarete, trebva da zahvaneme ot naćaloto, zaśtoto ośte nemame poćti niśto, i da izgradime 
taja kąśta, koato sa narića otećestvo: a za da ja izgradime, nam trebvat barut i knigi, puśki i ćitaliśta, 
noźove i ućiliśta, popove i „kniźevni druźestva”, s edna duma, nam tijabvat i Sindi, i gniła, i kamąne, 
i hora” („Svoboda”, 29 I 1870, nr 13).

Duvemois traktuje bułgarskie otecestvo jako ekwiwalent rosyjskiego otecestvo, ilu
strując ten fakt cytowanymi już przykładami użycia u Karawełowa i Rakowskiego, 
pozwalającymi wyodrębnić dwa znaczenia: odpowiadające polskiemu ‘ojczyzna’ oraz 
- ‘miejsce pochodzenia; mała ojczyzna; rodzinne strony; kraj lat dziecinnych’. Nie- 
uwzględniony jako hasło derywat przym. otecestven ujawnia się w ilustrującym hasło 
zemja zemlja ‘strana, gosudarstvo’ cytacie z przekładu „Telemacha”: O otecestvenna 
zeme, kojato az nikoga ne śte vidjąpoveće!.. (Telemach, 1873: 256) (Duv.). Zaznaczyć 
wypada, że jest to siódme i ostatnie ze znaczeń, co stanowić może pewną wskazówkę 
na temat frekwencji (niskiej) określenia otecestvena zem(l)ja.

W części francusko-bułgarskiej słownika Bogorowa jako ekwiwalenty francuskiego 
Patrie autor wskazuje trzy określenia: otecestvo, baśtinija, nasi mesta, choć, co cha
rakterystyczne, w parafrazie haseł Patriotę oraz Patriotisme pojawia się tylko pierw
sze, por. Patriotę, patriot; kojto obyća svoeto otećestvo, Patriotisme, obyć kam 
oteCestvo, patriotism (RBF). Potwierdza to wskazany już fakt, że reprezentacją leksy
kalną znaczenia ‘ojczyzna’ we frazeologii patriotycznej jest otecestvo, oraz że określe
nia rodoljubie, rodoljubec częściowo ustąpiły miejsca terminom międzynarodowym 
(patriot, patriotizam), co znajduje potwierdzenie w ówczesnej (koniec lat sześćdzie
siątych XIX w.) publicystyce.

W wydanej dwa lata później (1871) części bułgarsko-francuskiej słownika autor nie 
umieszcza hasła otecestvo (jest baśtinija). Nie jest to przypadek - po 1869 r. Bogorow 
staje się zagorzałym purystą. Wspomniane już wyżej obiekcje co do leksemu otecestvo 
(brak motywacji czy niebezpieczeństwo odczytania jako motywowanego przez otec 
‘duchowny’, a więc ‘duchowieństwo’), jakkolwiek zawierają cenne spostrzeżenie na 
temat wielofunkcyjności sufiksu -stvo, mają charakter demagogiczny.

Gerow definiuje otecestvo jako ‘baśtinija, tatkovina’, wskazując odpowiedniki ro
syjskie: otecestvo, otćizna.

1.2.2. 'Sastinija, czyli ojcowizna

Czy Bogorowowi zawdzięczać należy pojawienie się w tekstach bułgarskich zapo
mnianego dziś określenia ojczyzny? Leksemu baśtinija używa on we wczesnej publi
cystyce, por. Tozi izvestnik ne e na ime Bolgarskij orel, napisan na edin cist naroden 
ezik, saśto kakto sa hortuva po vsickite strani na baśtinijata ni [...] (Svikvanie, 1846; 
za: Dinekov, 1978: 124). Wyraz ten użyty został w paradygmacie (24.) odmiany rze
czownika w jego gramatyce. Jedno z ciekawszych ze względu na kolokację użyć na 
zasadzie cytatu uwiecznione zostało przez Apriłowa, komentującego kłopoty Bogoro- 
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wa z cenzurą: Taka dobre e da izbjagva soćiniteljat mu [gazety] izrećenija njakoi kato 
„graidansko i svobodnoupravlenie”', „delata na naśite junaci i care", „ćestta na 
baśtinijata" i pr. (Aprilov, 1968: 199, przypis). Fragment dokonanego przez Bogorowa 
przekładu Robinsona stanowi także ilustrację hasła w słowniku Duvemois.

Ten ostatni określenie baśtinija definiuje jako: 1. naslSdstvennoe imśnie, otćina- 
dćdina: Toj prodal edną ćjast ot baśtiną-tą si, za da ide v Ameriką („Letostruj” 1873: 
131). Moskovsky-ti knjazove turili oko na jugozapadną Russiją, za koją-to myslili da 
imąt pravdinąpo pradedą si sv. Vladimira, kato za svoją baśtniją („Letostruj” 1872: 
220); 2. oteCestvo: Blagarky-te imat pravo da sja gordejat za dobro-to mnenie, koe-to 
są spećelili pri podobny posetiteli na baśtinija-ta ni („Letostruj” 1874: 183). Robensan 
izv'rna sja ta pogledna kamto onaja strana sveta, dęto sa padaśe obyclivata mu 
baśtinija (Robinson, 1849: 48) (Duv.). Znaczenie (rosyjskie) ‘otećestvo’ przypisuje też 
Duvemois określeniu baśtina-ta zemja, z przykładem ze wskazanego już kalendarza: 
Edna goreśta ljubov beśe plavnala v s'rce-to mu kam baśtina-ta mu zemja („Letopis” 
1872: 186). (Duv.). Za bardziej reprezentatywne uznać należy użycie tej zbitki w po
pularnym wierszu-pieśni patriotycznej Czintułowa: Na pojas tanki sabli zapaśete / za 
baśtinata si zemja stanete (Kade si vjarna ti ljubov narodna) (Dinekov, 1969: 56).

Te same znaczenia podaję słownik Bogorowa, por. baśtinija la patrie, le pays, pays 
natal la mere patrie; 1. l’apanage, l’heritage 2. (v pary) le frusquin et saint-fruskin. 
3. knjaz Sto si e vzel (baśtinija)-ta (BFR). Bogorow wydziela też jako odrębne hasło 
baśtiito ime nom patronimique, idiomy baśtino ogniśte les foyers, baśtino sastojanie la 
patemite baśtin imot la patrimoine oraz baśtin ezik langue matemelle (BFR), por. np. 
u Apriłowa: nepotrebni pravila na baśtin si jazik (Aprilov 1968: 190); baśtin jazik 
(Ibidem: 206); baśtin si starij i novij jazik (Ibidem: 210); u samego Bogorowa: Slovnica 
za baśtinąt ni ęzyk (Gramatyka 1848).

W okresie Odrodzenia określenie baśtin ezik ‘język ojczysty’, konkuruje z synoni
micznym! majćin ezik oraz baśtin i majćin ezik, co stanowi ciekawy przykład charakte
rystycznych dla tej epoki mechanizmów derywowania pojęć patriotycznych. Przyczyn 
wielości określeń upatrywać można zarówno w regionalizmach, oddziaływaniu innych 
systemów językowych, jak i we wzajemnym motywowaniu się leksemów patriotycz
nych.

Jednokrotne użycie leksemu baśtinija w znaczeniu ‘ojczyzna’ odnotowano też 
w publicystyce Botewa: Savremenno s tjah kolko drugi i kakvi po-grozni [zlodejstva] 
sa stanali i stavat sęki ćas, sjaka minuta po sićkiti kraiśta na naśata potapkana, poro- 
bena i razdrana otzlodejci baśtinija? 131 (D[uma] I, 3) (REHB).

Bliskie znaczeniowo lub synonimiczne względem baśtinija ‘ojczyzna’ są w poezji i 
publicystyce Botewa frazy z komponentem baśtin, stanowiące klasyczny przykład 
mechanizmów metaforyki nacjonalistycznej - „nadbudowywania” nowych znaczeń na 
istniejącej siatce pojęć rodzinno-domowych: Ta sarce, majko, ne trae /Da gleda turćin 
će besnej / Nad baśtino mi ogniśte, 5 (Na prośt.). Ne napuśtajte, bratija, baśtinite si 
ogniśta! Zn. I, 19; Da zabrayja kraj svoj roden, / Baśtina si mila strjaha, 14 (BM.). 
Ieto i do dues kravta na tezi maćenici ne e ośte zasachnala po baśtinite ni poleta, 129 
(D„ I, 3), też 5, 73, 119, 124, 168, Zn. I 18, 20; List do T. J.; List do G. At. 21 XI 
1867; II. 33. (REHB). Baśtino-to ogniśte, wyodrębnione przez Bogorowa, odnotowuje 
także Duvemois (w almanachu „Letostruj” z 1876 roku). Jest to topos poświadczony 
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również w liryce patriotycznej Czintułowa czy u Rakowskiego: Baśtinoto ogniste ne 
ostavaj! Stari obićai ne preziraj! Ten ostatni cytat był mottem czasopisma „Bratski 
trud”, wydawanego w Moskwie przez bułgarskich studentów (Bńćvarov, 1970: 336).

Warto zwrócić uwagę na dwa inne przykłady u Botewa, które są w zasadzie wyra
żeniami motywującymi leksem baśtinija, ‘spadek, dziedzictwo’: Baśtino li sam propil 
imane, 12 (M.). No sinovete ne izpalnili negovoto zaveśtanie, razdelili baśtinoto si 
nasledstvo, II. 32. (REHB).

Rzadziej używaną w literaturze XIX w. postacią była baśtina, odnotowana u wy
różniającego się liczbą stosowanych określeń ojczyzny Sławejkowa: Daleć ot mila 
baśtina, / ot drago parvo libe, / na tazi ćuźda zemja / raztuha mi ne ide (Ćuźbina, 
1865); Teźko na kasta, dęto njama gospodar, i na baśtina, dęto njama padar (przysło
wie) (RBE); Kakto pri prolet proletnata ptićka se zavrasta da nagleda ostrova i gnez- 
doto si, taka se zavrastam az kam tebe, baśtino moja, da dirja izćeznalij syjat na de- 
tskite si dene (RROD). Przykłady wskazują tu na znaczenie ‘małej, prywatnej 
ojczyzny’, a przysłowie - ‘ojcowizny’. Leksem ten, współcześnie kwalifikowany jako 
przestarzały, poświadczony został w gwarach bułgarskich (RBE). Również w językach 
sąsiednich stwierdzono obecność postaci greckiego jinacporiva ‘imot, imenie’, rumuń
skiego ba [lin Ц serbochorwackiego baśtina ‘rodno mjasto’; ‘baśtino nasledstvo’, 
a także serbochorwackiego bastinica ‘naslednica na baśtin imot’, baśtiniEki, baśtinik 
‘naslednik na bastin imot’, bastinikov, baśtinski (zaeti kato pravni termini prez sred- 
nite vekove) (BER).

Historycy definiują termin baśtina jako ‘selsko stopanstvo na hristijanin ot rajata sas 
specialni zadalźenija’ (Bozilov, 1998: 522). W bułgarskich tekstach z XVII-XVIII w. 
Szymański odnotował postaci baśtnina (Szymański, 1968: 126, 143) - XVII: K 414, 
L48b, ‘ojczyzna’; XVIII KTL 27a, baśtninata NP 130, SV 183; bascninata 
(baśninata) P9,17, baśninata Sv 18 ‘ojczyzna, ojcowizna’ (Szymański, 1968: 126). 
Leksem baśtina w znaczeniu ‘ocevina, iii ono mjesto dje se ko radio, vaterlandisches 
Erbe, patrimonium’ odnotował w serbskim Vuk Karadzic (Vuk, 1818).

Na uwagę zasługuje też przytoczona przez Duvemois zbitka baśtin-majćin, w zna
czeniu ‘oteCestvennyj, tradicionnyj, patriot’, poparta przykładami z almanachu „Leto
struj”; w pierwszym przypadku to tytuł elementarza: Nov Baśtin i Majćin jazyk ot Sa- 
ranova (1876: 173); Dokle nemalo knigą vsicko sja prikazvalo ot baśtą na syn i na 
unuky. Mnogo pojasi chora izmreli i vse taka sja predavalo baśtino i majćino (1872: 
96). Tova beśe vsićko-to znajanie, tova beśe vsićka-ta rabota, kato nemaśe koj źiv 
majćin i baśtin, da gy svasti (1869: 128). Как sja ne nameri negde nekoj majćin i baśtin 
v toja den (11 ot Maia) da poprebroi tolkos golemy-ty i dobry dela na tyja veliky meźi 
(sv sv. Kir. i Meth.) (Ibidem: 227). (Duv.). Jego rozszerzenie - baśtin i majćin sin - 
w znaczeniu ‘sinkovec, junaćaga, babaitin’, polski ‘zuch, śmiałek’, odnotowano 
w publicystyce Botewa z tego samego okresu: Iz Kjustendil ni izvestjavat, će njakoj si 
baśtin i majćin sin gramnal s puśka, za da ubie grackijat mitropolit kir Ignatija, 
Zn[ame], I, 3. Hajduśkite revoljucionni ćeti..., daźe pesnite v bukureśkite i brailskite 
kraćmi, koiło sa peeha ot naśite goli i gladni majćini i baśtini sinove, - sićkoto tova sa 
otzovavaśe v narodat s paleń puls na nova energija i s palna nadeźda na edno blizko 
i vseobśto vastanie, 154, (Zn., I, 5); (REHB) - ogrywanie tureckiego Ti basta, ii majka.
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1.2.3. Tatkovina i jej konotacje

Słowniki Duvemois i Gerowa odnotowują jeszcze dwa leksemy o podobnej strukturze 
semantycznej: tatkovina i tatkovnina. Pierwszy z nich definiowany jest jako odpo
wiednik rosyjskiego ‘rodina’: Tatkovinata vsekoga e mila. Ps. 9-10, s. 3 (Duv.); 
u Gerowa także jako spadek po ojcu, por. 1) Stranata, v koją-to smy sja rodili i źivćem; 
otedestvo, baśtina, baśtinija; otedestvo, otdizna, rodina, mSstoroźdenie. 2) Imanie, imot, 
ostanąl ot bastą; tatkovnina, baśtina, baśtinija, naslddstvo, meraz; [ros.] otdina, votdina, 
otcovstina, nasledie (ilustrowany fragmentem pieśni ludowej o wydziedziczonym bra
cie). Leksem tatkovnina Duvemois definiuje jako ‘dziedzictwo, spadek po ojcu’ 
(ostavśeesja posle otca nasledstvo), traktując jako określenie synonimiczne względem 
baśtinija i charakterystyczne dla Macedonii. Użycie ilustruje przykład z tomu pieśni 
braci Miładinowów: Ne prodavaj ludo, ne izdavaj Majćinia, ludo, tatkovnina (Miladi- 
novi, 1861: 299). Definicja Gerowa, odsyłająca do drugiego znaczenia leksemu tat
kovina, nie zawiera już uwagi o regionalnym charakterze wyrazu, ale ilustrowana jest 
(nieco dłuższym) fragmentem tej samej pieśni z tomu braci Miładinowów.

Leksem ten znaleźć można także w liście Atanasa Chitowa do wuja Panajota 
(12.03.1875 r.), w nienotowanym przez słowniki znaczeniu ‘ojczyzny’: Na 9 nastoia- 
śtago isprovodehmi G. Olimp Panova za v Paris. Toj śte sa podarżą ot bolgradskata 
obśtina da svarsi kursat si po inzenerstvoto v Paris. Daj Boże da sa varni zdrav, za da 
pomogni milata si tatkovnina, koiato sa nuźdae ot podobni sinove (Arhiv, 1908: 424). 
Tak samo jak wspomniany w liście Olimpiusz, urodzony w Besarabii, nadawca listu, 
podówczas uczeń szkoły w Bolgradzie, nie był Macedończykiem. Pochodził ze Sliwe- 
nu, który opuścił pięć lat wcześniej, jako osoba posługująca się w piśmie gwarą. 
W trakcie edukacji pobieranej w Braile, Belgradzie i Bolgradzie młody człowiek stop
niowo doskonali swe kompetencje w zakresie języka literackiego, co znajduje wyraz 
w jego korespondencji z wujem. Wspomniane użycie leksemu tatkovnina świadczyło
by więc raczej o literackiej, nie gwarowej inspiracji. Jest w każdym razie bardziej in
trygujące niż sztampowe: kato naroden balgarin źelaja da si proleja kravta za moeto 
otecestvo (Arhiv, 1908: 398) z początków nauki w Braile.

Leksem tatkovina spotykamy w popularnym wierszu dla dzieci, pod tym samym 
tytułem, opublikowanym przez Sławejkowa już po wyzwoleniu (1883): Hubava si, 
tatkovino, / ime sladko, zemja raj, / sarce mlado i nevinno / za teb trepkata igraj. 
Wiersz ten, obok Az sam balgarće (Jestem małym Bułgarem), ma w Bułgarii status 
porównywalny z Katechizmem młodego Polaka. Tekst Sławejkowa, uważany za arcy
dzieło bułgarskiej literatury dla dzieci, jest apologią ojczyzny widzianej oczyma dziec
ka i wyrażanej przez dziecko. Dzięki Sławejkowowi tatkovina weszła na trwałe do 
słowników jako jedno z synonimicznych określeń ojczyzny. Słowniki nie odnotowują 
jednak bogatych konotacji tego leksemu i powszechnego wśród Bułgarów przekona
nia, że rodina, otecestvo i tatkovina to „niby to samo, ale jednak nie to samo”.

Po pierwsze, istotna jest kwestia motywacji. Tatkovina, jako macedoński odpo
wiednik baśtinija, jest śladem analogicznej derywacji od wyjściowych tatko i basta. 
Tam jednak, gdzie oficjalną nazwą ojca jest baśta - tatko, tatę jest odbierane jako 
spieszczenie, odpowiednik polskiego ‘tatuś, tata’. Znacznie ważniejszy jest jednak 
kontekst polityczny.
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Tekst Sławejkowa opublikowany został po raz pierwszy w Czytance dla pierwszej 
klasy (1883), kiedy jego autor jako persona non grata w Bułgarii osiadł w Płowdiwie, 
w Rumelii Wschodniej. Za granicą, gdyż kongres berliński zweryfikował ustalenia 
traktatu z San Stefano i odwołał powołanie do życia Wielkiej Bułgarii, obejmującej 
poza Bułgarią Naddunajską Trację i Macedonię. Tracja, jako Rumelia Wschodnia, 
uzyskała względną autonomię w ramach Turcji, Macedonia pozostała turecka. Bułgaria 
w granicach z 1878 r. przez samych Bułgarów uznana została za niedokończony pro
jekt, czego świadectwem było uczynienie stolicą prowincjonalnej i peryferycznej Sofii 
(zgodnie z sugestią Marina Drinowa). Ten właśnie nieziszczony projekt przywołuje 
podmiot liryczny Sławejkowa: Na usta mi sladka duma / ste da bade tozi kat, / dęto 
Dunav, Vardar, Struma /iMarica si tekat! [Słodkim na moich wargach słowem będzie 
ten zakątek, gdzie płyną Dunaj, Wardar, Struma i Marica].

Leksem tatkovina jest do tego stopnia kojarzony ze Sławejkowem, że w szkolnym 
wydaniu jego prac jedno z pytań-poleceń pomagających w analizie tekstu brzmi: Kto 
stworzył (sic!) ten ładny wyraz „tatkovina”? Dokonajcie porównania z wyrazami „ro- 
dina”, „otecestvo”! (Slavejkov, 1984: 63).

Także u Sławejkowa, w dokonanym przez niego przekładzie bajek Ezopa (1852: 
56), odnotowano leksem otećina: Nekoj si patuval na daleko i kato sja zavarnal na 
otećina-ta si, hvalil sja će pokazał na raźny mesta mnogo junacestva (Duv., RROD). 
Duvemois odnosi go znaczeniowo do rosyjskiego ‘oteCestvo’. Słownik Gerowa nie 
notuje wprawdzie tej postaci, ale użycie leksemu w Istorii vkratce podsuwa bałkańskie 
(czy rodzime) inspiracje: Sej nezboźnij Sełim, car turskij, nausten ot patriarha kon- 
stantinopolskago istrebiti vlast ot bolgarov i ot serbov, poneźe aśte i pod turskoj vlasti 
be Bołgarija, obaće knjazi i pani, pristavsi sluźiti na vojsce turskomu carju, koźdo 
vsjak ćin i otećinu derźahu i vladjahu, jave est otsjudu, jako i on sobra serbi i bolgari 
bili otca svoego (Dinekov, 1969: 83).

Z tym samym sufiksem, ale od zredukowanego tematu, tworzone są odnotowane 
w rosyjskim i ukraińskim otćina ‘ojcowizna’, czeskie i słowackie otćina ‘dziedzictwo, 
spadek’, serbochorwackie, słoweńskie, rumuńskie oćina (BER).

Wśród wykorzystywanych przez Sławejkowa określeń ojczyzny znalazł się też 
ewidentny rusycyzm otćizna. Skoro, li. Boże, śte bade, / v naśata taźna otćizna / 
svobodno da se razvadi, /da se razkravi cvjat źiznen? (Sławejkow, RROD), a także, 
przeniesiony z tłumaczonego artykułu serbskiego, wyraz domovina: Ot 1787 god. 
nasam, vav vsjaka rusko-turska vojna balgarite sa ostavjali kletata si domovina 
(„Ćitaliste” 1871: 21, 658; Ivanova, 1994: 138). Leksem ten występuje też u Grigora 
Pyrliczewa w przekładzie fragmentów Iliady, opublikowanym na łamach tego same
go czasopisma: Taka isto garci razljuleni / tićat skupno kam ćernata flota. / Magla 
praśna kato sivij oblak, / vazklicanie i vik preuźasen: / Domovina, mila domovina 
(1871: 16, 488; RBE) oraz w (pozostawionym w rękopisie) tłumaczeniu własnego 
poematu Serdarot (Ivanova, 1995: 140). Co ciekawe, w szeroko rozumianej twór
czości literackiej Pyrliczewa odnotowano dwukrotne użycie określenia otećestvo, 
tym razem na łamach redagowanej przez Iwana Najdenowa gazety „Pravo”: w arty
kule Za vazpitanieto na decata (nr 21 z 20.07.1870 r.) oraz w ogłoszeniu (Objavle- 
nie) w nr 31 z 9.10.1872 r. (Ivanova, 1995: 127).
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Leksem domovina odnajdujemy także w opublikowanym w „Gajdzie” (1864) tek
ście Karawełowa (Scena iz domaśnija źivot na naśite ćorbadźii), z tym że kontekst 
wskazuje tu na znaczenie ‘gospodarstwo’: Vie ne razbirate ćorbadźi, u vas, u filibilie- 
to, njama takiva raboti - vrasnici i perustii, vie v koprinena karpa si kupuvate kjumjur 
na pazarat i domovina njamate - zwraca się chłop do mieszkającego w mieście czor- 
badżego (Dinekov, 1969/2: 421). Bardziej znaną ilustracją użycia określenia domovina 
w tym znaczeniu jest wielokrotnie cytowany w słownikach fragment opisu nocy po
ślubnej z dorobku Rakowskiego: Taka spored sastojanie si, kato im naznaćat raźni 
veśti za domovina, postilat novo płatno ot procepa kolja do onaja staja, koją prigotve- 
na da gi [mladożencite] doćakat (Pokazalec I, 121; Duv., RROD, RBE). Słownik Ge- 
rowa nie notuje leksemu domovina.

1.2.4. Bułgaria — IMater Dolorosa

W latach czterdziestych XIX w. Neofit Chilendarski tworzy dialogi z udziałem Matki- 
-Bułgarii (Mati Bołgarija), opłakującej swoje dzieci ulegające greckiej asymilacji. 
Wprawdzie dialogi Bozwelego opublikowane zostały znacznie później26, stąd kwestia 
ich recepcji i obecności w kodzie kultury narodowej (warunek „współprzeżywania”) 
w tym okresie stoi pod znakiem zapytania, jednak traktować je można jako jeden 
z dowodów funkcjonowania na gruncie bułgarskim alegorii Patrii. W tym miejscu 
warto podkreślić istotny szczegół, na który zwrócił uwagę już Iwan Sziszmanow, 
a mianowicie fakt, iż w odróżnieniu od dialogów greckich, w których Matka-Patria jest 
umęczoną wprawdzie i zranioną ale atrakcyjną i młodą kobietą w dialogach Bozwele
go (jak i wcześniejszych, serbskich i ruskich) to kobieta stara, wdowa w żałobie (Śiś- 
manov, 1926: 399; Bradistilova, 1983: 73).

26 Dialog Piać mati Bołgarija, datowany na 1846 r., został opublikowany dopiero w roku 1872 przez 
Wasyla Drumewa na lamach „Periodićesko spisanie” - zdaniem Michaiła Amaudowa ze znacznymi 
zmianami w stosunku do oryginału. Porównanie obu wersji zob. - Mihail Amaudov, Nepoznatijat Bozveli, 
Sofija 1942.

W drugiej połowie XIX wieku obraz Matki-Bułgarii jest już dobrze przyswojonym 
elementem uniwersalnego kanonu patriotycznego. Poza wspomnianym dialogiem 
Bozwelego jego obecność w bułgarskim obiegu kultury potwierdza między innymi 
wstęp Rajki Żinzifowa (Dve durni kam ćitatelite) do poematu Karvava kośulja'. Balga- 
re! Kakva e tazi kłeta sadba na mila naśa majka Balgarija! [...] sirota ni mila Balga- 
rija [...] Balgarie! Jadna Balgarie! Dali viśna boźija siła te dovardi ot javnata ti sma
rt? [...], por. też Balgarijo, majko mila Rakowskiego, Ach, Balgarija, moja duśo 
Stefana Izworskiego itd.

W wypadku poezji Czintułowa i Botewa w szkolnych analizach literackich wska
zywana jest niekiedy możliwość interpretacyjna matka-Bułgarka = matka-Bułgaria.

Nie wnikając w problemy interpretacji i nadinterpretacji, i zupełnie od tego nieza
leżnie, u Botewa znajdujemy najbardziej znaną (poza Mati Bołgarija Bozwelego) od
rodzeniową antyfonę do Matki-Bułgarii: Starci, az vidjah, ćerno besilo, i tvoj edin sin, 
Balgarjo, visi na nego s straśna siła (Powieszenie Wasyla Lewskiego).
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Mniej znany (jako autor piszący głównie po grecku) Iwan Seliminski, proponował, 
by każdy Bułgar-patriota umieścił na domowym ikonostasie tekst, którym należałoby 
kończyć ranny i wieczorny pacierz:

Bułgario, jeśli o tobie zapomnę, niech będzie zapomniana moja prawica, język niech utkwi mi 
w gardle, jeśli o tobie nie wspomnę najsampierw jako o najdroższym dla mnie przedmiocie. Przy
pomnij sobie, Panie, o wrogach Bułgarii, którzy pragną jej unicestwienia. Przeklęci wrogowie 
Bułgarii, błogosławiony niechaj będzie ten, kto zemści się na was za to, co wy nam uczyniliście, 
błogosławiony niechaj będzie ten, kto was zwycięży i unicestwi waszych młodzianków, kto roz- 
bije ich o skałę (Seliminski, 1979: 378)27.

27 Pri tova preporaćvam vseki rodoljubiv i ćestoljubiv balgarin sutrin i većer da zavSrSva molitvata si sSs 
slednata misal, kojato, za da napomnja dalga mu kam rodinata, da bade napisana na ikonostasa mu: 
„Balgarjo, ako te zabravja, da se zabravi desnicata mi, ezikat mi da se zalepi v garloto, ako za tebe ne si 
spomnjam naj-napred kato za nąj-skap za men predmet. Spomni si, gospodi, za neprijatelite na Balgarija, 
koito źelajat nejnoto uniStoźenie. Prokleti vragove na Balgarija, blażen da bade tozi, kojto śte vi otmasti za 
tova, koeto vie ni storihte, blażen da bade, kojto Ste vi pobedi i uniśtożi mladencite vi, kojto gi razbie 
v skala”. - Ivan Seliminski, Sabrani saćinenija, podbor i red. N.Cv. Koćev, Sofija 1979, s. 378. Jest to 
oczywiste nawiązanie do psalmu 137 Nad rzekami Babilonu.

U Karawełowa, w powieści Donczo, znaleźć można fragmenty ułatwiające zrozu
mienie mechanizmów tworzenia siatki skojarzeń, m.in.:

Kojto si iz nas ne iska, / Za Balgarija da umrę, / Za svojta zemja da ginę / Nęka go gospod 
ubie, / Nęka go majka prokainę / Nęka go baśta posćće, / Nęka go sin mu zapljue! [Tego z nas, 
który nie chce / umrzeć za Bułgarię, / zginąć za swoją ziemię/ niech Pan Bóg zabije, / matka niech 
go przeklnie, / ojciec niech go uśmierci, / syn niech na niego splunie! („Svoboda”, 29 I 1870, 
s. 91);

Donćo e junak vojvoda / Će go bąlgarka rodila, / S bąlgarsko mlćko doiła [Donczo jest dziel
nym pułkownikiem / Bo urodziła go Bulgarka, / Karmiła bułgarskim mlekiem] („Svoboda”, 
22 1 1870, s. 91);

Zaboravili są, će są sinove na onaja majka, ot kojato są doile s ćisto i svćto bąlgarsko mlćko 
[Zapomnieli, że są synami tej matki, której czystym i świętym bułgarskim mlekiem zostali wy- 
karmieni] (Ibidem-. 90).

1.2.5. Rodina — matka karmiąca

W latach sześćdziesiątych XIX wieku w tekstach bułgarskich pojawia się i zyskuje 
coraz większą popularność niewątpliwe zapożyczenie z rosyjskiego rodina, dla które
go na gruncie bułgarskim istniała potencjalna motywacja (rod). Jedno z pierwszych 
jego użyć na gruncie bułgarskim należy do Sławejkowa, choć sam wiersz jest parodią 
poezji Rakowskiego:

Dali na ćuźbina? / Ne tam, o druźina, no tam - na rodina! [...] Ach rodino! Ach, svetin'o, śte 
sklonja l'pod teb glava? Uh, ćuźbin'o! Uh, pustin'o, Śte l'sja teb otSrva? Oh, teźka sudbina - tuk 
az da zagina, daleć ot rodina (Rodina, „Gajda”, 1865).

W opublikowanym w 1866 roku dramacie Wojnikowa Rajna knjaginja, w scenie 
pożegnania tytułowej bohaterki, udającej się „na Rusko”, zebrani intonują pieśń:
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Ostavaj sbogom, mila rodina, / az otivam v strana daleCna; / ala sirce mi v tebe ostaja, / v tebe 
ostaja, da te mileja. / Kakva sidba nastana / da t5j izvoli, / ot mila rodina / da me otdeli! / O, dragi 
mili bratja rodni, i vi, ljubezni moi rodnini, / nevolno dnes se ot vas otdeljam / s goljama żalost az 
vi ostajam [...] (Dinekov, 1969: 396-397).

Tekst ten, w którym spotykają się rodina, bratja rodni oraz rodnini, stanowi dosko
nały przykład konstruowania sieci asocjacji (a więc i motywacji). Gwoli ścisłości za
znaczyć należy, że w dramacie kilkakrotnie pojawia się także leksem otecestvo.

Słowniki z XIX w. nie notują leksemu rodina, co stanowi pośredni dowód na to, iż 
jego upowszechnienie się i awans do rangi pierwszego w szeregu bułgarskich określeń 
ojczyzny dokonał się późno, w dużej mierze za sprawą twórczości patriotycznej Wazowa, 
poprzedzonej przekładami rosyjskich powieści historycznych o tematyce bułgarskiej.

W aspekcie semiotycznym, w zapożyczonym rodina uległy scaleniu dwa pierwotnie 
niespójne na gruncie bułgarskim (poprzez brak figury Ojca) uniwersalne profile Patrii: 
Matka-Bułgaria i Dom Ojca (otecestvo) oraz profil ‘małej ojczyzny, ojcowizny’ (ba- 
śtinija). W kontekście leksemu rodina zbitki z przymiotnikiem roden, zwłaszcza rze
czowników rodzaju żeńskiego (rodna kasta, rodna zemja, rodna rec), pozwoliły wy
dobyć nieosiągalne do tej pory aspekty macierzyństwa Patrii - płodności, sił witalnych, 
erotyki, beztroskiego dzieciństwa, bezpieczeństwa itp. Osiągnięty w ten sposób efekt 
semiotyczny (model Macierzy) przypieczętował w zasadzie marginalizację i tak enig
matycznej figury Ojca, praktycznie uniemożliwił także odwzorowanie znanego gdzie 
indziej profilu ojczyzny-kochanki.

W zamykającej właściwie proces etnicyzacji uniwersalnej idei Patrii twórczości po
etyckiej Wazowa ten motyw wprawdzie się pojawia, jednak zmysłowość odmłodzonej, 
tryskającej życiem ojczyzny to - obok urody - także płodność i macierzyństwo. Cha
rakterystyczny dla europejskiego nacjonalizmu romantycznego wątek kruchej, eterycz
nej kochanki „z obrazka” czy oblubienicy (por. Germania i Italia) wchłonęło bowiem 
(by nie powiedzieć: skonsumowało) milo otecestvo.

W świetle powyższego trudno zgodzić się z przypomnianą przez Olgę Gronowską 
(Gronowska, 2005: 42) koncepcją Petra Mutafczijewa, sprowadzającą różnicę seman
tyczną i konotacyjną określeń rodina - otecestvo do opozycji żeńskie - męskie.

Znakomitą syntezą odrodzeniowej Patrii jest alegoryczny obraz wyzwolenia Bułga
rii autorstwa Nikołaja Pawłowicza. Przedstawia on trzy kobiety. Centralną postacią jest 
tryumfująca, wyposażona w atrybuty mocy i władzy (miecz i sztandar) zażywna Bułga
ria (zwrócona w lewo). Po lewej stronie znajduje się (zwrócona w lewo) i pochłonięta 
czymś niewidocznym w kadrze, też znajdującym się po lewej stronie, urodziwa Tracja- 
-Rumelia. Po prawej stronie odnajdujemy zwróconą w prawo postać w ciemnym stroju 
i w pozie znamionującej rozpacz. To matka-wdowa, sierota-wdowa, znana z wcześ
niejszych tekstów patriotycznych i ikonografii południowosłowiańskiej, tym razem 
symbolizująca Macedonię.

Współcześnie specjaliści od reklamy zwracają dużą uwagę na prawą stronę, symbolizu
jącą przyszłość, perspektywy, rozwój i wzrost, ostrzegając przed wektorem lewostronnym. 
Zgodnie z ustalonym w kulturze euroatlantyckiej wzorcem postrzegania (model czasu na 
układzie wpółrzędnych), opozycja prawy - lewy pod pewnymi względami stanowi analogię 
(czy też: funkcjonalnie odpowiada) opozycji góra = dobrze - dół = źle.

Czytając obraz Pawłowicza, na osi czasu mamy Trację, zwracającą oczy w prze
szłość i Macedonię jako program przyszłości. A może odwrotnie? Obraz Pawłowicza 
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jest litografią. W oryginale miejsca postaci były więc odwrócone - zgodnie z mapą 
(i ideą postępu).

W późniejszej pracy tego samego autora, alegorii zjednoczenia Bułgarii i Rumelii- 
-Tracji brak już Macedonii. Obie bohaterki zwrócone pólprofilem w lewo (czyli 
w prawo) kroczą „ramię w ramię”, eksponując potężne uda. Współcześnie trudno je 
uznać za ideał kobiecości. Jednoznacznie męskie rysy twarzy wskazują raczej wątek 
androgyniczny dziś już nieistotne, czy zamierzony, czy wynikający z braku modelek.

1.2.6. Jest taki kraj

Wśród określeń, używanych jako leksykalne wykładniki ‘stron ojczystych’, a więc 
terytorialnie profilowanej Patrii, należałoby jeszcze wymienić kraj i strana, użyte 
w kontekście roden, moj, naś. Są to leksemy o bardzo podobnej, ale nie identycznej 
strukturze semantycznej. Ich podobieństwo do polskich kraj i strony (= okolice) jest 
mylące, gdyż w obu językach te same znaczenia współcześnie przyporządkowane są 
nieco inaczej. Bułgarskie kraj w znaczeniu ‘strony, okolice, region’ (STR) przecho
wuje pierwotną perspektywę peryferyczności i partykulamości. Wyrażenia v moja kraj, 
v naśija kraj odpowiadają polskim ‘w moich/naszych stronach (rodzinnych)’. Pytanie 
Ot koj kraj sil ‘Skąd pochodzisz?’ = ‘Skąd wywodzi się twoja rodzina?’ jest więc 
zasadniczo pytaniem o korzenie, małą ojczyznę.

Znaczenia nie tylko ‘stron rodzinnych’, ale i ‘kraju ojczystego’ wyrażać może na
tomiast połączenie roden kraj: 1. oblast, w kojato sńm roden. 2. rodna strana (STR), 
por. Balgarija, ti roden kraj.

Bułgarskie strana w znaczeniu ‘dSrzavata, obikn. kato teritorija; kraj’ funkcjonalnie 
odpowiada polskiemu kraj, zarówno jeśli są to „inne kraje” czy „dalekie kraje”, 
jak i w wypadku wyznaczoności i przyporządkowania obiektu (nasz, ojczysty). Kontek
sty jak: z kraju i ze świata, w kraju i za granicą oraz vatre v stranata, v stranata 
i v ćuźbina, w których oba odpowiedniki mogą występować wymiennie z nazwą włas
ną (z Polski, w Polsce vs ot/v Balgarija) współcześnie wskazują na znaczenie ‘teryto
rium państwowe’. Mimo analogii istotną różnicę stanowi łączliwość z przymiotnikiem: 
zwyczajne balgarskata strana i chyba niezwyczajne współcześnie (choć nie niemożli
we) w polskim: krajpolski/polski kraj (?)28.

28 W szczególności mam tu na uwadze konotacje, jakie nasuwają się w związku z tekstem: „Żyć mi 
przyszło w kraju nad Wisłą” - Privisljanski kraj.

Zarówno kraj, jak i strana jako wykładniki kategoryzacji terytorialnej występują już 
w pierwszych podręcznikach bułgarskich. Znaczenie ‘terytorium’ jest w nich zresztą 
tylko jednym z możliwych.

W podręcznikach geografii z pierwszej połowy XIX w. Riedel odnotowuje użycie 
leksemu strana jako synonimiczne względem derzava i innych wykładników znaczenia 
‘państwo’: śtat, vladenie, vladetelstvo, gospodarstvo, gosudarstvo, grazdanstvo, 
derzavstvo, zitelstvo, źitie, zemlja, mesto, oblast, politicestvo, carstvo (Riedel, 1992: 
205), a także w znaczeniu terytorialnym (‘Gegend’), synonimiczne względem kraj, 
mesto, zemno otdelenie, predel, cast (Ibidem: 210). Ciekawy przykład użycia leksemu 
odnajdujemy w tablicach Neofita Rilskiego: Strana ta na-Evropa v koę to ziveeme nie 
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imenuvase Bolgarię (iii dolna misia po staro) i koito sa se rodili v neę imenuvatse 
Bolgare (Tablica 47/1848).

Duvemois leksem strana w zapożyczonym z rosyjskiego znaczeniu ‘kraj, państwo’ 
odnotowuje na poślednim miejscu (ostatnie ze znaczeń, piąte), opatrując przykładami: 
Nęka otydem po drugi strany i da ziveem tamo, kakto ni Bog dade (1864). Tii s vremja sa 
prateni negde na straną (za granicu) da sja ućjat u po-dobry ućiliśta (1871) (Duv.). Choć 
drugi z przykładów jest nieco kontrowersyjny, przypomina jednak o ówczesnych znacze
niach derywatów stranen ‘obcy, nietutejszy’ (RROD; dziś: ‘dziwny’), współcześnie prze
starzałych stranstvo ‘obczyzna’, stranec ‘obcy, cudzoziemiec’, stranski ‘cudzoziem
ski’; por. też: stronnik ‘podróżny’, stranstvuvam ‘podróżować’, a także odnotowane 
w tekstach z XIX w. strannoljubec (o człowieku) ‘gościnny’, strannoljubiv, stranno- 
priemen ‘gościnny’, strannoljubie, strannopriemstvo ‘gościność’, strannopriemnica 
‘gospoda, zajazd, hotel’ itd.

1.3. JĘZYKOWE ŹRÓDŁA BUŁGARSKIEGO 
PATRIOTYZMU

Mówiąc o problemach dotyczących niewyznaczoności obiektu określanego mianem 
naród i o jakościowej różnicy pojęcia bolgarski naród, warto zaznaczyć, że charakte
rystyczna dla tekstów bułgarskich pierwszej połowy XIX wieku i tekstów kontynuują
cych dyskurs patriotyczny w drugiej połowie XIX wieku nadreprezentacja przymiotni
ka bolgarski (w tym w zbitce bolgarski naród) stanowi trop ukazujący częściowo 
pewne uniwersalne mechanizmy tworzenia się narodu i kultury narodowej: w kontek
ście tej kultury fakt bycia Bułgarem jest wtórny wobec bułgarskości, definiującej się 
w opozycji do Innych (drugi narodi).

Innymi słowy: kultura bułgarska definiuje się prymamie nie jako etniczna czy wy
chodząca od zasady etnicznej, ale jako mutacja kultury uniwersalnej. Proces wyodręb
niania się tej kultury z kultury uniwersalnej, dokonujący się jako z góry założona etni- 
cyzacja, przebiega jako odwzorowywanie uniwersalnej (zewnętrznej) siatki pojęć 
i wypełniania treścią znaków poszczególnych kategorii (w tym wspólnoty). Istotnym 
elementem odwzorowania jest poszukiwanie formy znaku - transfer lub translacja 
(kalkowanie), rzadziej modyfikacja semantyczna znaku już istniejącego (Bogorow). 
W wypadku nazw kategorii wspólnotowych znaki poprzedzają treść, gdyż wspólnota 
dopiero zaczyna się definiować. Sposób jej konstytuowania - jako kręgu autorów 
i konsumentów produkcji tekstowych oraz funkcjonowania - z badaniami rynku, sys
temem subskrybcji i przedpłat - bliższy jest współczesnemu rozumieniu organizacji 
non profit lub stowarzyszenia niż narodu. Bo też wyrasta z oświeceniowej tradycji 
ekskluzywnych towarzystw i stowarzyszeń: od miłośników nauk i towarzystw dobro
czynnych, po towarzystwa przyjaciół, karbonariuszy i masonerię.

Analiza adresów czytelniczych, konstruowanych najczęściej w oparciu o uniwer
salne schematy retoryczne, pozwala wyodrębnić pokaźną grupę określeń afirmujących 
ideę wspólnoty i akcentujących więź stanowiącąjej istotę. Bardzo charakterystyczne są
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formuły grzecznościowe, zawarte w ulotkach reklamujących tłumaczone książki (czę
sto włączanych do tych ostatnich jako przedmowy). Autorzy i wydawcy zwracają się 
do czytelników najczęściej w sposób następujący: O Ijubezne edinoplemennici! (Kipi- 
łowski, 1834); Vozljubenija moi edinorodni! (Pawłowicz, 1835); Ljubimi moi edino- 
rodni! O, edinoplemennici ljubiteli prosvestenija bolgarskago naroda; molja vi se 
Ijubeznie rodoljubci (Kipiłowski, 1834); O Ijubeznij edinorodćiki! (Rajno Popowicz, 
1836); Ljubezni edinorodni! (Siczan-Nikołow, 1839); Edinorodnij nasi (Siczan- 
-Nikołow, 1841); Ljubezni sootecestvenici (Bogorow, 1842); Naród bolgarskij! Bolga- 
re! Bratija! (Fotinow, 1842); Milećki naśenci! (Bogorow, 1844); O, edinorodnii! 
(Siczan-Nikołow, 1845); Premilićki ednorodci! Milostivij ljuborodci (I. Momcziłow, 
1846); Prijateli sootecestvenici (P. Piperow, 1846); Ljubezni mi sootecestvenici! 
(K. Kapinowski, 1847); Ljubezni ednorodci! (Sławejkow, 1847); Ljubezni soo
tecestvenici! (A. Beszkow, 1850); Edinorodni moi! (G. Mirkowicz, 1850); Ljubezni 
sootecestvenici moi bolgare (Toma Kralewskij, 1850); Rodojubivi bolgari (G. Joszew, 
1856); Ljubimi svoerodni (Rakowski, 1856); Rodoljubci balgari (Rakowski, 1857); 
Mili saoteczestvenici balgare (D. Cankow, 1859); Rodoljubivii spomostestvovateli moi 
(Rakowski, 1860); Bratja balgare (1862); Dragij mi baigarski rode (Sawa Dobropłod- 
ny, 1862) etc.2’

29 Przykłady zaczerpnięte zostały z tomu Objavlenija za bólgarski vazrozdenski izdanija. S8st. 
N. Danova, L. Dragolova, M. LaCev i R. Radkova, Sofija 1999 (dalej: Danova, 1999).

1.3.1. Rodacy, współplemieńcy i krajanie

Bułgarska leksyka i frazeologia patriotyczna w tekstach z pierwszej połowy XIX wieku 
od strony formalnej mają charakter słowiański. Zasadniczo zwykło się uważać, że 
bogacenie zasobu leksykalnego bułgarskiego języka pisanego odbywało się w oparciu 
o cerkiewszczyznę i rosyjski, jednak w wypadku uniwersalnych pojęć i oświeceniowej 
sztampy patriotycznej nie można lekceważyć z jednej strony serbskiego, z drugiej 
- języków niesłowiańskich, oddziaływujących tak na terytorium etnicznym (grecki, 
francuski), jak i w środowiskach diaspory (rumuński, niemiecki). Za tym, iż wśród 
określeń patrioty i patriotyzmu są kalki, przemawia ich spora liczba i fakt, że zbudo
wane na różnych schematach, na pozór niuansują znaczenia, w praktyce zaś wykorzy
stywane są synonimicznie. Wobec zbliżonych schematów słowotwórczych kwestia 
oddzielenia zapożyczeń słowiańskich od struktur kalkowanych jest naturalnie przed
sięwzięciem karkołomnym, stąd wskazane poniżej analogie traktować należy w kate
goriach ciekawostek.

Derywaty od podstaw, których składnik stanowi edino-/edno-, są zasadniczo postaciami 
znanymi z tradycyjnego piśmiennictwa, ekwiwalentami greckich compositów z (h)omo- 
(a także z mono-). Odznaczające się dużą frekwencją określenie edinorodni to odpowiednik 
greckiego opoyevot, por.: krajnoto oźidanie na naśite edinorodny Bolgary; onova oźidanie, 
koeto ot obevlenięta zaradi napećatanieto na Novyat Zavet sę e razgorelo v blagocestivite 
dusi na sićkite nasi edinorodny (Kipiłowski, 1825); K edinorodnym moim bolgarom. Te, 
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o ljubimi moi edinorodni, izlagam vam dues v toj knize Carstvenik nazvannoj naćalo vasih 
praroditelej [...] (Christaki Pawłowicz, Carstvenik, 1844).

Jednocześnie z określeniem ed(i)norodni, które jest przymiotnikiem, we wczesnych 
tekstach występują także derywaty rzeczownikowe - ednorodcy i ednorodćiki. Analo
giczny przykład stanowią ednoplemenni (przymiotnik) i ednoplemennici (rzeczownik). 
Obecność postaci edinorodni, ednorodni, ednorodcy, czy wreszcie - charakterystycz
nej ednorodćiki traktować należy w kategoriach idiolektu.

W utrzymanym w podniosłym stylu liście-dedykacji Gramatyki (1835) Neofit Rilski 
używa konsekwentnie określenia edinoplemenni: voistinu tii naćatki na vase to ubo 
goręśtee i userdnoe popećenie za svoi te edinoplemenni, a na moi te pervi trudove, ne 
sa prilićni nikomu drugimu kromę vas, koi to kato dovolno izkusni vo ućenie to na-svoi 
te edinoplemenni (Neofit, 1835,1);/na svojat  jazyk neznaęt da giproćitat nasi te bedni 
ednoplemenni (Ibidem II); tokmo edny knigi prevedeny na Bolgarskiat jazyk, ne prino- 
sat nikoę polza za naśy te edinoplemenni bez ućenie (Ibidem, III); poznali sa ot ćasti 
i nasi te edinoplemenni taę pogreśnost (Ibidem).

Odnotowane u Błyskowa ednorodec, Duvemois definiuje jako ‘zemljak’ (czyli 
polskie ‘ziomek, krajan’): Toj gi savetvase, kato svoi ednorodci (Zloćesta Kristinka, 
1870: 59), podobnie jak edinorodec ‘sootećestvennik, zemljak’: Otećestvo-to e majka- 
ta na sekij edinorodec („Letostruj”, 1872: 183) (Duv.). Przykłady te świadczą, iż okre
ślenia te pozostawały w użyciu jako znak wspólnoty, niezależnie od ich terminologiza- 
cji w innych dziedzinach, por. ednoroden, adj. homogene, similaire', H. nat. Anat. 
congenere (RBF); ednorodnost 1'homogeneite, similarite (RBF).

Akcentujących więź compositów z edno- i derywatów od podstaw zawierających 
takie złożenia, używanych (lub tylko użytych) w literaturze Odrodzenia było więcej, 
o czym świadczą przykłady wynotowane ze słownika Duvemois: ednobratja ros. 
sobrat'ja: Taka primerese za taja mysi', sireć, će śte dostignepak na straśnoto izbiranie 
iii da ubie ednobratijata si coved, iii da stanę samoubiec (Robinson, 1849: 116), 
ednoselec (Ibidem: 137) (Duv.), ednozemec ‘zemljak’ („Letostruj” 1874: 204) (Duv.). 
W gwarach bułgarskich złożenia z edno-/edino- i derywaty od podstaw zawierających 
takie złożenia mogą odpowiadać greckim formacjom z homo-, ale i z mono-.

Przykład z Bogorowa (ednobratja) wskazuje, że edno- mogło być stosowane synoni- 
micznie z so-/s-, ‘współ-’, korespondującym z greckim syn-/sym- i rumuńskim eon-/ 
c-om-, niemieckim mit- itd., a więc jako formant, a nie - jak w wypadku ednorodec (‘ot 
edin rod’) czy ednozemec (‘ot edna zemja’) - element podstawy.

Symptomatyczne, iż w okresie późniejszym postać ednorodni wyparta została przez 
sanarodnici, oznaczającą już nie tyle ‘ziomków’ (względnie ‘ziomków’ lub ‘roda
ków’), ile ‘rodaków’.

Jednym ze słów kluczy bułgarskiej literatury patriotycznej było sootecestvenici 
(z biegiem czasu saotećestvenici) - zasadniczo ‘oupnarpicóroi, compatriotes, krajanie, 
ziomkowie’ (a więc prymamie niekoniecznie ‘rodacy’, choć istotnie często stoi na 
miejscu greckiego opoeOvoi), stosowane synonimicznie z innymi określeniami akcen
tującymi więź wspólnotową: do sega nasi te sootecestvennicy ne sa poznavali koę 
ebyla prićina ta na neprosvestenie to (Neofit, 1835: II). Słowniki z XIX w. nie odno
towują ani postaci rosyjskiej, ani zbułgaryzowanej. Ciekawostkę stanowi postać ote- 
cestvenici, użyta przez Apriłowa (Misli) w odniesieniu do Greków: Toj predloźi na 
otecestvenicite si da ulesnjat jazikat (Aprilov, 1968: 191).
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Na uwagę zasługuje określenie naśenci, tu pochodzące z ulotki reklamowej Bogo
rowa. Stosowane było także przez innych autorów (Sławejkow), ale na tle pozostałych 
konotowało familiamość, nieoficjalność czy prowincjonalizm.

1.3.2. Etnofile i patrioci

Do podstawowych określeń ze słownika Odrodzenia należą określenia ‘patrioty’ 
i ‘patriotyzmu’, motywowane ‘miłością (na)rodu’, względnie ‘miłością ojczyzny’. 
Wśród nich w pierwszym rzędzie wymienić należy postaci rodoljubcy i rodoljubie, do 
dziś używane jako bardziej wyraziste i uroczyste od (relatywnie) neutralnych patrioti 
i patriotizam. Są one najwyraźniej charakterystyczne dla południowej słowiańszczyzny 
(bułgarski, serbski, chorwacki, słoweński, macedoński) - wykorzystane przeze mnie 
rosyjskie słowniki nie notują tej postaci, choć jest w nich (znacznie wcześniejsze) na- 
rodoljubec. Określenie rodoljubec odnotowują słowniki Duvemois w znaczeniu ‘pa
triota’: Vecna ti pamjat' rodoljubće Sergie! (Gorskij pątnik, 1857: 240). Polskij ro
doljubec Ivan Ostroróg („Letostruj” 1872: 218) (Duv.), oraz słownik Gerowa: Kojto 
obyća svoja rod, svoe-to otećestvo; patriot. (GER). RBF nie zamieszcza tego hasła, 
podobnie jak równie popularnego określenia patriotyzmu: rodoljubie i derywatów 
rodoljubiv, rodoljubivyj. Duvemois odnotowuje rodoljubie ‘patriotizm’, ilustrując 
hasło dość późnym przykładem użycia: Samo parisski-te bagabonti bjaha na drugo 
mnenie: za tjah junacestvo, rodoljubie bjaha durni nevrazumitelni („Letostruj” 1872: 
178) (Duv.).

Jakkolwiek przejrzysta struktura słowotwórcza pozwala w postaci rodoljubec do
szukiwać się kalki określeń w typie etnofd, genofil, względnie modyfikacji starszego 
narodoljubec, użycia (a i słownik Gerowa) dowodzą że przedmiotem miłości tak okre
ślanych i określających się bułgarskich patriotów był nie tylko naród, ale i ojczyzna. 
Stąd spotkać się można z opinią iż jest to prawdopodobnie kalka z greckiego, z moż
liwą zamianą członów. W grę mogłoby wchodzić więc nie tylko proste odwzorowanie, 
ale i motywacja popularnego wówczas u Greków określenia patriotyzmu i patrioty 
(filopatria,filopatris) (BER).

Wobec wskazanych już paraleli południowosłowiańskich, teza ta jest co najmniej 
dyskusyjna. Warto jednak podkreślić, że słowniki innych języków południowosłowiań
skich odnotowują ten leksem później, niż pojawił się on w tekstach bułgarskich. Naj
bardziej zbliżone w czasie jest pierwsze odnotowane użycie serbskie (Karadźić), 
w chorwackim i słoweńskim leksem zarejestrowano dopiero w drugiej połowie XIX w. 
(jakkolwiek kartkując rocznik „Danicy Ilirskiej” Gaja z 1840 r., przypadkiem natknę
łam się na rodoljubje).

Prawdopodobnym wynikiem oddziaływania greckiego filopatria są postaci Ijubo- 
rodie, ljuborodstvo, ljuborodnost, mimo relatywnie dużej frekwencji (zwłaszcza 
w tekstach świeckich z pierwszej połowy XIX wieku - między innymi Emanuela Wa- 
skidowicza, Christakiego Pawłowicza), nienotowane w słownikach z epoki (Duv., 
Dahl, Ger., RBF), współcześnie (BRE) kwalifikowane jako znaki ‘patriotyzmu’ oraz 
odpowiadające im określenie ‘patrioty’, w tekstach z pierwszej połowy XIX w. wystę
pujące zwykle w liczbie mnogiej: Ijuborodni. Niewykluczone, że w tym wypadku 
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w grę mógłby wchodzić inny leksem z fil-, por. postać Ijubobolgarin, odnotowaną 
uFotinowa (1842), kalkującą strukturę greckiego fil(h)ellenas. Na uwagę zasługuje 
charakrystyczna, przymiotnikowa forma tego określenia.

W pierwszych tekstach świeckich określenie ljuboroden stosowane jest jako rodzaj 
etykiety wartościującej, raczej znak waloryzacji dodatniej niż leksem, któremu można 
by przypisać znaczenie ‘rodoljubiv, patriotićen’ (RBE): Poćtennejśii i Ijuborodnejśii 
G. bratię Mustakovi! [...] Komu drugomu po Ijuborodnomu ot vas prilićno by było da 
se posvęti nastoęśtij opyt na Slavenobolgarska ta gromadka (Neofit, 1835, I). Brak 
jednoznacznych kontekstów skłania raczej do uznania tego określenia za element 
sztampy czy rodzaj rytuał izmu.

Do podobnych wniosków skłania użycie przymiotnika ljuboroden w najbardziej 
znanym kontekście, pieśni Czintułowa: Kade si vjarna ti ljubov narodna?/Kade blesdś 
ti, iskra Ijuborodna? Jakkolwiek nie można wykluczyć tautologii i gry słów (ljubov 
narodna ‘patriotyzm’ - iskra Ijuborodna ‘iskra patriotyczna/patriotyzmu/miłości do 
narodu’), trudno byłoby jednoznacznie stwierdzić, że w danym wypadku ljuboroden 
oznacza właśnie ‘patriotyczny’ (a nie np. ‘szlachetny’ - por. blagoroderi).

Podobny wniosek odnieść można do leksemu ljuborodstvo, użytego w wierszu 
Bogorowa Otecestvo: O az bezstastlivo i mnogo okajano, / ot ljuborodstvo i ot misli az 
pijano! /Kakvo da prava az samo? Kakvo da stora, /kogato njamam pet barim dostoj
ni hora, / koito da me poźaleat s ljuborodstvo / da me izbavat ot taz temnota i robstvo? 
(Dinekov, 1969/2: 20). Przy dużej dozie dobrej woli można, naturalnie, pokusić się 
o następującą interpretację: Nieszczęśliwa ojczyzna, „pijana miłością do narodu” 
i natłokiem myśli, skarży się na brak obywateli, skłonnych „wesprzeć ją patriotyzmem 
i wybawić z ciemnoty zacofania”. Uzyskalibyśmy w ten sposób wariant obrazu matki- 
-Bułgarii, w dialogu Neofita Chilendarskiego opłakującej swe zgreczone dzieci (Mati 
Bolgarija), tu - opłakującej siebie samą i nieodwzajemnioną miłość do narodu.

W ulotce Kipiłowskiego z 1834 r., reklamującej Historię powszechną (I. Kałajdano- 
wa), tłumacz tradycyjnie informuje o tym, iż nazwiska subskrybentów umieszczone zo
staną w książce ,^za većna pamjat na ljuborodieto tehno (Danova, 1999: 46). We wcze
śniejszej ulotce (z 1827 r.) ten sam autor używa w tym samym kontekście formuły: ,?a 
većna pamjat i za svidetelstvo (marturija) na dobrovolnoto vase blagodetelstvo” (Ibidem: 
44). W innym tekście tego typu autor używa określenia Ijuborodćiki i dobroljubci, po
twierdzając, że w istocie interesujące nas etykiety są elementem sztampowej galanterii.

Nieco inaczej ma się rzecz w wypadku nagromadzenia leksemów i wyrażeń wza
jemnie się motywujących, zwłaszcza tam, gdzie autor daje nam szansę, interpretując 
dane określenie. I tak na przykład Rajno Popowicz, który dokonał przekładu Hristoithii 
ot ljuborodie podvizaem dodaje: „Po pierwsze, by była małym znakiem miłości, jaką 
mam do mego bułgarskiego rodu. Po drugie, żeby nie korzystały z niej tylko greckie 
dzieci, [,..], ale by była z korzyścią również dla Bułgarów [...]”. Po rytualnym wezwa
niu do czytelników (o Ijubeznij edinorodćiki!) obiecuje umieszczenie w książce ich 
nazwisk za većna pamjat na vaseto ljuborodie (Danova, 1999: 53).

Pewnym tropem w kwestii znaczenia przymiotnika ljuboroden może być definicja te
go hasła w słowniku Vuka Karadźicia (1852, w słowniku z 1818 brak tego hasła): ljubo
roden, dna, dno (u Boci) ljubazan (k drugima), liebreich [podkr. E.S.], zuvorkommend. 
Humanus, comis (Vuk, 1852). W historii Bułgarów zasadniczo brak danych o ówczes
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nych kontaktach z mieszkańcami Boki, jednak warto zwrócić uwagę na pojawiające się 
w definicji Vuka niemieckie liebreich, które, co warto zauważyć, ewoluowało od ‘miło
ściwy’ (również jako formuła honoryfikatywna) do ‘patriotyczny’. Nie można więc wy
kluczyć, że wczesne bułgarskie Ijuboroden jest odwzorowaniem bądź zapożyczoną kalką 
niemieckiego liebreich, a więc i tego, że w bułgarskich tekstach z pierwszej połowy 
XIX w. ujawnia się jego pierwotne znaczenie. W tekstach tego okresu jako element 
zwrotów grzecznościowych często występuje również określenie Ijubezni.

Przykładów użycia tej grupy leksemów w niebudzącym już wątpliwości znaczeniu 
‘patriota’, ‘patriotyzm’, ‘patriotyczny’ dostarcza Rakowski, por. cuvstvovanie Ijubo- 
rodnosti („Dunavski lebed”, 1861); rozpaleni ot Ijuborodnosti (Ibidem)-, (VSlćev, 1995: 
129-130)30. Określenie Ijuboroden spotykamy też w znanym wierszu Sławejkowa: 
Minah żivot Ijuboroden / sas nevoli boi i boi... / I lica, će sam naroden - / gladen, 
żaden, bos i gol. (Naroden-, Dinekov, 1969: 111).

30 Przy okazji warto podkreślić rolę Rakowskiego w upublicznieniu tekstów archiwalnych (m.in. 
z archiwów Sofroniusza Wraczańskiego, Apriłowa i Neofita Chilendarskiego) i skojarzyć ten fakt 
z „dziwaczną i anachroniczną” na tle lat pięćdziesiątych XIX w. manierą archaizacyjną autora. Niezależnie 
zatem od faktu, że Rakowski był uczniem Christakiego Pawłowicza, już po opowiedzeniu się tego 
ostatniego po stronie modelu języka literackiego „powracającego do korzeni”, przyczyn konwencji 
językowej, odbiegającej od praktyki językowej tego okresu, upatrywać można także w obcowaniu ze 
starszymi tekstami, z których Rakowski czerpał także pewne zapomniane już zwroty i określenia. Z drugiej 
strony, pozycja Rakowskiego i jego status „męża opatrznościowego” bułgarskiego ruchu narodowego 
powodowały przywrócenie do obiegu niektórych określeń.

Wśród dziewiętnastowiecznych określeń patriotyzmu występowało też otećestvo- 
ljubie, wspomniane przy okazji tekstu Ognianowicza (otecestvoljubci), ale spotykane 
też w drugiej połowie XIX wieku, dla porównania - u Rakowskiego: Blagorazumni 
madżarski otecestvoljubci nesamneno trjabva da predpoćitat edna takava bez kravo- 
prolitiem dobiena svoboda, neżeli da se izloźat v opasnost razoritelnago boja, komu 
reśitelnij uspeh nikogi ne może se preduzna („Dunavski lebed”, 24.01.1861 r.) (Rakov- 
ski, 1983/2: 202).

W zasadzie jako określenia patriotyzmu należałoby traktować też struktury peryfra- 
styczne (tu wynotowane z tytułów prasowych): dolg za otecestvo, dlażnost kam 
otecestvo i naroda, ljubov kam otecestvo, ljubov ’ narodnosti (Rakowski, „Bąduśtnost”, 
1864) czy narodno cuvstvo. To ostatnie przypomina niemieckie Nationalgefuel.

W dyskusji na temat kształtu bułgarskiego patriotyzmu, jaka toczyła się na łamach 
prasy w latach sześćdziesiątych XIX wieku, zauważyć można wzrastającą frekwencję 
określeń międzynarodowych: patriot, patriotizam, patriotićeski, patriotićen. Słownik 
Bogorowa odnotowuje: patriotism (obyć kam baśtinija), sm. le patriotisme, le civisme; 
// nćmane -, l’incivisme; patriotićeski adj. patriotique; -sky, -ment; patriot (kojto 
obyća svojata baśtinija), sm. patriotę (RBF).

W pewnym sensie synonimicznie stosowane jest też określenie nacjonalizam ‘idea 
narodowa’, stąd na gruncie bułgarskim nie ma ono negatywnych konotacji (jak np. 
w języku polskim).

Warto podkreślić, że jeszcze w tekstach z połowy XIX wieku użycie określeń „pa
trioty” nosi znamiona sztampowej galanterii. I tak przykładowo redaktorzy gazety 
apelują (na łamach) do zalegających z abonamentem czytelników: „Wiemy, że jest Pan 
dobrym patriotą...”.
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Podobnie jak gdzie indziej, po czasach patriotyzmu językowego i naukowego, wy
rażającego się czytaniem i pisaniem po bułgarsku, zakładaniem szkół, gromadzeniem 
pamiątek historycznych i etnograficznych następuje faza patriotyzmu walecznego. Dla 
Bułgarów bardzo ważna jest bezkrwawa, choć zaciekła kampania kościelna, uwień
czona sukcesem dopiero w 1870 r., uznawana za proces, w którym stali się narodem. 
Osobny rozdział stanowi konspiracja i ruch niepodległościowy, w tym walka zbrojna.

Dokonany powyżej rekonesans nie wyczerpuje naturalnie tematu. Historia kształ
towania się bułgarskich nazw pojęć uniwersalnych, wyrastających z uniwersalnych 
tradycji europejskiego Oświecenia, ale odwzorowywanych z wykorzystaniem różnych 
języków mogłaby stać się podstawą samodzielnego opracowania, uzupełniającego 
klasyczną już syntezę leksyki polityczno-społecznej w twórczości Karawełowa, autor
stwa Wencze Popowej (Popova, 1967).

Szkicując obraz leksyki patriotycznej wczesnej fazy kodyfikacji kultury bułgarskiej, 
chciałam głównie pokazać problemy wynikające zwłaszcza z odrzucenia w okresie doj
rzałego nacjonalizmu jego pozabułgarskiego kontekstu (tak bałkańskiego, jak i europej
skiego), a także projekcji idei jedności na okresy wcześniejsze.

Bo choć w początkach bułgarskiej państwowości definiowaniem i badaniem buł
garskości zajmują się akademicy różnego pochodzenia - tak z diaspory, jak i bałkańscy 
wychowankowie europejskich wszechnic, jest to ostatnie pokolenie wielojęzyczności 
jako stanu naturalnego. Szczególnie istotna z dzisiejszego punktu widzenia jest druga 
połowa XX wieku, w której następuje definitywny zanik kompetencji językowej wła
ściwej czasom imperium tureckiego, a tym bardziej mobilnym z racji zawodu poliglo
tom, tworzącym zręby narodu językowego - jako wspólnoty (publiczności) autorsko- 
-czytelniczej.



2. ODSŁONA DRUGA: 
ZNAKI W POSZUKIWANIU TREŚCI

2.1. GDZIE JEST BUŁGARIA?'

Wielotomowy Słownik języka bułgarskiego hasło Bułgaria definiuje jako: 1. ostar. 
bSlgarite, bułgarski naród. 2. dial. bSlgarskata zemja (RBE). Oba te znaczenia odnoto
wuje słownik Gerowa, potwierdzając, że u schyłku XIX wieku nazwa państwa jako 
organizacji instytucjonalno-terytorialnej pojawia się obok utrwalonych wcześniej zna
czeń leksemu Balgarija(ta) ‘wspólnota etniczna’ oraz ‘terytorium etniczne’.

Choć oba znaczenia traktowane są odpowiednio jako przestarzałe (1.) i gwarowe 
(2.), należałoby zwrócić uwagę na fakt, że nadal funkcjonują one także współcześnie 
na gruncie nauk zajmujących się Odrodzeniem (ale i okresami wcześniejszymi), gdzie 
sformułowanie w Bułgarii, odniesione do realiów imperium tureckiego, rozumiane jest 
najczęściej jako ‘etnos wraz z zamieszkanym przezeń terytorium’. Kluczowa definicja 
etnosu, konserwująca dziewiętnastowieczne poczucie wspólnoty i wyobrażenie o niej, 
wchodzi dziś w konflikt z ukształtowanym później, z naturalnych powodów akcentują
cym odrębność, nacjonalizmem macedońskim. Kolizja obu idei narodowych jest nie
unikniona wobec zakodowanej w kulturze i języku perspektywy i racji politycznych. 
Mówienie o Bułgarach lub o Macedończykach wymaga dziś wyboru danej opcji, 
z góry skazując na zakwestionowanie racji jednej ze stron. Czy da się tego uniknąć, 
powracając do tekstów dawnych autorów, czytanych przez pryzmat bułgarskiego ka
nonu lektur? Warto spróbować.

Na problem niewyznaczoności i nieostrości granic odrodzeniowej Bułgarii zwracał 
uwagę między innymi Aleksander Kiosew, wiążąc z nim pewną nadreprezentację tek
stów definiujących bułgarskie terytorium (np. Gdzie jest Bułgaria? Gdzie się urodzi
łem? Jaka jest Bułgaria? itp.). Zdaniem autora, w warunkach braku państwowości, 
kiedy nie można mówić o realnie kontrolowanym terytorium, funkcjonuje ono jako 
terytorium wyobrażone, a funkcją tekstów, zawierających nazwy realnie istniejących 
obiektów geograficznych, jest artykułowanie, rozgraniczanie i utwierdzanie bułgar- 
skości (Kiosev, 1998: 21). Wspomniane teksty powstają

jako uspokajająca odpowiedź na niewypowiedzianą wprost, ale zatrważającą wątpliwość, zrodzo
ną z niemożności zmieszczenia „bułgarskiego” w przestrzeni geograficznej i politycznej. W ten

1 Ten fragment jest poprawioną i nieznacznie przeredagowaną wersją artykułu Bolgarija, Balgarijata, 
Bułgarsko - czyli przyczynek w kwestii map symbolicznych [w:] Słowiańskie diaspory, pod red. Celiny 
Judy, Kraków 2009, s. 41-56.
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sposób produkcja tekstowa nieprzerwanie tworzy wizjonerskie mapy geograficzne pewnego nie
istniejącego instytucjonalnie terytorium (Ibidem).

Istotnie, w warunkach charakterystycznej dla Imperium dyspersji kultur etnicznych 
wytyczanie wszelkich granic i ustanawianie bułgarskości traktować można jako sym
boliczny akt zawłaszczania. Bułgaria definiowana przez bułgarskie (najczęściej) nazwy 
obiektów, w realnym świecie noszących nazwy tureckie, nosi wszelkie znamiona 
świata alternatywnego. Czy jednak odrodzeniowa Bułgaria jest tylko konstruktem 
tekstowym, bez odniesienia w realnym świecie? Uwaga Kiosewa o podejmowanym 
wciąż od nowa definiowaniu bułgarskiego terytorium poprzez odwoływanie się do 
nazw geograficznych - toponimów, hydronimów, oronimów etc., każę się zastanowić, 
w jakim stopniu Bolgarija/Balgarija (zwłaszcza w tekstach wczesnego Odrodzenia) 
ma znaczenie ‘terytorium zamieszkanego przez Bułgarów’.

Już w Historii słowianobułgarskiej mamy przykład „wyrysowania” dość precyzyj
nej mapy bułgarskiego terytorium. Bohaterskie czyny przodków i chwała oręża Bułga
rów wyznaczają niesynchroniczny wprawdzie, ale jasno określony obszar, zasadniczo 
między Dunajem a Adrianopolem, Morzem Czarnym i Ochrydem. Tak jak przymiotnik 
bułgarski, również Bułgaria odznacza się w tekście Historii wysoką frekwencją. Samą 
nazwę Bułgaria Paisjusz wydaje się jednak rezerwować dla bytu państwowego - we 
wstępie, skierowanym do współczesnych, jest już mowa „tylko” o ojczyźnie, historii 
i pochodzeniu (rod).

2.1.1. Bułgaria to my

Użycie określeń Bołgarija, sićkata Bołgarija, Bołgarijata, Balgarija, Blagarija, 
Bałgarsko w tekstach z drugiej ćwierci XIX wieku wydaje się potwierdzać sygnalizo
waną przez Kiosewa niewyznaczoność terytorialną Bułgarii, a tym samym znaczenie 
definiowane przez słowniki jako coli. ‘Bułgarzy’.

Elitarny początkowo charakter konstytuującej się w oparciu o wzorce europejskie 
kultury, oświeceniowa retoryka patriotyczna, formy integracji, bliższe stowarzysze
niom, wspólnotom interesów, grupom wsparcia czy lobby oraz znaczący udział diaspo
ry pozwalają domyślać się, że Bułgaria w znaczeniu definiowanym przez słowniki jako 
‘Bułgarzy’ funkcjonowała pierwotnie na zasadach podobnych do Polonii, Germanii, 
Bohemii, czyli jako określenie pozostające w ścisłym związku z aktualizowaną w okre
sie Oświecenia ideą łacińskiej Patrii. Mówiąc precyzyjnie, była zamierzoną, odwzoro
waną w języku, ale nieznajdującą oparcia w tekstach i ikonografii (a więc na swój 
sposób znakowo pustą) Patrią.

Stanowiące istotny element wczesnej fazy dyskursu patriotycznego ogłoszenia 
o wydanych książkach, często wykorzystywane później jako wstępy do tychże książek, 
patriotyczne deklaracje i wezwania, w których pojawia się idea wspólnego dobra 
i wspólnej korzyści całej Bułgarii, sugerować mogą funkcjonowanie tej nazwy jako 
wykładnika wspólnoty autorsko-czytelniczej. Jeśli jej przedstawiciele istotnie mogliby 
powiedzieć o sobie „Bułgaria to my”, warto zwrócić uwagę na fakt, że stanowiące 
istotny element każdej publikacji spisy abonentów, obok nazwisk najczęściej zawierały 
także namiastkę adresu, czyli miejsce zamieszkania, a tym samym sytuowały Bułgarię 
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w jak najbardziej konkretnej przestrzeni fizyko-geograficznej. Biorąc pod uwagę spe
cyfikę tej fazy Odrodzenia, i fakt, że znaczna część luminarzy funkcjonowała poza 
terytorium etnicznym, wirtualne mapy w wymiarze symbolicznym znosiły granice 
Imperium, praktycznie jednak (czego dowodem teksty i ich konteksty) nie były w sta
nie zlikwidować podziału Bułgarów na tureckich i innych (odeskich, wołoskich, au
striackich itp.).

1.1.2. Ile jest Bułgarii?

O ile brak wskazań kontekstowych każę traktować określenie Bułgaria jako funkcjo
nalnie bliskie współczesnej Polonii, o tyle w tych przypadkach, gdzie za pomocą kon
tekstu da się wyabstrahować znaczenie terytorialne, miewa ono różne odniesienia. 
Innymi słowy - użycia tekstowe określeń Bołgarija, Balgaria konotują różne mapy.

Przykładowo zatem użyte we Wstępie filologicznym Neofita Rilskiego sformułowa
nia v Bołgarija, vo sićkata Bołgarija mogą znaczyć równie dobrze ‘w Bułgarii’, jak 
i ‘u Bułgarów’. Za drugim z tych znaczeń przemawia brak parametrów geograficznych, 
choć z drugiej strony przytoczony materiał gwarowy - w tym macedoński - pozwala 
(przynajmniej w przybliżeniu) określić granice terytorialne Neofitowej Bolgarii.

Zapewne granice te pokrywały się z zasięgiem „narzecza bołgarskiego” ze Słowiań
skiego narodopisu Szafarzyka (tu w polskim przekładzie Piotra Dahlmanna z 1843 r.):

Obwód tego narzecza ciągnie się linią od Djurdjewskiej szyji, czyli od południowego ramie
nia Dunaju, w górę korytem Dunaju na zachód aż do miasta Tulczy; odtąd przestępuje przez Du
naj do Rossyi, okóla cały ujazd Kahulski w ziemi Besarabskiej (w którym osiemdziesiąt dziewięć 
wielkich osad bułgarskich z miastem Bołgradem, przedtem Tabakiem i siedemdziesiąt tysięcy 
mieszkańców); wraca się przy wtoku Prutu czyli przy mieście Reni do Turcyi i biegnie naprzód 
na południe, potem na zachód, korytem Dunaju aż do Widinu, gdzie suchą ziemią ku Brzegowej 
nad Timokiem przeskakuje; odtąd nachyla się ku połuniozachodowi i południu korytem Timoku 
aż do wąwozu Wratamicy, gdzie się na wschód wygina, i wyłączywszy kilka wiosek serbskich 
południowo od Swierliku rzekę Timok przechodzi i do wsi Drażewca, półtory mili na zachód od 
Niszy dobiega; tu przechodzi rzekę bułgarską Morawę, a zachodniem pasmem gór, jej dolinę ota- 
czającem, naprzód na południowschód, potem poludniozachód biegnie, zajmuje miasta Leskowec 
i Wranę, a pod miastem Morawą przez rzekę Morawę do wąwozu powyżej Kaczanika się przy
myka; odtąd pada grzebieniem gór Szarskich pod Arbanaską wieś Zelka odległości godziny na 
zachód od Tetowa, a dalej ku południu wschodnią pochyłością gór Szarskich, gdzie się bołgarsz- 
czyzna z arbanaszczyzną mięsza (Kostowo i Kiczewo jest arbanaskiem), aż blisko miasta Ochri- 
du, gdzie się wykręcając część wyższe Debry okrąża, a dalej korytem Czarnego Drinu, wschod
nim brzegiem jeziora Ochrydzkiego, okolicą miasta Diebola, grzebieniem gór Dżumerka 
nazwanych, blisko pod macedo-wołoską osadę San-Marinę się posuwa; tu stąd obraca się na 
wschód przez jezioro Komturskie, miasteczko Kastranice, jezioro Jenidże, kolo ruin Pelly, aż do 
miasta Solunu; odtąd postępuje przez wieś Jenikói poniżej Chortiasza, tego ostatniego siedliska 
Bułgarów w tej stronie, grzebieniem gór, równinę Szerską na zachodzie ograniczających, aż do 
Wietrenu i Demirhissaru nad Strumem; odtąd bieży na wschód i północ-wschód przez wsie Kra
sną, Starczysz, wysoką górę Perin ku wsi Rusy nad dolną Mestą, dalej za gorę Dostatku źródłu 
rzeki Surmiszy czyli Ardy, potem jej korytem aż pod miasteczko Karlidżik, tu środkiem kraju aż 
do miasta Hirmeni nad Maricą, ostatniej już osady Bułgarów w tej stronie; odtąd się ciągnie z po
czątku wschodnią stroną doliny Maricy aż do Adrianopola, dalej na wschód przez wieś Erekler, 
będącą najpołudniejszą osadą Bułgarów z całością złączoną w tej linii, za miasta Tmowo i Samo- 
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kow; potem obraca się ku północy krajem ponad morzem leżącym aż do Wasiliku, i pod nad sa
mem morzem aż do ujścia Djurdjewskiego, od któregośmy wyszli (Szafarzyk, 1843: 46-47).

Przytaczam ten obszerny fragment ze względu na fakt, że nie zetknęłam się z nim 
w bułgarskiej literaturze przedmiotu. Nie ulega wątpliwości, że Szafarzyk, wcześniej 
traktujący bułgarski jako wariant serbskiego (Szafarzyk, 1963: 73), zyskał kompetent
nego informatora, najpewniej tureckiego Bułgara, nie tylko potrafiącego wskazać za
sięg narzecza, ale i obznajomionego z topografią. Pewne nieścisłości wskazują na to, iż 
ów kierował się raczej doświadczeniem przestrzeni niż mapą. Jedyną znaną osobą 
w kręgu oświeconych „Bołgarów”, która tak wcześnie okazywała zainteresowanie 
dialektologią, był Neofit Rilski. Wiadomo również, że z Szafarzykiem korespondował 
Apriłow, którego kompetencja językowa (o czym niżej) i słaba znajomość terenu nie 
pozwoliłyby na skonstruowanie takiej mapy. Apriłow najpewniej odegrał rolę pośred
nika, przekazując uczonemu ekspertyzę dokonaną przez Neofita (lub - co mało praw
dopodobne - przez kogoś innego), przyczyniając się tym samym do rozwoju slawisty
ki. Fakt, że tak określony zasięg gwar bułgarskich wywołał protest „odkrywcy” języka 
bułgarskiego, Karadźicia, to już inna sprawa.

Jednej z najwcześniejszych definicji Bułgarii, rozumianej terytorialnie, dostarcza 
Neofit Chilendarski w popularnym podręczniku Slavenobolgarskoe detovodstvo 
(1835):

Bolgarija sja imenuva naśata zemla, u kojato źivćeme: i nćkogaz imała osobnii te si vladSteli, 
i Knjazi - ot koito sja liśila i vpadnala v poddanstvo, u 14go vćka 1. g. nejnoto imja proischoźda. 
ot Bolgarski tć nasi praotcy: koito dośle, ot Aziaskata Sarmacia - i Volga rćka - i osnovale Bol- 
garskoto carstvo, pokraj Dunava, u śestago vćka - kojato naprćd sja imenuvase: dolnja Mesia, 
i tatarskaja Skithia - pontijskaja źe Skithia, i malaja Bolgaria - zaśto velikaja Bolgaria sja narića, 
onaja, kojato e i do nynS, około Volga rćka zaselena, ot tamośnyte pomśstnii Bolgare a taja ot tu- 
kaśnitć, tako naimenovanna. [...] Temovo, iii Trinova grada e był carstvujuśtij grad - stolnyna na 
Bolgarski tć carie- i v sred Bolgariata e2 (podkr. E.S.).

2 „Bułgarią nazywana jest nasza ziemia, w której mieszkamy: a niegdyś miała własnych władców
i książęta - których straciła i dostała się w poddaństwo w XIV wieku. Jej nazwa pochodzi od naszych 
bułgarskich praojców: którzy przybyli z azjatyckiej Sarmacji i znad rzeki Wołgi i stworzyli Cesarstwo 
Bułgarskie nad Dunajem w VI w. - która przedtem nazywała się: Dolną Mezją i Tatarską Scytią- Poncką 
Scytiąi Małą Bułgarią- bo Wielką Bułgarią nazywa się tamta, która istnieje i do dzisiaj, nad rzeką Wołgą, 
zamieszkana przez tamtejszych Bułgarów, a ta przez tutejszych, tak nazwana. [...] Tarnowo, albo Trinowa 
było miastem panującym - stolicą bułgarskich carów - a znajduje się pośrodku Bułgarii” (cyt. za: 
Andrejćin 1978: 126; tłum. E.S.).

Skoro definicja: Bolgaria ‘ziemia, na której żyjemy; ziemie, które zamieszkujemy; 
kraj, w którym żyjemy’ w praktyce uzależnia ten wymiar od zbioru definiujących „my” 
i tak samo, jak otecestvo podsuwa ideę nie tyle mapy, ile siatki punktów na mapie, 
możliwej do uzupełniania poprzez akcesy do „my”, to ostatnie zdanie - o Tymowie 
„w środku Bułgarii”, skojarzone z Dunajem, historyczną nazwą Dolnej Mezji, ponadto 
opisy „naszych miejsc” v taja ternovskaja oblast nie pozostawiają wątpliwości co do 
terytorialnego wymiaru Bułgarii Neofita.

Ciekawych przykładów użycia nazwy (Balgarijata) i niewyznaczoności jej odnie
sienia, pozwalającej domyślać się zarówno idei wspólnoty definiującej terytorium, jak 
i terytorium wspólnoty, dostarcza publicystyka Apriłowa. Poniżej przykłady wynoto
wane z broszury Misli za segaśnoto balgarsko ućenie (1847): * i
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(1) Ne pomisli Busilin, Ce takava novina ne może da ima priem po Baigarijata, dęto veki sja 
preuCi ha v cerkovnata. Ne znaja kak priecha naśite azbukata mu po BSlgarijata, no pri- 
glasavame sorevnovateljat g. Hadźiogla da sja ne otriCa i napred ot dobri raboti (Aprilov, 1968: 
193, przypis).

(2) Onezi bilgare, dęto sja napoiha s peCatnite rusizmi i serbizmi, otvestavat, Ci ne po siCkata 
BSlgarija govorjat s jusove (Ibidem: 195).

(3) Nam prijatno beśe, Ci vidjahme, Ci edin bńlgaroljubec, g. OgnjanoviC, poCa da piśe na 
bSlgarskijat ezik s Clen i da beśe pSrvo (kato serbin) protivnik na nego, zaśto sja uveri, i toj e vse- 
naroden v Baigarijata, dęto vladiCestvuva, ако i sam tam razliCno (Ibidem: 197).

(4) Toj [Bogorov] pozive malko vreme v Baigarijata, dęto ако ostavaSe po-mnogo, po- 
mnogo svedenija istate (?) da otkrie za ezikat (Ibidem: 193, przypis).

(5) Toj dnevnik, vidi sja, Ci śte stanę mnogo polezen za Baigarijata i zatova пека ni pozvoli 
izdatel mu da kaźem mnenieto si za napeCatanijat pirvij list. Po poloźenieto na Baigarijata po- 
pravilno beśe drugo ime na izvestnikat, kakto „Balgarska pCela”, „Bułgarski izvestnik” i pr. 
(Ibidem: 198-199, przypis).

(6) Sęki może da misli i da kazva Stoto obiCa, no ot naśa strana vidimi, Ci Andreovata grama- 
tika i da ne e parviCka, no e poCti takava, zaśtoto e napravena po starobClgarskoto cerkovno na- 
reCie, koeto i sega sja govori po Baigarijata (Ibidem: 199).

(7) Se tova, dęto g. Nikolov privozda za proiznośenieto na raźni mesta po Baigarijata, takoźde 
ostava nastrana, koga imame veki po VostoCnata Bolgarija tova proiznośenie, koito imacha 
i naśite prędki i na koeto sja prevede i svjastenoto pisanie i sja pisacha togavaśnite dela (Ibidem: 
201).

(8) SviStovcite pirvi po Baigarijata, vidi sja, da otvoriha obśto uCiliśte s pozertvovanie; za
tova sa pochvalni i dostojni za podrażanie (Ibidem: 202, przypis).

(9) Negovoto knizovno izuCenie sja svLrSi, kakto i na drugite naśi slovesnopisateli, śto zivejat 
po Baigarijata, to e, s mnogoto Ctenie na knigite służebni, Sto sja peCatat v Rusija, ili po sloveno- 
serbskite gramatiki, śto upotrebljavat po Nemsko serbite (Ibidem: 203).

(10) Ako toj i drugite nasi pisateli po Baigarijata dirjaha novite otkritija, uvereni smi, Ci ne 
Stjacha sega da propovjadovat drugo, osven originalnata bSlgarśtina, kojato źivee v ustata im 
(Ibidem: 205).

(11) [...] zatova priglaSavami i uCitelite, sto sa po Baigarijata, i gi molim da beleźat sjako 
slovo i sjako izreCenie narodno (207). Sęki, kojto obiCa rodat si i prosveśtenieto na decata, i vo- 
obśte i osobo trjabva da pomaga kolkoto może i s kakvoto może na uCiliśtata, Sto sa po 
Baigarijata (Ibidem: 209).

(12) Sekij balgarin prinadleźi na siCkata BSlgarija, ne osobeno na edno selo ili grad (Ibidem: 
209).

(13) Tija pośledni jazici po-lesno i po-dobre mogat da dobijat v Baigarijata, bez da hodjat po 
Cuźdi zemi, dęto źitelite ne gi govoijat (Ibidem: 210).

(14) Osobeno privetstvovami tehnijat uroźenec g. Petra Berona za blagorodnoto uCreźdenie 
na pettjah śkoli momiCeski, Sto uCredi po Baigarijata (Ibidem: 211).

(15) Sueten śteśe da e toj strah, ako BSlgarijata imaśe vladicite ot jazykat si (Ibidem: 213).

Konteksty, w jakich pojawia się tu określenie Baigarijata, zwłaszcza w wyraże
niach przyimkowych z v, kierują raczej w stronę znaczenia terytorium niż zasobów 
ludzkich. Baigarijata jest tłem obiektów jednostkowych (wsie, miasta, miejsca, szkoły, 
konkretne osoby, zjawiska), antytezą obczyzny, pojawia się w kontekście nazw Rosja 
i Austria (Nemsko ‘Austria’) itd. W wyrażeniach przyimkowych z po Baigarijata jest 
określona, ale nie wyznaczona, stanowi raczej zbiór niż continuum. Także wyrażenia 
polezen za Baigarijata, po poloźenieto na Baigarijata, ako Baigarijata imaśe vladicite 
ot jazykat si - odsyłają w stronę znaczenia coli. ‘Bułgarzy’. Użyte w jednym z cytatów 
określenie Voztocnata Balgarija implikuje istnienie jakiejś niewymienionej Bułgarii 



171

Zachodniej, co zdawałoby się sugerować rozumienie ekstensji „naszych miejsc” bliskie 
temu, jakie ujawniło się u Neofita Rilskiego. Bardziej dokładne jednak przyjrzenie się 
tekstowi Apriłowa pozwala stwierdzić, że dla obu autorów sićkata Balgarija ‘cała 
Bułgaria’ niekoniecznie oznacza to samo.

Kluczowe są tu cytaty (2) i (7), stanowiące fragmenty wypowiedzi Apriłowa, w któ
rych komentuje on praktykę językową niektórych autorów, zwłaszcza w części tzw. 
jusów (jusove~), czyli znaków dawnych nosówek i głosek nimi znaczonych. Apriłow, 
utożsamiając starobułgarskie nosówki ze znanymi mu wokalizacjami [a], [’a], inne 
realizacje uważa za ślad obcych wpływów, co charakterystyczne, nie w gwarach, 
a w języku zniszczonych i zserbizowanych inteligentów (stąd wnosić można, że 
w praktyce rzecz idzie o u). Gwałtownie protestując przeciwko opiniom tych ostatnich, 
jakoby nie w całej Bułgarii mówiono w określony sposób, Apriłow wyznacza granice 
Bułgarii jako zasięg określonej wokalizacji nosówek. Nie przypadkiem chyba zbiega 
się on w znacznej mierze z pojęciem Bułgarii Wschodniej3. W cytacie (7), który jest 
fragmentem omówienia języka Arytmetyki Siczan-Nikołowa4, Apriłow daje wyraz 
przekonaniu o wyższości narzecza wschodniobułgarskiego, notabene w stylu nasuwa
jącym skojarzenia raczej z publicystyką Rakowskiego niż oświeceniową galanterią: 
„Wszystko to, co p. Nikołow przytacza na temat wymowy [dawnych nosówek - przyp. 
E.S.] w różnych rejonach Bułgarii, również nie ma znaczenia, skoro mamy już we 
Wschodniej Bułgarii tę wymowę, którą mieli (także) nasi przodkowie i na którą prze
tłumaczono między innymi Pismo święte i [w której - przyp. E.S.] pisano ówczesne 
dzieła”. Jakkolwiek świadomość i kompetencję językową filologa Neofita Rilskiego 
i ideologa Wasyla Apriłowa dzielą lata świetlne, można zastanawiać się, w jakim stop
niu widoczna tutaj apologia tradycji lokalnej i marginalizacja bułgarskiego Zachodu 
jest wynikiem pragmatyki, mającej na względzie standaryzację języka, a w jakim utoż
samiania z Bułgarią Bułgarii Wschodniej5.

3 Świadomość językowa Apriłowa oraz przekonanie, że w Bułgarii Wschodniej zachował się dawny 
język, znajduje wyraz także w zaleceniu, by za Gramatyką Bogorowa stosować charakterystyczną dla tego 
rejonu wokalizację dawnego jać: ie (ilipo-pravilno ije) - por. Aprilov, 1968: 207, przypis).

Chodzi o podręcznik Siczan-Nikołowa Bolgarska aritmetika wydany w Bukareszcie w 1845 r. 
Siczan-Nikolow, jeden ze skromniejszych, jak piszę Iwan Radew, przedstawicieli Odrodzenia, pochodzi! 
z Samokowa, więc jego baza gwarowa była zachodniobułgarska. Samokow należy już do areału, na którym 
dużą nosówkę kontynuuje [a] - por. Slojko Stojkov, Bułgarska dialektologija, s. 131.

Chodzi o prototypowe rozumienie Bułgarii, gdyż w innych kontekstach Apriłow daje dowód szerszej 
perspektywy, wspominając np. o wsiach w okolicy Skopja - por. Aprilov, 1968:197.

W drugim wydaniu gramatyki (Pąrvićka bąlgarska slovnica, 1848) Bogorow, tłu
macząc niektóre z zasad zastosowanej ortografii, piszę między innymi: Mestoime sę 
pisahmy sa, po izgovorąt na narodąt v celą Bąlgariją [Zaimek sę pisaliśmy sa, wedle 
wymowy w całej Bułgarii]. Otóż forma sa ‘się’, współcześnie niestandardowa, cha
rakterystyczna jest dla gwar wschodnich, co stanowi pośredni dowód na znaczenie 
węższe niż wykazał to Neofit Rilski, a podobne jak u Apriłowa odniesienie terytorialne 
nazwy Bąlgaria. W porównaniu więc z Neofitem, który w oparciu o kryterium języ
kowe rysuje mapę bułgarszczyzny, z dzisiejszego punktu widzenia ogólno-bułgarsko- 
macedońskiej, Bułgaria Bogorowa jest de facto wspomnianą przez Apriłowa Bułgarią 
Wschodnią.
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W tym miejscu warto wrócić do podręcznika Neofita Chilendarskiego i stanowiącej 
element definicji terytorium Bułgarii antycznej Dolnej Mezji6. O Mezji (Mezjach) 
wspomina już Paisjusz Chilendarski w kontekście wojen Bułgarów z Justynianem - Na 
drugoe leto napal [Justynian - przyp. E.S.] na Bolgariję i razoril 2 mesta naricaemie 
Mizii, Sto gi bil dal o[t]c negov bolgarom radi mir da by imał s Bolgarii. [14a/61], 
Pojawiające się w podręczniku określenie Bułgarii jako historycznej Dolnej Mezji nie 
ma jednak najwyraźniej żadnego związku z. Historią Paisjusza, w której Mezje to miej
sca podarowane Asenowi przez Konstantyna w zamian za pokój. Kojarzy się raczej ze 
znanymi w ówczesnej Europie mapami imperium tureckiego, stanowiącymi dowód 
realnego istnienia terytorialnie rozumianej Bułgarii.

6 Mezja to „kraj położony na północ od Tracji, oddzielony od niej górami Haemus, na północy grani
czący z Dacją przez rzekę Ister, na zachodzie z Illirią i Panonią, na Wschodzie z Morzem Czarnym. Pod
bita przez Augusta ok. r. 29 p.n.e., pod koniec jego panowania została prowincją rzymską. W czasie pano
wania Domicjana podzielona na część wschodnią - M. Inferior i zachodnią - M. Superior, oddzielone 
dolnym biegiem Cebru, dopływu rzeki Ister” [Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1990, 
s. 493].

7 Ju. Venelin, Drevnyje i nyneśnye Bolgare v politićeskom, narodopisnom i religioznom ich otnośenyi 
k Rossijanam, Moskva, 1829. Tu na podstawie fragmentów zamieszczonych w: Makedonija. Sbornik ot 
dokumenti i material!, Sofija 1978, s. 140-141.

8 Za plemiona słowiańskie (slavenski) uważa Fotinow Gotów, Gepidów, Daków, Słowian (Slovene), 
mówiących, jak twierdzi, tym samym językiem, co autochtoni - por.: vsi voobste plemena, koito sa imali 
svoe bitie ośte ot nevospominaemi vremena v tija oblasti i spored dokazatelstva Stravona ućenago

Na jednej z nich, A New Map of Turkey in Europe', London; St. Petersburg (1789) 
Bulgaria to tereny między Starą Płaniną a Dunajem, Widyniem i Morzem Czarnym. 
Na innej, V. Roberta, Turquique Europeenne, Paris 1775 par le S. Robert, ten sam 
obszar oznaczony jest jako Moesie (Inferior i Superior). Fakt ten, jakkolwiek prowo
kuje do skojarzeń z wymiarem terytorialnym późniejszego (1864) wilajetu Dunaju 
(Tuna-vilajet) czy Bułgarii z kongresu berlińskiego, w kontekście wspomnianego pod
ręcznika czyni zrozumiałą syntezę Bułgaria = Mezja, nie wyjaśnia jednak przyporząd
kowania nazwy Bułgaria tylko części wskazanego terytorium (Dolna Mezja, praktycz
nie zaś - Ternovo, iii Trinova grada [...] v sred Bolgariata e - antyczna Dacia 
Aureliani). W rzeczywistości stąd, z podbałkańskich wsi i miasteczek (Koteł, Elena, 
Gabrowo), wywodziła się większość działaczy bułgarskiego Odrodzenia. Wspomniany 
podręcznik wychodzi drukiem w 1835 r. W znacznie późniejszej gramatyce Iwana 
Momcziłowa (1868) czytamy, co następuje:

1) Naśeto otedestvo, Balgarija, e bogato i izobilno ot zemedćlny proizvedenija, kato: raźny 
hrany, raźny vosky, grozd'e i ośte ot raźny zivotny.

2) Grad TAmovo, kojto leźi v srfidata na BAlgarija, raspoloźen na Mćstopoloźenie prirodno- 
ukrSpeno, byl nćkoga stolica na BAlgarija (MomCilov, 1868: 128-129).

Problem: dlaczego nazwa Bułgaria dotyczy tylko jednego z obszarów zamieszka
nych przez Bułgarów, choć stanowią oni przeważającą liczbę mieszkańców Rumelii 
albo Tracji i Macedonii? - stawia Wenelin, tłumacząc go faktem, że właściwie tylko 
tych ziem dotyczy tradycja niepodległego bytu państwowego7.

Temat ten poruszali autorzy bułgarscy, m.in. Konstantin Fotinow w artykule Maćno 
e ćovek da poznae sebe si (Trudno człowiekowi poznać siebie samego). Pisząc o etno
genezie Bułgarów jako wyniku zlania się na obszarze Mezji, Tracji i Macedonii kilku 
fal osadnictwa słowiańskiego8, Fotinow stwierdza, że etnonim Bolgare „obejmuje tak
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że współcześnie wszystkie jednojęzyczne plemiona zamieszkujące Trację, Bułgarię 
i Macedonię, a i inne kraje”, a pochodzi od nazwy państwa założonego w VII w. 
w Mezji, wprawdzie tylko przez - jak wynika z kontekstu - część etnosu, co nie prze
szkodziło nazwać się Bułgarami „wszystkim tego samego języka mieszkańcom Tracji, 
Bułgarii i Macedonii”’.

Triada: Bułgaria, Tracja i Macedonia pojawia się na dwóch bułgarskich mapach 
z 1843 r. - wydanej w Strasburgu mapie Dymitra hadżi Russeta, stanowiącej adaptację 
współczesnych map fizjograficznych, oraz mapie polityczno-administracyjnej Fotino
wa, dodanej do jego Geografii (Zemleopisanie, Smyrna 1843). Obie mapy stanowić 
mogą przyczynek w kwestii stosowanych ówcześnie w środowisku bułgarskim nazw 
własnych. A zatem obok nazw: Silistra, Ruśćuk, Sofija, Praca, Ternovo, Samokov, 
Skopia, Kratovo czy Solun (u hadżi Russeta: Saljaniki) mamy też: Kastoria (nie: Ko
stur), Adrianopol (nie: Odrin), Seres (nie: Ser/Sjar) czy Filibe (nie: Plovdiv). Slawiza- 
cja tych nazw jako wyznacznik tekstów bułgarskiego obiegu czytelniczego dokona się 
nieco później.

Ciekawy przyczynek w kwestii terytorialnego odniesienia Bułgarii stanowi uwaga 
Jordana Iwanowa, że jeszcze do połowy XIX w. istotnym składnikiem oficjalnego 
tytułu arcybiskupa metropolity Tymowa było określenie egzarcha całej Bułgarii. 
Określenie i całej Bułgarii stanowiło część oficjalnej nazwy arcybiskupstwa w Ochry- 
dzie, aż do jego likwidacji w 1767 r., zaś biskupowie Bitoli i Strumy do tytulatury 
włączali też tytuły egzarchów, odpowiednio: całej bułgarskiej Macedonii i bułgarskiej 
Macedonii (Ivanov, 1912: 167). Tytulatura wyższych dostojników kościelnych mogła 
więc stanowić jeden z czynników sprzyjających identyfikowaniu się ludności tych 
rejonów jako Bułgarzy (mieszkańcy Bułgarii, bułgarskiej Macedonii), gruntowała 
jednak także podział regionalny.

Użycie określenia Bałgarija odnoszonego do terytorium nazywanego później 
(Karawełow) Bułgarią Naddunajską (Dunavska Bałgarija), a tym bardziej do rejonu 
Tymowa - ojczyzny Apriłowa, tłumaczyłoby poniekąd fakt uznania szkoły 
w Gabrowie za pierwszą w Bułgarii, mimo że podobne do niej placówki, prowadzone 
przez Bułgarów i dla Bułgarów, istniały już wcześniej (Genćev, 1995). Trop ten 
podsuwa - stanowiący ciekawy przyczynek w kwestii identyfikacji terytorialnej 
- wiersz Jordana Hadżikonstantinowa-Dżinota Raj Boźij (1851): Rano stavam 
i radostno pojam / sos gusłica Car Davida dvojam: / Gabrovskata gimnazija slavim, / 
zaśto eparva v Bałgarija hvalim. Dalej autor wymienia szkoły w Kopriwszticy, 
Panagjuriszte, Sopocie, Karlowie, Tijawnie, Kazanłyku, Swisztowie, Kałoferze, 
Aganipie, Sofii, Kotle, Płowdiwie (Filipskoto), Pazardżiku, Samokowie, by w strofie 
siódmej stwierdzić: Pa i naśe ućiliSte Skopsko / vo Albańsko i vo Makedonsko, / 
pozovnalo Mireva da dojdę, /plete venci, ticho krotko ide.

vsledstveni vremena govorili sa po bolśej mere edin jazik; i vsi slavenski plemena, koito pod razlićni 
naimenovanija: Gole, Gipede, Daki, Slovene i pr. i pr. i pr. naćeha ośte ot pervoe poćti stoletie iz severni 
strani da prichoźdat Dunav i da se vseljavat v tija oblasti: Trakija, Misija i Makedonija, poneźe sa 
govorili istij jazik sos tuzemci, posle vsi voobste v sedmoe stoletie sliha sja: Bolgare. „Ljuboslovie” 
1846, 2, s. 175; cyt. za: Maneta Mileva, Aspekti na universalizma v balgarskoto Vazrazdane, Sofija 1999, 
s. 114.

’ Ibidem.
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2.1.3. Czy jest pan Trakiem?

Stanowiący istotny element Odrodzenia proces poszukiwania historycznych korzeni 
protonarodu i utraconego „złotego wieku” nakłada się na indukowaną przez oświece
niowy uniwersalizm recepcję antyku i odświeżanie tradycji regionalnych. Obok prze
kładów, a z czasem oryginalnych utworów, których akcja rozgrywa się w realiach hi
storycznego państwa bułgarskiego, czy prac historycznych, definiujących jego 
terytorialne odniesienie, pojawiają się też takie, w których apologia bułgarskości doko
nuje się w scenografii bizantyńskiej (np. Belizariusz - jako przekłady, ale i w historio
grafii Rakowskiego; Justynian - „nasz Uprawda” itp.) lub mityczno-antycznej.

Ciekawym przykładem fuzji elementów symboliki państwa bułgarskiego i mitologii 
rzymskiej jest wiersz Christodula Kostowicza Siczan-Nikołowa Pochvala na drevnite 
bolgare i na otecestvoto im, zamieszczony w wydanym przez niego kalendarzu 
(1840)’°:

...Dia, bog nebesnij, tova kato reće, 
skoro go napravi, как śto se obreće, 
razdeli mestata, komu gde prilića, 
većno da go ima, i da go obića.
Dia bog velikij, ćesto progleduva
Traki ja i Mizija taka otreduva:
oni da se dadat bogu junaćkomu,

Marsu strelićniku, na boj nesitomu, 
zaśtoto ljudete, Sto se raidat tamo, 
nared sa junaci ot mestoto samo. 
Na boj koga idat, tulumbeci bijat, 
s pesni i sos igri duśmanete trijat: 
Mars im nevidimo i tajno pomaga, 
derzost i muzestvo na serdce polaga. 
Oni tećat na boj kakvoto na svadba 
no to pridobiha se ot sviSe darba. 
Sićkoto im delo na levsko prilića, 
zato napraviha v nisto da razlića, 
no da pokazuva carskie im pećat - 
lev s korona venćan i tića kak krilat.

Toj većno da javja bolgarskata siła,

levski i muźeski vrazite si bila.
Tebe, boże, slava i promisli tvoej
Bolgaria dava ot sovesti svoej.

Abstrahując od czytelnego patriotycznego przesłania wiersza i jego możliwych in
spiracji (w tym samym roku Bogorow drukuje kilka rycin ze Stematografii Zefarovicia, 
w tym wizerunki carów Iwana Asena i Iwana Sziszmana oraz bułgarski herb - lwa 
w koronie), warto zwrócić uwagę na fakt, że antyk - i osadzenie bułgarskości w grani
cach Tracji i Mezji - niweluje zasygnalizowany przez Wenelina problem: u Siczan- 
-Nikołowa Bolgarija ma odniesienie ponadregionalne.

10 „Meseceslov iii kalendar većnij”, BukureSt 1840; drugie wydanie 1842 r.
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Maniera nazywania świata zastanego przy użyciu nazw i terminów antycznych 
przekraczała granice literatury, trafiając do języka codziennego. Odnotował to zjawi
sko Grigorowicz, z irytacją pisząc o tym, iż o nazwach miejscowych więcej dowiedział 
się od koziarzy i furmanów, niż od obracających się w wirtualnym świecie wskrzeszo
nego antyku przedstawicieli bułgarskiej inteligencji (Grigorović, 1978: 168)".

Na swój sposób kuriozalnym śladem identyfikacji w kategoriach historyczno- 
-antycznych jest karta tytułowa pracy doktorskiej Petra Berona, na której autor obok 
nazwiska (Petrus Beron) umieszcza identyfikator Thrax. Wątek spuścizny trackiej jako 
możliwy wybór historii był więc tropem jak najbardziej realnym, przegrał jednak 
w zderzeniu ze słowiańskością. Jego elementy wykorzystano później, włączając do 
kanonu symboli narodowych Orfeusza oraz uczestniczącą w wojnie trojańskiej konnicę 
tracką itd.

2.1.4. Balgarija czyBalgarsko?

Z biegiem czasu problem nazwania bułgarskości terytorialnej rozumianej szerzej niż 
w granicach Bułgarii-Mezji przestał istnieć za sprawą określenia Balgarsko 
(Blagarsko). W przekładzie Rajny Weltmana autorstwa Eleny Mutewej (1852), utworu 
traktującego o dawnej historii Bułgarów, Balgarsko, jak łatwo się domyślić, użyte jest 
w znaczeniu dawnego państwa Bułgarów: Blagarsko neje gracka zemja (Duv., R. 12), 
w tekstach późniejszych występuje ono jako hiperonim triady: Bułgaria - Tracja - 
Macedonia.

Analizując zamieszczane w kalendarzach tzw. ludowych (bo praktycznie przezna
czonych dla przedsiębiorców) ogłoszenia o mających odbyć się targach, Lidia Micho
wa konstatuje:

Do 60-te godini na XIX w. te se podnasjat pod formata „Panairi v Tursko”. Edin kalendar 
s proroćestvata na astronoma Kazamija, izdaden v Carigrad, izvestjava za panairite „V BSlgarija, 
Trakija i Makedonija”. Dve godini po-kSsno kalendarSt na Raśko BlSskov ot 1863 g. osve- 
domjava za panairite „v BSlgarsko - Balgarija, Trakija i Makedonija”. V Balgarsko narodno ka- 
lendarće za 1867 g. Е. K2rpaćev publikuva danni za panairite v „Turskata imperija - Balgarija, 
Trakija i Makedonija”12.

" Grigorowicz odbył swą podróż po Europejskiej Turcji w latach 1844-1845. Opublikowane w 1848 r. 
w Kazaniu szkice z podróży (wznowienie w 1877 r., Moskwa) są jednym z ważniejszych dokumentów 
epoki.

„Do lat sześćdziesiątych XIX w. ogłaszane są jako «Targi w Turcji». Pewien kalendarz z proroc
twami astronoma Kazamiasza, wydany w Konstantynopolu, informuje o targach «w Bułgarii, Tracji 
i Macedonii». Dwa lata później kalendarz Raszki Błyskowa z 1863 r. zawiera informacje o targach 
«wBulgarsku- Bułgarii, Tracji i Macedonii». W Bułgarskim kalendarzyku ludowym na rok 1867 E. Kyr- 
paczew publikuje dane dotycząc targów w imperium tureckim - Bułgarii, Tracji i Macedonii” (Mihova, 
1995: 38; tłum. E.S.).

Trudno nie zgodzić się z wnioskiem autorki, że „tezi postojanni i zadalźitelni ka
lendami rubriki iljustrirat na svoj red procesa na narodnostno i nacionalno osaznavane, 
obosobjavane i obedinenie” (Ibidem: 39). Szczególnie ciekawe jest zderzenie dwóch 
ostatnich przykładów, wydobywające paralelizm Balgarsko = Turskata imperija.
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Licznych przykładów użycia zarówno triady, jak i hiperonimu Balgarsko, dostarcza 
ówczesna prasa, w tym publicystyka Rakowskiego. U Botewa odnotowano: 
A balgarete, koito naseljavat Balgarija, Trakija i Makedonija, da sastavjat edno otdel- 
no i nezavisimo kralevstvo 146 (Zn. I, 3). (REHB)

Przeciwko istniejącemu uzusowi usiłuje protestować Karawełow, który w polemice 
z grecką gazetą „Neologos” piszę, co następuje:

Nie dziwię się Grekom, którym jeszcze dzisiaj marzy się (blenuvat) Tracja i Macedonia i no
we Imperium Bizantyńskie, ale dziwię się naszym uczonym i faryzeuszom, którzy jak małpy na
śladują innych i nazywają bułgarskie ziemie (bąlgarskite strani) Tracją i Macedonią. Jaka Tracja? 
Jaka Macedonia? Naród bułgarski nie zna żadnej Tracji ani Macedonii, a ziemię bułgarską (bąl- 
garska zemja) i nic ponadto. Tam gdzie mieszkają Bułgarzy, jest Bułgaria, a gdzie Grecy 
- Grecja13.

13 Az sa ne ćuda na grącite, koito i do dnes blenuvat za Trakija i Makedonija i za nova Pizantijska 
imperia, ami sa ćuda na naśite ućeni, koito kato majmuni podrazavat na drugite i narićat balgarskite 
stranni Trakija i Makedonija. Kakva Trakija? Kakva Makedonija? Balgarskijat naród ne znae ni Trakija, 
ni Makedonija, a balgarska zemja i niśto poveće. Tam deka zivejat bąlgare e Bąlgarija, a deka grąci 
- Grącija („Svoboda”, 17 XII 1869). Występując przeciw „prawu historycznemu” do określonych 
terytoriów na rzecz prawa narodów do samostanowienia, bułgarski ideolog w dość szczególny sposób 
traktuje problem ludności tureckiej: ustrój przyszłego państwa bułgarskiego gwarantowałby jej większe, 
niż robi to imperium, swobody. Jak wynika z map demograficznych, przygotowanych w przededniu 
powołania do życia państwa bułgarskiego, poza nielicznymi enklawami zamieszkanymi wyłącznie przez 
Bułgarów (np. Gabrowo) na całym terytorium, do którego aspirowali Bułgarzy, stosunki ludnościowe były 
niezwykle skomplikowane, a w pewnych okręgach zdecydowanie przeważali liczebnie muzułmanie.

Niezależnie od identyfikacji o charakterze regionalnym (Balgarija, Trakija, Make- 
donija) autorzy wywodzący się z każdej z dzielnic na forum publicznym identyfikują 
się w tym okresie jako balgari / blagari / bolgari (rzadko: bugari). Nie dotyczy to 
ideologów i przedstawicieli rodzącego się nacjonalizmu macedońskiego, którego po
jawienie się odnotowuje w charakterystyczny dla siebie sposób Rakowski: Dowiedzieć 
się, kim są ci macedońscy Słowianie (Slovene)?

Tak zatem podnoszony przez Kiosewa problem konstruowania mapy geograficznej 
Bułgarii poprzez wskazywanie konkretnych obiektów geograficznych i pytanie „Gdzie 
jest Bułgaria?” są przejawem nie tyle procesu poszukiwania terytorium narodowego 
i ustanawiania jego bułgarskości, ile próbą transgresji, przezwyciężenia stereotypu 
realnie istniejącej (choć nie do końca instytucjonalnej) Bułgarii Tymowskiej i zastą
pienia go Bułgarią wszystkich Bułgarów.

2.1.5. Nasze miejsca

Mówiąc o odrodzeniowych znaczeniach (czy przyporządkowaniach) nazwy Bułgaria i jej 
konotacjach, nie sposób nie wspomnieć odrodzeniowych tytułów prasowych. Gazet 
i periodyków z członem „bułgarski” jest sporo - począwszy od pierwszej gazety (Bogo- 
rowa) „Baigarski orel”, przez „BlSgarski kniźici”, „Balgarska dnevnica”, „Balgarska 
pćela”, „Balgarska starina”, „Baigarski glas”, „Baigarski lav”, „Baigarski lev” itd. - na- 
tomist Bułgarie są dwie: „Balgaria, vestnik na balgarskite interesi” Dragana Cankowa 
(1859-1863) i „Nova Balgaria vestnik politićeski i knizevni” (1876-1877), ostatnie 
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z pism Botewa (pierwszy numer) redagowane przez R.I. Błyskowa i Stefana Stambo- 
łowa.

Między oboma periodykami nie ma bezpośredniego związku; należą one do róż
nych epok i reprezentują bardzo różne koncepcje idei narodowej. Pierwsze było orga
nem zwolenników unii z Rzymem (słynna wymiana nieuprzejmości z Rakowskim) 
- drugie emigracyjnego Bułgarskiego Centralnego Towarzystwa Dobroczynnego, 
spadkobiercy Bułgarskiego Centralnego Komitetu Rewolucyjnego.

Pewnym przyczynkiem w kwestii rozumienia „naszych miejsc” są nazwy w tytu
łach periodyków. Ich skromną listę otwiera „Carigradski vestnik” („Gazeta Konstanty
nopolitańska”), tygodnik założony i redagowany przez Bogorowa (1848-1850), 
przejęty następnie i prowadzony przez Aleksandra Ekzarcha (1850-1872), z kilkumie
sięczną przerwą na przełomie 1862 i 1863 r. Jak wskazuje nazwa, jest to gazeta sto
łeczna, komentująca bieżące wydarzenia z perspektywy Konstantynopola, realizująca 
w pierwszym rzędzie misję informacyjną, choć nieobce jej bywało także oświeceniowe 
„uczyć i bawić”. „Carigradski vestnik” zamieszczał materiały dotyczące poczynań 
władz, plotki z wyższych sfer, szczegóły życia kulturalnego i gospodarczego, ogłosze
nia, reklamy, aktualne notowania cen na giełdach towarowych, kursy walut itp. Jedno
cześnie był kroniką kulturalną i instytucją wspierającą proces edukacyjny i rozwój 
rodzimego piśmiennictwa, między innymi za sprawą publikowanych raportów ze szkół 
bułgarskich czy przekładów literatury pięknej. Z gazetą współpracowali niemal wszy
scy czołowi literaci tego okresu, dostarczając tak tekstów oryginalnych, jak i tłuma
czeń, od pojedynczych artykułów, po przekłady, między innymi Robinsona, Jancza
rów, sentymentalnych powieści Bemardina de Saint Pierre’a i Xaviera de Mestre’a, 
komedii Goldoniego czy wreszcie Dumasa (Oraźenosec Napoleonov).

Bardzo czytelnym znakiem sympatii politycznych był tytuł „Turcija vestnik za inte- 
resite na narodat” (1864-1873), periodyk o zasięgu ogólnopaństwowym, redagowany 
przez N. Genowicza, oceniany współcześnie jako turkofilski prosvetitelski. Inaczej 
mówiąc, był to organ środowisk propaństwowych zbliżonych do tureckich reformato
rów, konserwatystów postrzegających emigracyjnych rewolucjonistów jako zdrajców 
interesów narodowych i postrzeganych analogicznie przez część społeczeństwa bułgar
skiego14. Poza określonymi poglądami politycznymi, wyrażającymi się przykładowo 
w haśle „braterstwa i zgody” narodów Turcji, oraz głoszonym przez redaktora poglą
dzie redaktora o niesłowiańskim pochodzeniu Bułgarów, profil gazety nie odbiegał od 
innych wydań konstantynopolitańskich. Obok treści informacyjnych i komentarzy 
publikowała ona artykuły o tematyce społeczno-kulturalnej, między innymi materiały 
dotyczące etnografii i krajoznawcze (tu świetne szkice Bogorowa Njakolko dena 
razhodka iz Balgarsko), recenzje teatralne i analizy systemu oświatowego.

14 Redaktorowi zdarzało się nazwać na łamach Karawelowa wyrodkiem (izrod) i serbskim agentem 
(1873/9). Zarzut agentury nie był jednak ówcześnie rzadkością- dla porównania: Slawejkowowi zarzucano 
kolaborację z protestantami, „Bułgaria” pisała o nim jako agencie rosyjskim, zaś naczelnego „Bułgarii” 
Rakowski zwykl określać publicznie .jezuickąszmatą” (ezuitskata otrepka).

Z inną afirmacją mamy do czynienia w przypadku gazety o tytule „Makedonija, 
vestnik politićeskij i filologićeskij” (1866-1872, Konstantynopol). Określenie „gazeta” 
jest tu ściśle umowne, gdyż zasadniczo był to tygodnik (tylko przez pewien czas wy
chodził dwa razy w tygodniu). „Makedonija” to jedno z przedsięwzięć Sławejkowa 
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(jako wspólnik figurowa! prawosławny Turek, czyli Karamanliec Joakim Karajagda). 
Chcąc docierać do czytelników z Macedonii, Sławejkow zamieszczał w nim między 
innymi korespondencje po macedońsku, a także materiały po grecku lub teksty pisane 
po bułgarsku alfabetem greckim. „Makedonija”, osiągając nakład trzech tysięcy sze
ściuset egzemplarzy należała do najpoczytniejszych bułgarskich gazet tego okresu (dla 
porównania: spis abonentów gazety „Turcja” liczył czterysta nazwisk).

W historii prasy bułgarskiej są też trzy poczytne tytuły z Dunajem - wydawany 
przez Rakowskiego „Dunavski lebed” // „Le Cygne du Danube” (1860-1861), w któ
rym od numeru szesnastego niektóre artykuły ukazywały się po francusku, wychodząca 
w Braile (ostatnie dwa numery w Ploeszti) i redagowana przez Dobriego Wojnikowa 
i Pandelego Kisimowa „Dunavska zora” (1867-1877), oraz ukazująca się dwa razy 
w tygodniu gazeta „Tuna” // „Dunav”, wydawana przez Midhata Paszę, oficjalna ga
zeta wilajetu Dunaju z paralelnymi tekstami w języku tureckim i bułgarskim. Dopiero 
w przededniu uzyskania państwowości (1877) pojawiło się pismo wykorzystujące 
drugi ze znaków kardynalnych przestrzeni swojskości - „Stara Pianina” S.S. Bobcze- 
wa, rusofilska i antyturecka, z toczącą się w tle wojną, niosącą nadzieje na upragnioną 
niezależność.

Wśród tytułów symbolicznie nawiązujących do terytorium postrzeganego jako 
własne wymienić można „Otećestvo: vestnik politićeski i knizevni” (1869-1871, 
Bukareszt), redagowane przez Pandelego Kisimowa, równolegle po bułgarsku 
i rumuńsku, z charakterystyczną dewizą Raboti i se nadjavaj (Pracuj i miej nadzie
ję), zmienioną w ostatnich numerach na Poznaj interesite na naroda si (Poznaj 
sprawy swego narodu).

2.1.6. Wytyczanie granic

Konstytuującą się wizję szeroko rozumianej (a więc wielkiej) Bułgarii widać w liryce 
rewolucyjnej, która już jednoznacznie dokonuje sprzężenia pojęcia ojczyzny z teryto
riami zamieszkanymi przez etnos. Operowanie nazwami krain geograficznych i histo
rycznych różnie rozumianych sprawia, że kwestia granic tych terytoriów nadal pozo
staje problematyczna i enigmatyczna, stąd cenne są wszelkie wzmianki o charakterze 
szczegółowym (toponimy). Z taką poetycką wizją przyszłej Bułgarii w określonych 
granicach mamy do czynienia popularnej pieśni Kdde si, vjarna ti ljubov narodna? 
Wzywając do walki o ojczyznę, honor, wolność i państwo, Czintułow piszę:

Koga v’ balgarski predeli nastapim, / Koga vrazite Si ot nas izgonim, /Da se v3zviśat znamena / 
Na baigarskite ramena / Ot varha Dunaja / v Tesalija dokraja (Ćintulov, 1993: 22) [Gdy wkro
czymy w bułgarskie granice, kiedy przegnamy od nas wrogów, niech bułgarskie ramiona podnio
są w górę sztandary od Dunaju po krańce Tesalii].

W Toaście (Zdravica) Rajko Żinzifow kreśli granice wspólnoty językowej:
Nek izpiem vtora ćaśa, / Ce vreme e pak nanovo / da zagArmit v zemlja naśa / matemo ni źivo 

slovo. // Nek sja śirit, sja razdava / v BAlgarija goma, dolna, / ot Vardara do Dunava / duma svo- 
bodna, narodna (Dinekov, 1969: 129) [Wznieśmy zatem drugi puchar, bo czas, by ponownie za- 
grzmialo w naszej ziemi macierzyste żywe słowo. Niech się szerzy, rozlega w Górnej i Dolnej 
Bułgarii, od Wardaru po Dunaj],
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Pierwsze administracyjne wyznaczenie granic etnicznych nastąpiło bodaj w sułtań- 
skim dokumencie dotyczącym powołania Egzarchatu Bułgarskiego (11 III 1870):

Duchowna jurysdykcja Egzarchatu Bułgarskiego obejmuje następujące diecezje: Ruse, Sili- 
stra, Szumen, Tymowo, Sofia, Wraca, Łowecz, Widyń, Nisz, Pirot, Kjustendił, Samokow, Weles, 
Warna (bez miasta Warna i bez blisko dwudziestu wsi wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego do Kju- 
stendży, których mieszkańcy nie są Bułgarami); sandżak Sliwen bez miast Anchialo i Mesembria; 
kaazę Sozopol bez wsi wzdłuż wybrzeża; diecezję Płowdiwu bez samego miasta Płowdiw, bez 
miasta Stanimaka, jak również bez wsi Kuklen, Woden, Amautkjoj, Panagija, Nowo seło, Lja- 
skowo, Achlan, Baczkowo, Bełasztica i bez klasztorów: Bączkowskiego, św. Bezsrebmików, 
św. Paraskewy i św. Georgiego.

Dzielnica św. Bogurodzicy w mieście Płowdiw wejdzie do Egzarchatu Bułgarii, ale ci z jej 
mieszkańców, którzy nie zechcą podporządkować się Bułgarskiemu Kościołowi i Ekzarchatowi, 
będą całkowicie wolni w tym względzie, [tłum. E.S.] (Pletniov, 1994: 28-29)

Dokument dopuszcza możliwość poszerzenia jurysdykcji Egzarchatu o ewentualne 
tereny, na których Bułgarzy stanowiliby co najmniej dwie trzecie ludności.

Tak jak Egzarchat stanowił namiastkę państwa (gruntując głównie autonomię Buł
garów w dziedzinie szeroko rozumianej kultury), tak granice Egzarchatu, które zresztą 
w okresie późniejszym uległy korekcie, wytyczały bardzo konkretną mapę ekstensji 
terytorialnej bułgarskości.

Swoją mapę Bułgarii mieli też organizatorzy i inicjatorzy powstania kwietniowego. 
Właściwie można mówić o dwóch mapach: skrupulatnie i z pietyzmem odtwarzanym 
przez historyków ambitnym projekcie ogólnonarodowego powstania oraz o mapie 
rzeczywistego zasięgu insurekcji, wpisującej się w martyrologiczny nurt narodowej 
topografii.

2.2. MIARA BUŁGARSKOŚCI

Historiografia bułgarska od początków istnienia (a więc w zasadzie od Historii słowia- 
nobułgarskiej) traktuje etnonim Bułgarzy jako argument ciągłości tradycji historycznej. 
W pracach bułgarskich poświęconych problematyce świadomości etnicznej i narodo
wej nierzadko można spotkać się ze stwierdzeniem, że etnonim Bułgarzy „ostava ne- 
izmenen ezikov pokazatel za prisAstvieto na bAlgarskija naród v prodAlżenie na mno- 
govekovnoto mu sAstestvuvane nezavisimo ot vsićki prevratnosti na sAdbata”15.

15 Pozostaje niezmiennym wykładnikiem językowym obecności narodu bułgarskiego w ciągu jego 
wielowiekowego istnienia niezależnie od wszystkich zmiennych kolei losu [tłum. E.S.] - (Angelov, 1993:

Stanowisko to charakterystyczne jest dla autorów, postrzegających historię narodo
wą jako dzieje etnosu. Punktem wyjścia każdej tego typu rekonstrukcji jest zdefinio
wana w XIX wieku kategoria narodu i jej projekcja na „tonące w mrokach niewoli 
tureckiej” średniowiecze. Ten model nie jest specjalnością bułgarską - w analogiczny 
sposób przerzucali pomost między teraźniejszością a mitycznym „złotym wiekiem” 
„utraconej” państwowości historiografowie „odradzających się” w XIX wieku naro
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dów. Podobny zabieg stosują narody definiujące się współcześnie. Jakkolwiek bułgar
scy znawcy średniowiecza od dawna protestują przeciwko anachronicznemu ujmowa
niu tej epoki w kategoriach etnonarodowych, pisząc alternatywną, regionalną historię 
Bułgarów „kimkolwiek byli” (Bozilov, 1998: 5), model etnocentryczny cieszy się 
nadal dużym powodzeniem.

Przytoczony powyżej cytat pochodzi z książki Dymitra Angełowa, którego twór
czość stanowi kwintesencję anachronicznie rozumianej „etniczności”. Dlatego o ile 
sam pomysł zbadania historii i sposobu funkcjonowania określenia „Bułgarzy” w wie
kach średnich uważać należy za interesujący, o tyle interpretacja i wnioski rozczaro
wują. Stwierdzenie, że poświadczone w źródłach średniowiecznych (rodzimych i ob
cych) określenie „Bułgarzy” jest dowodem nieprzerwanego istnienia etnosu/narodu 
bułgarskiego nie rozwiewa zasadniczych wątpliwości, jak choćby ta, iź z chwilą znik
nięcia ze sceny dziejowej Bułgarów jako podmiotu politycznego (upadek Bułgarii 
- państwa Bułgarów) i kontrowersyjnej ewaporacji (eksterminacja asymilacja?) 
bułgarskich elit, kwestia dziedziczenia nazwy jako endoetnonimu jest co najmniej 
problematyczna (jak zresztą samo istnienie ponadregionalnej bułgarskiej wspólnoty 
etnicznej). Jakie więc były mechanizmy nominacji i motywacja nazwy? Jaką rolę ode
grały w „nieprzerwanej obecności” nazwy ówczesne instytucje? I wreszcie - jaki był 
status tej nazwy i jej referencja?

Książka Angełowa tylko w części odpowiada na powyższe pytania. Autor skupia 
się na skrupulatnym wyliczeniu świadectw i wskazaniu kontekstów, w których pojawia 
się określenie Bułgarzy. Przytoczony materiał jest na tyle bogaty, że nie pozostawia 
wątpliwości co do tego, iż w rozpatrywanym okresie Bułgarzy rzeczywiście istnieli, 
choć nie zawsze - co przyznaję sam autor - nazywali się (lub byli nazywani) Bułgara
mi. Identyfikacja nienazwanych z imienia Bułgarów jest zatem u Angełowa wtórna. 
Dokonuje się ona na podstawie dzisiejszej wiedzy i kryteriów wyodrębnienia - Bułga
rami są identyfikujący się jako chrześcijanie mieszkańcy miejscowości terytorium 
etnicznego w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, Bułgarami są mieszkańcy tego tery
torium posługujący się językiem, określanym w źródłach jako słowiański, sklawoński 
czy iliryjski itd.

Kwestia zastosowania współczesnych kryteriów etnicznych byłaby mniej istotna, 
gdyby w grę nie wchodziły leksykalne wykładniki wspólnoty, mające w założeniu 
udowodnić istnienie w średniowieczu bułgarskiej (a nie np. chrześcijańskiej, słowiań
skiej czy iliryjskiej) świadomości etnicznej. Niedocenienie podkreślanych nie tylko 
przez historyków średniowiecza, ale i przez etnologów różnic w kryteriach i mechani
zmach determinowanej przez kontekst identyfikacji oraz nieporównywalnej z dzisiej
szą hierarchii identyfikacji grupowych średniowiecznych wspólnot (King, 2006: 116), 
jest pewną pułapką którą najlepiej ilustruje przykład „chrześcijan”.

Indagowani przez podróżników o to, kim są i jak się nazywają mieszkańcy „ziem 
bułgarskich” w XVII w. odpowiadają najczęściej: „chrześcijanami” i tak też określani 
są w źródłach brytyjskich z tego okresu (Angelov, 1993: 156). Wbrew pozorom defini
cja ta nie jest tylko wyrazem „średniowiecznej tożsamości religijnej”, ale i kwalifikacją 
w kategoriach politycznych, pochodną sposobu funkcjonowania państwa tureckiego 
jako federacji gmin wyznaniowych. W zderzeniu z obcym autochtoni identyfikują się 
więc w kategoriach (względnie) uniwersalnych, czytelnych dla ogółu mieszkańców 
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imperium (choć nie zawsze dla podróżników). Tendencja do identyfikowania się 
w kategoriach obiektywnych (nazywamy się i nazywają nas) dla poszukiwaczy dowo
dów samoświadomości rozumianej jako „bycie Bułgarem” jest więc w pewnym sensie 
„ślepą uliczką”.

Także rodzime piśmiennictwo czasów tureckich nie dostarcza wielu dowodów po
twierdzających żywotność samookreślenia Bułgarzy, a tym bardziej jego roli jako zna
ku tożsamości, co zwykle składane jest na karb religijnego charakteru ówczesnych 
tekstów, których adresatami są „pobożni chrześcijanie”, a więc członkowie wspólnoty 
religijnej. Jedynym rodzimym kontekstem z XVII w., zawierającym określenie Bułga
rzy (blagari), na który powołuje się Angełow, jest słynny Letopis popa Metodego Dra- 
ginowa o poturczeniu kilku wsi w okolicach Czepina, od pewnego czasu uznawany 
zresztą przez część uczonych za dziewiętnastowieczną mistyfikację (Żeljazkowa).

W związku z powyższym olbrzymią wagę przywiązuje autor do zawierających 
wzmianki o Bułgarach źródeł obcych (w tym bułgarskich - obcojęzycznych), traktując 
je jako pośredni dowód samoświadomości etnicznej Bułgarów. W odniesieniu do wie
ków dawniejszych (XVI-XVII w.) są to przede wszystkim dokumenty osmańskie 
i dzienniki podróży, głównie Niemców, Ormian, Francuzów, Szwajcarów, Anglików, 
Polaków, Rosjan, Austriaków, Włochów, Turków, a w XVIII w. także Chorwatów 
i Węgrów. W XVIII w. obecność osób i grup ludności identyfikujących się (bądź 
identyfikowanych) jako bulgari, bolgari, bugari potwierdzają też dokumenty źródłowe 
pochodzące z krajów ościennych, a także piśmiennictwo bułgarskich katolików.

Fakt, że wskazane identyfikacje dokonywane są z punktu widzenia kultury obcej, 
względnie na gruncie języka obcego, nakazywałby pewną ostrożność w traktowaniu 
ich jako wykładników tożsamości, rozumianych jako endoetnonimy. Nawet abstrahu
jąc od poruszonej wcześniej kwestii, tendencji do identyfikowania się w kategoriach 
czytelnych dla odbiorcy, zauważyć należy, iż same w sobie postaci bulgari, a zwłasz
cza bulgares - potwierdzając fakt istnienia wspólnoty określanej tą nazwą - nie za
wierają też istotnej informacji o rzeczywistej formie językowej nazwy własnej stoso
wanej w obrębie wspólnoty (wspólnot).

Ten ostatni problem po części dotyczy także tekstów bułgarskiego Odrodzenia, 
w których pisownia etnonimu jest pochodną wyboru określonej konwencji, za którą 
stoją poglądy na temat języka pisanego, a także świadomość językowa, rozumiana 
również jako stan wiedzy o historii języka.

Do lat czterdziestych XIX wieku w tekstach bułgarskich dominuje postać bolgari 
(odpowiednio: bolgarski, Bolgarija). Interesująca na tym tle jest dość niekonsekwentna 
pisownia w Historii slowianobułgarskiej, gdzie obok dominującego zapisu zawierają
cego komponent болгар-, występują także: болъгар- (łącznie dwadzieścia cztery razy), 
богар- (dziesięć razy), блгар- (dziewięć razy), блъгар- (raz), болгаръ- (raz), a nawet 
бологар- (raz). Różne postaci graficzne etnonimu i derywatów incydentalnie spotykają 
się nawet w obrębie jednego zdania, zasadniczo jednak tworzą dłuższe sekwencje czy 
cykle, co pozwala przypuszczać, że zmiana jednej postaci graficznej na inną jest po
chodną rytmu pracy, względnie (co bardziej prawdopodobne) sygnałem przejścia do 
materiału pochodzącego z innego źródła.

W czasach współczesnych Paisjuszowi postać bolgar-, będąca miarą wpływów ro
syjskich, funkcjonowała także w cerkiewszczyźnie serbskiej, czego dowodem są nie 



182

tylko prace historiografów serbskich, ale i na przykład zapisy Bolgar, Bolg, Bolgarin, 
a także Bolgaria, odnotowane w księgach parafialnych cerkwi św. Mikołaja w Zemu- 
nie z lat 1761-1781 (Nikolić, 1988: 280-300).

W latach czterdziestych, obok bolgari, bolgarski, pojawia się pisownia odpowia
dająca fonetyce wschodniobułgarskiej, a więc ze znakiem samogłoski zredukowanej 
[a] w miejscu o - u Apriłowa jest to charakterystyczne a z długą poziomą kreską 
u Bogorowa (pod wpływem lektury Kopitara) znak dużej nosówki (ж), wreszcie, sto
sowany także współcześnie, znak ъ.

Ponieważ ortografia jest pochodną poglądów autorów, w tym okresie dosyć zróżni
cowanych, w pierwszym bułgarskim czasopiśmie „Ljuboslovie”, redagowanym przez 
Fotinowa, ale publikującym teksty również innych autorów, często dochodzi do spo
tkania wszystkich możliwych redakcji, por.: Bcbi Болгарски Чада (1844: 1, 13-15); 
Новонародна бжлгарска песен на майкаси думя: ах!!! (1846: 17, 79-80); 
к возрожденио болгараая словесности; Ставай рано Българщино! (1846: 23, 
165)16.

16 Cyt. za: Ljubomir Andrej ćin, Venće Popova, Christo PSrvev, Hrislomatija po istorija na 
novobalgarskija knizoven ezik, Sofija 1978, s. 162-164.

W okresie późniejszym, obok wskazanych, pojawia się jeszcze postać блъгарски, 
Блъгаре, por. Критически издь1рян1я за истор'1я-тя блъгарскя (Botio Petkow, 
1853), „Блъгарскм книжицм” (1858: 1, cz. 1); Основа за блъгарскя граматикя от 
1оакъша Груева (1858); Поглед връх происхожданье-то на блъгарскш народ 
(Marin Drinow, 1869) i in. Odpowiada ona poświadczonym w zabytkach postaciom 
(derywatów) блъгарьскъ (Czemorizec Chrabyr) oraz toponimicznemu Блъгарино 
z Gramoty Rilskiej z 1378 r. (BER).

Trzy warianty pisowni (блъгарскьш, българский, Бялгарин) odnotował u Rakow
skiego Wyłczew (Valeev, 1995). W notce Dopiska ot Ohrid („Dunavski lebed”, 
12.10.1860 r.) Rakowski daje także dowód na to, że tamtejsi mieszkańcy określają się 
jako Bulgari:

A na ohridski bulgari, kakto se tii sami nazovavat, trjabva da im pomognem vsiCki drugi bil- 
gari i bćlgari s knigi i drugi nuźni za ućiliSta im raboti, da se i po tjah mesta narodnaja nauka 
i prosvestenie uvede (Rakowski, 2/1983: 103).

Tak zatem, jakkolwiek pisownia etnonimu i derywatów wpisuje się w historię orto
grafii i dyskusji ortograficznych w ogóle i ulega tym samym koniunkturom, warto 
zauważyć, że w pewnych przypadkach wybór określonej postaci jest jednocześnie 
interpretacją etymologiczną.

W tym kontekście na uwagę zasługuje poświęcona pisowni etnonimu wypowiedź 
Apriłowa:

Wielu pisarzy i wszystkie stare ruskie letopisy nazywają ten naród mianem болгарш i болг- 
ape. Leksykon zaś, jak i wielu naszych pisarzy, булгарм. Autorzy bizantyńscy i greccy piszą po- 
lAyapot. Ale nikt do tej pory nie zbadał dokładnie jak nazywają siebie oni sami. Neofit, Kipiłow- 
ski i inni wydawcy książek bułgarskich za Wenelinem piszą болгаре lub болгарм. W starych 
odpisach i gramotach stoi блъгарм lub бжлгаре. Prawie wszystkie narody w Europie piszą Bul- 
gares. [...] Na pytanie: „Kto ty jesteś?” - Bułgar zawsze odpowie wam od razu: „Аз съм 
6*nrapHH”(Jestem Bułgarem). Po b następuje charakterystyczna dla bułgarskiego samogłoska л 
(jus), którą wymawia się jak twarde a tak, że można raczej powiedzieć balgarin, niż bolgarin czy 
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bulgarin. Archeologom znana jest litera ж, w którą obfitują wszystkie archeologiczne gramoty 
i księgi na pergaminie. Dlaczego w wymowie rosyjskiej litera ж wymawia się jak u, np. рука zam. 
ржка, муж zam. мжж itd., pozostawiam dyskusji rosyjskich uczonych; tymczasem zadowolę się 
bezdyskusyjnym dowodem, że nasze Pismo święte bezspornie przetłumaczono najpierw na język 
starobulgarski, czyli słowiański. Z powodu niewymawiania jusa przez Rosjan ja sam, za przykła
dem większości uczonych piszę bolgare. Ale właściwie ten, kto piszę po bułgarsku, powinien pi
sać бжлгарин, ржка itd., tak jak się to wymawia (Aprilov, 1968: 69-70).

Za sprawą dokonanego tu rozróżnienia metodologicznego: nazwa zewnętrzna (eg- 
zoetnonim) - samookreślenie (endoetnonim), Apriłow zyskałby uznanie współczes
nych etnologów. Nieco przecenia za to wpływ Wenelina na wybór postaci bolgar-, 
gdyż tę, jak już była o tym mowa, stosowano w rodzimym piśmiennictwie znacznie 
wcześniej. W odróżnieniu od praktyki na przykład Bogorowa, u którego dystrybucją 
znaku ж [3] rządzi zasada fonetyczna17, dla Apriłowa postulowana pisownia fonetyczna 
etnonimu jest jednocześnie etymologiczną. Świadczy o tym nie tylko odniesione do 
analogii ros. ruka - bg. raka, ros. muz - bg. maź, zestawienie postaci (z rosyjskiego 
leksykonu) bulgary z balgarin, ale i wyrażone (także przy innej okazji) przekonanie, że 
w Bułgarii (Wschodniej) zachowała się pierwotna wymowa samogłoski zapisywanej 
w najstarszych tekstach jako ж.

17 Bogorow traktuje ж jako znak samogłoski wstawnej (mętno slovo).
Szersze omówienie zagadnienia, w tym argumentów językowych, znaleźć można w pracy Olivery 

Milosavljević, U tradiciji nacionalizma ili stereotipi srpskih intelektualaca XX veka o „пата" 
i „drugima ", Beograd 2002.

W tej wypowiedzi po raz kolejny daje znać o sobie wschodniobułgarska perspekty
wa i świadomość językowo-etniczna Apriłowa. Warto zwrócić uwagę na fakt, że sta
wiając znak równości między odniesieniami postaci (tekstowej) bolgare = balgari, 
definiuje on Bułgarów jako tych, którzy mówią o sobie balgarin, nie wspominając nic 
o tych, którzy (w mowie lub piśmie) określają się jako blagari bądź bugari.

Różnica postaci balgari/blagari - bolgare - bugari w niedalekiej przyszłości wyko
rzystywana będzie przez przedstawicieli nacjonalizmu serbskiego. Wywodzenie posta
ci bugarin od tureckiego buga ‘wół, bydlę’, odsyłające do określenia raja, czyli nazwy 
klasy producentów (a więc chłopstwa), oraz teza o niebułgarskiej, a chłopskiej identy
fikacji ludności Macedonii, stanie się jednym z argumentów gry politycznej, zwłaszcza 
w okresie konfliktu idei Wielkiej Serbii i Wielkiej Bułgarii”.

W przypadku idei macedonizmu, typowy problem rozgraniczenia dziedzictwa, zde
finiowanego już wcześniej jako element nacjonalizmu bułgarskiego (tzn. balgarsko, 
zawłaszczające też bolgarsko), także sięga do postaci etnonimu jako argumentu rodzi- 
mości/obcości. Jak piszę (omawiając twórczość Kyrczowskiego i Pejczinowieża) Wan- 
czo Tuszewski:

Se ćini, deka vo toa vreme odrednicata za makedonskata etnićka pripadnost se odreduvala so 
nazivot (slaveno) bolgarski, svojstveno za izgovorot na makedonskite sloveni, a ne nikako balgari 
ili bugari. Vo Cuvstvoto na fonetiskiot oset narodot najdobro si go pokazał svojot nacionalen 
identitet. I do denes vo narodot se sluśa bogarska erkva, bogarska rabota i drugo (TuSevski, 
1985:40).

Mówiąc o określeniu (slaveno)bolgarski jako wykładniku tożsamości Słowian ma
cedońskich autor ma rację, z istotnym wszakże zastrzeżeniem, że określenie to, w dru
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giej połowie XIX w. istotnie używane już głównie w tekstach autorów z Macedonii 
i Zachodniej Bułgarii, miało szersze odniesienie, w dzisiejszych kategoriach: macedoń- 
sko-bułgarskie czy bułgarsko-macedońskie - włączało też (jak np. u Neofita Rilskiego)
- baigarski. Tego typu przeciwstawienie jest zresztą anachronizmem - przykład Apri
łowa dowodzi, że dokonująca się w pierwszej połowie XIX w. próba integracji 
w środowisko autorsko-czytelnicze osób identyfikujących się jako bolgari/balgari 
zderza się z odmiennie definiującymi „bolgarskość” tradycjami kultur lokalnych, nie 
tyle bułgarskiej i macedońskiej, co bałkańsko-naddunajskiej i zachodniotracko- 
-północno-(wschodnio)macedońskiej. Także ta kwalifikacja jest umowna, gdyż w grę 
wchodzi większa liczba autonomicznych centrów generujących kulturę, z różnym 
stopniem oddziaływania kultury serbskiej, greckiej czy rosyjskiej.

Program unifikacji języka kultury, obok tendencji do pogodzenia różnic, wyzwala 
patriotyzmy lokalne. Jako odpowiedź na wspomnianą propozycję Apriłowa, dotyczącą 
przemianowania bolgarów na balgarów potraktować należy doskonale znany fragment 
wstępu do drugiego wydania gramatyki (Gramatika sloveno-bolgarska 1845) Christa- 
kiego Pawłowicza, w którym piszący dotąd w idiomie analitycznym autor wyłuszcza 
swoją nową koncepcję języka literackiego i radykalny zwrot ku cerkiewszczyźnie, 
wyrażający się między innymi restytucją form fleksyjnych i zaniechaniem rodzajnika.

Do historii standardu i kanonu kultury przeszły kuriozalne epitety pod adresem ro
dzajnika, zazwyczaj jednak nie wspomina się o tym, co Pawłowicz piszę dalej: że zre
zygnował też z określonych znaków, zwłaszcza nosówek, koih silu iproiznośenie samo 
balgari (podkr. E.S.) znajat, a Bolgarin (podkr. E.S.) niti edin ne poznava, niti na- 
hoźda nekoe ot nih v Staro-Bolgarskom jazyce, iii, po dobre, v suśtej majce, s ćieju 
cyceju e negov Novo-Bolgarskij otdoen'\ Wypowiedź pochodzącego z Dupnicy 
(a więc Macedonii Piryńskiej) Pawłowicza wydawałaby się potwierdzać macedońskie 
konotacje określenia bolgarin - odrzucenie ж, którego „siłę i wymowę znają tylko 
balgari, a nie zna ani jeden Bolgarin" traktować można jako aluzję do obecności/braku 
zredukowanego [a] w gwarach bułgarskich i macedońskich. Balgari to nie Bolgari
- jednoznacznie stwierdza Pawłowicz. Ale kim są Bolgari? Warto zwrócić uwagę na 
fakt, że argumenty o języku-matce karmicielce nowego języka są powtórzeniem sche
matu retorycznego z gramatyki Neofita Rilskiego, utożsamiającego starobułgarski 
z cerkiewszczyzną w redakcji ruskiej. Znana skądinąd przyjaźń obu luminarzy ma tu 
znaczenie drugorzędne - spektakularne nawrócenie się Pawłowicza na cerkiewszczy- 
znę, podobnie jak analogiczny zwrot, którego dokonuje w zbliżonym czasie Fotinow, 
są wynikiem recepcji postulatów Wenelina i wewnętrznie sprzecznych instrukcji 
Apriłowa. Protest przeciwko znakowi dużej nosówki wynika raczej z jej nieobecności 
w ówczesnym standardzie cerkiewszczyzny, a przeciwstawienie balgarów i bolgarów 
traktować należy jako kąśliwą uwagę pod adresem separatystów, lansujących regional
ny model języka kultury i regionalną redakcję etnonimu.

Kwalifikatory bolgarski czy slavjanobolgarski były zresztą znakami nie tyle etnicz- 
ności, co pewnej lokalnej (lub ponadlokalnej) mutacji słowiańskiego universum, kultu
ry cerkiewszczyzny, co zauważyć można w typologii szkół z początku XIX wieku

” Których silę i wymowę tylko bdlgari znają, a Bolgarin żaden nie zna, ani nie znajduje żadnego 
z nich w języku Staro-Bulgarskim, albo lepiej, w prawdziwej matce, której piersią został wykarmiony jego 
Nowo-Bułgarski (tłum. E.S.).
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(elinogrećeski, elinobolgarski, slavenobolgarski). Pierwsze szkoły słowianobułgarskie 
na terenie dzisiejszej Bułgarii były zakładane i prowadzone przez słowianobułgarskich 
nauczycieli pochodzących z Macedonii lub z Zachodniej Bułgarii. Także szkolne akce
soria z określeniem w tytule (Slavjanobolgarskoe detovodstvo), za sprawą pochodzenia 
autorów kierują w stronę środowisk serbskich, gdzie analogiczne złożenie (slaveno- 
srpski) pojawiło się znacznie wcześniej.

Postać bolgarin, bolgare, bolgarski używana była jeszcze w drugiej połowie 
XIX wieku. Posługiwali się nią między innymi Jordan Hadżikonstantinow-Dżinot czy 
Pantalej Zografski (Misli za bolgarskiot jazik), a więc pisarze z Macedonii, ale przy
kłady zastosowania odnotowano także u Aleksandra Ekzarcha (przykładowo „Cari- 
gradski vestnik”, 21.11.1853 r.), czy Sławejkowa, por. Svjastenikat na taja cerkva 
e negovo prepodobie archimandrit Filaret, bolgarin, ućenik na Halkijdskoto bogoslov- 
sko ućiliśte. „Carigradski vestnik” 1861, br. 17, 4.1 razumjahme dobroto na ućenieto, 
otkoeto salt naśite bolgare sa ostanali nazad. P.R. Sławejkow, GU, 16-17 (RBE).

Wydawane w Konstantynopolu gazety „Carigradski vestnik” i „Makedonija”, 
w mniejszym stopniu „Citaliśte”, które współtworzyli pisarze z Macedonii, były cie
kawą formą integracji ponadregionalnej i próbą wypracowania językowego porozu
mienia w większym stopniu zadowalającego aspiracje Macedończyków. Sławejkow, 
publikując (zwłaszcza w periodyku „Makedonija”) materiały tematyczne, włączał do 
swojego języka elementy zaczerpnięte z gwar macedońskich. W czasopiśmie zamiesz
czano też listy do redakcji zawierające regionalizmy, w tym macedońską postać etno- 
nimu - jak w cytowanym przez Iwanową fragmencie listu mieszkańca miejscowości 
Debar: debrancite ne tolko sa ćisti Bugari, no smeja da kaźa, śto nihnoto narećie e naj- 
bogatoto i naj-ćisto ot vsite drugi Bugarski narećija (31.01.1870 r., podkr. E.S.). Ta 
postać nie zyskała statusu literackiego, a raczej zyskała go-w innym już języku 
- w macedońskim, jako nazwa Bułgara, czyli obcego.

Także w tym okresie, przy okazji dyskusji nad ortografią, przedmiotem refleksji 
bywała pisownia etnonimu. Na ten temat pisał między innymi Bogorow w broszurze 
Upatvane za balgarskij ezik (1869), prawdopodobnie to on jest także autorem artykułu 
Sobstveno za imja balgarin w czasopiśmie „Balgarski kniźici” (1858) (Ivanova, 1998: 
78). Tak jak w przypadku ortografiii w ogóle, ustalenie się graficznej postaci etnonimu 
przekroczyło granice Odrodzenia.

2.2.1. Etymologia jako historiozofia i w kwestii tataryzmu

Etymologia nazwy etnicznej Bułgarów w przeszłości była przedmiotem wielu dyskusji 
i praktycznie do dziś stanowi problem otwarty, choć już od lat dwudziestych XX wieku 
w językoznawstwie bułgarskim uznaje się za pewnik, że etnonim jest częścią spadku 
po tureckich (tjurkski, nie: turski\) Protobułgarach, założycielach państwa bułgarskiego 
na Bałkanach (Bułgarii).
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Bułgarskie słowniki etymologiczne uwzględniają wykładnię Stefana Mładenowa, 
powtarzającą w zasadzie interpretację V. Tomaschka20, por. zaeto ot tjurkskija ezik na 
Asparuhovite parvobalgari; ne se sastoi (podkr. E.S.) ot sobstvenoto ime Volga + ar 
‘mŁz (izostaveno talkuvane), a negli ot tjurkskija koren BUL, v BULGHAMAK, sme- 
svam, razbarkvam, vazbunjam, ta balgari = smeseni iii razbarkvasti, vazbunjaśti'\ 
(RBE, 1940); Parvonacalno ime na Asparuhovite balgari, koito sa ot tjurkski proizhod. 
Imeto obiknoveno se svarzva s tjurk. koren bul- ‘smesvam ’ (BER, 1962).

20 Szerszego omówienia dyskusji na temat etymologii etnonimu i przeglądu stanowisk 
w językoznawstwie bułgarskim dokonuje Bojan Wyłczew - zob. idem, Beleżki [w:] Georgi Stojkow 
Rakovski, Saćinenija, cetvarti tom. Ezikoznanie. Etnograjija Folklor, podbor i redakcija Svetla Gjurova, 
Sofija 1988, s. 524-526.

21 Ibidem, s. 525-526. Po roku 1989 problem etnonimu pojawia się w kręgu apologetów 
protobułgarskości, jako problem alternatywnego mitu etiologicznego - Petra Dobrewa (np. Koi sme nie 
balgarite. Kniga za izgubena niska na naśeto minalo iii kratdk kurs po bdlgaroznanie, Sofija 2000; 
Balgarskite ognista na civilizacija na kartata na Evrazija-, Misli za pred Hrama na Vekovete. Kak za edin 
vek tri pali beże opoślena balgarskata istorija, Sofija 2000; Evropa zapocva ot Balgarija. Kniga za 
iztoćnite koreni na njakoi zapadni dostojanija, Sofija 2001 - Da iztrdgneś slovo ot kamaka. Za kakvo 
razkazvat svestenite nadpisi na ezika na Asparuh, Sofija 2002 i in.; Plamena C. Cvetkowa (Slavjani li sa 
balgarite? Sofija 1998) oraz innych autorów, związanych z wydawnictwem Tangra. Autorzy ci w dosyć 
kontrowersyjny sposób operują danymi językowymi.

22 Po dwudziestu pięciu latach milczenia historyków w tej kwestii (historii Bułgarów - przyp. E.S.) 
można było się spodziewać wiele nowego po badaniach Ju.I. Wenelina. Opanowawszy wiedzę o językach 
słowiańskich, językach starożytnych i nowych, z łatwością mógł on wykorzystać źródła i pomoce dla 
historii Bułgarii; ale, niestety, ciągle przeszkadzała mu fantazja. Jego „Kritićeskija izsledovanija ob istoni 
Bolgar” (Moskwa 1849), obejmujące wydarzenia od pojawienia się Bułgarów po raz pierwszy nad 

W nowszych pracach zdobywają uznanie hipotezy wiążące etnonim z występują
cymi w językach tureckich postaciami BULGHAR, BULGHA, BULGHAN, 
BULGHIN, BULGHOR, BULGHAK w znaczeniu ‘sobol, wydra’, ‘skóra, wyrób skó
rzany’, ‘człowiek (dumny)’, stosowanymi wśród ludów tureckich między innymi jako 
nazwy rodów i nazwiska, odnoszone do totemicznych21.

Przyjęcie takiej wykładni możliwe było dopiero po zaakceptowaniu i włączeniu do 
koncepcji dziejów własnych czynnika protobułgarskiego, czyli uznania niesłowiań
skiego pochodzenia założycieli państwa bułgarskiego. Dokonało się ono stosunkowo 
późno, ze względu na popularność nie tylko rodzimej Historii slowianobulgarskiej, ale 
(zwłaszcza) prac Rajicia i Wenelina, autorytetów naukowych uważających Protobułga- 
rów za Słowian.

Pierwsze bułgarskie prace historyczne podejmujące wątek niesłowiańskiego pocho
dzenia to: Zacharego Knjażeskiego Vvedenie v istorii Bolgarskih slayjan (Moskwa 
1847) i Spirydona Pałauzowa Vek bolgarskago carja Simeona (Sanktpeterburg 1852). 
Kompilacja Knjażeskiego sporządzona została w oparciu o rosyjskie publikacje ency
klopedyczne i artykuły prasowe, zwłaszcza orientalisty W.W. Grigoriewa, którego 
zdaniem

Bułgarzy wywodzą się od licznych plemion słowiańskich mieszkających na południe od Du
naju, które wchłonęły Protobułgarów (nie-Słowian, ale o trudnej do ustalenia przynależności), po 
których pozostały etnonim i nazwa ziem (Caneov, 1989: 97-98).

Pałauzow, dla którego autorytetem jest Szafarzyk, a który historiozofię Wenelina 
osądza nadzwyczaj surowo22, zasadniczo nie podnosi kwestii języka Protobułgarów, 
choć konsekwentnie nazywa ich (h)ordą:
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Z fragmentarycznych informacji, zapisanych w kronikach, można zobaczyć, że historia Bułga
rów do IX w. nie jest niczym szczególnym, poza gwałtownymi najazdami na obszary Cesarstwa 
Wschodniorzymskiego. Ze stepów Wielkiej Scytii pojawia się w delcie Dunaju horda niepozor
nych najeźdźców i - zgodnie z informacjami z kronik, horda nieliczna, jeśli wystawiała nie więcej 
niż 15-20 tysięcy wojska - śmiało rzuca się za Dunaj, podbija plemiona słowiańskie, w pokoju 
żyjące w granicach Imperium, i nie raz budzi postrach samego Bizancjum (Palauzov, 1852: 4).

Jeszcze wydana w 1869 r. Historia bułgarska Gawriła Krystewicza, w której autor 
opowiedział się za niesłowiańską etnogenezą Bułgarów (wiązał ją z Hunami), spotkała 
się z ostrą reakcją w prasie bułgarskiej i ostatecznie została zdyskredytowana przez 
historyka Marina Drinowa. Nie bez znaczenia okazał się fakt, że niewiele wcześniej 
z tezą odrzucającą słowiańskie pochodzenie Bułgarów na rzecz pochodzenia tureckie
go wystąpił Nikoła Genowicz, redaktor tygodnika „Turcja”, Jedynej turkofilskiej 
gazety w okresie Odrodzenia” (Radev, 1997: 731), skupiającej grono zwoleników 
polityki dualizmu, czyli - w największym skrócie - integracji bułgarsko-tureckiej.

Ostateczne zaakceptowanie niesłowiańskiego pochodzenia założycieli państwa buł
garskiego nastąpiło w decydującej mierze za sprawą Historii Bułgarii Konstantego 
Jirećka (1876), której wydanie poprzedziły konsultacje w kręgu członków Bułgarskie
go Towarzystwa Naukowego. Zarówno u Jirećka, jak i w pracach Drinowa podkreśla 
się fakt, że Protobulgarzy byli nieliczni i z czasem ulegli slawizacji, „znikając bez 
śladu”. Nie wpływa to zasadniczo na mit „złotego wieku”, którym nadal pozostaje 
tradycja dawnego państwa.

W okresie Odrodzenia problem (czy kompleks) alternatywnej etnogenezy Bułgarów 
definiowany jest na gruncie bułgarskim jako „tataryzm” i traktowany jako wyraz igno
rancji obcych badaczy, forma dyskredytowania Bułgarów, a wreszcie - spisek (Niem
ców, Greków itp.), zamach, próba odebrania Bułgarom ich tożsamości.

Nie bez znaczenia wydaje się fakt, że recepcja hipotez Engela czy Thunmanna do
konuje się w znacznej mierze poprzez teksty Wenelina. Co do Apriłowa, którego kon
wersja na bułgarskość następuje (przynajmniej tak twierdzi on sam) pod wpływem 
pracy Wenelina, historiozoficzna apologia słowiańskości Bułgarów, która jest polemi
ką z tezami o niesłowiańskim pochodzeniu ich historycznych przodków, jest jak infor
macja o zażegnaniu nieuświadamianej katastrofy. W publicystyce tego autora, zwłasz
cza w Dennicy, dostrzegalna jest absorbcja poglądów Wenelina jako polemiki właśnie, 
czyli wraz z argumentami zwalczanymi. W ten sposób istotnym elementem definicji 
Bułgarów i bułgarskości staje się definicja negatywna („kim nie są”), a poglądy impu
tujące „tatarskość”, czyli niesłowiańską etnogenezę, wywołują oburzenie dla ignorancji 
obcych badaczy. W samej tylko Dennicy Apriłow wraca do tego problemu kilkakrot
nie, pisząc między innymi:

A co się tyczy słowiańskiego pochodzenia Bułgarów, niechaj i mnie będzie wolno zaprote
stować przeciw opinii tych panów uczonych, których w moich listach do śp. Wenelina, pisanych 
jednakowoż nie dla publiczności, ja nazwałem tataromanami.

Posłużę się faktami, a więc proszę otworzyć jakąkolwiek przetłumaczoną na bułgarski książ
kę: przekład Nowego Testamentu czy historię p. Kałajdanowa, czy inną, którąkolwiek - oprócz 
kilku słów greckich i tureckich, które weszły do użycia, czyż są tam [jakieś] tatarskie?

Dunajem do wyprawy Światoslawa Jurewicza to nic innego jak peryfraza historii Engela, z wyjątkiem 
różnych prób innowacji, których potem nikt nie uznał (Palauzov, 1852: V; tłum. E.S.).
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Będąc dwieście lat pod jarzmem Tatarów, którzy nie wszędzie mieszkali z Rusami, Rosjanie 
przejęli i do dziś mają w swoim języku pewne tatarskie słowa, a tatarobulgarzy, którzy przyszli 
jako wielka masa i pokonali jakiś ludek nad Dunajem, stracili własny język, język zdobywców, 
i przyjęli język tego ludku, który przy okazji przepędzili z zajmowanych miejsc? Jak! Dzisiejsi 
Bułgarzy w swych pieśniach ludowych opiewają Peruna, Kolędę, Ładę i Lela, a całkiem zapo
mnieli o dalajlamie? (Aprilov, 1968: 98-99).

Wyróżniony w tekście ludek to oczywiste nawiązanie do znanego fragmentu Staro
żytności słowiańskich, w którym Szafarzyk rozwija Herderowską koncepcję miłujących 
pokój Słowian rolników:

Słowianie, miłośnicy rolnictwa i polnego gospodarstwa, nieprzyjaciele awanturniczego włó
czenia się po cudzych krajach i rozbijania, w chronnem zaciszu swoich wszędzie od morza odda
lonych, a zatem mniej przystępnych ziem powadząc żywot spokojny, więcej obronny niż zabor
czy, przy wszelkich naciskach od innych grabieżnych narodów, które się na nich waliły, stracili 
przecież ze względu na ludność daleko mniej niż inne koczowne i włóczące się i grabieżne naro
dy, jakimi byli Scytowie, Celtowie, Sarmaci i Niemcy. Ci nasilni cudzoziemcy, na wzór później
szych Mongołów, podbiwszy sobie ten lub ów narodek słowiański, zaspokajali się zwykle daniną 
i opłatą, szukając dla siebie wyżywienia i wzbogacenia się z mozołów pracowitych Słowian, dla 
tego też, naśladując książąt i panowników, ochraniali umyślnie dla swojej korzyści prostego ludu, 
i że tak rzekę, jądro narodu (Szafarzyk, 1842: 8-9).

Zderzenie obu cytatów wydobywa rzecz niezwykle istotną i chyba w sumie niezbyt 
zaskakującą: bułgarska wizja dziejów wraz z mitem „złotego wieku”, usytuowanym 
w państwowości, wchodzi w konflikt z koncepcją pasywnych i podbijanych Słowian. 
Legendami przodkowie Bułgarów byli ludem zwycięzców, w okresie świetności pań
stwa przeciwnikiem zagrażającym Bizancjum. Będąc - co do czego Apriłow nie ma 
wątpliwości - Słowianami.

Przy innej okazji, powołując na świadków słowiańskości Bułgarów odeskich sło- 
wianofilów, ten sam autor stwierdza: „Mam nadzieję, że znany ze swego patriotyzmu 
Czech p. Josif Śafarik także nie omieszka uznać Bułgarów za plemię słowiańskie” 
(Ibidem: 124). Jeszcze w innym miejscu, poruszając kwestię wydania bułgarskich pie
śni ludowych, deklaruje: „Pragnienie zapoznania z nimi Rosjan i rozstrzygnięcia 
z większym prawdopodobieństwem hipotezy o bułgarskim tataryzmie [podkr, autora] 
wciąż jeszcze leży mi na sercu” (Ibidem: 141).

O tym, że kwestia „tataryzmu” nurtowała i niepokoiła oświeconych Bułgarów, 
świadczą także wypowiedzi innych autorów, także tych spoza szeroko rozumianego 
kanonu. Ciekawym przykładem wykorzystania wątku „tataryzmu” w celach marketin
gowych jest ulotka subskrybcyjna Kipiłowskiego (z roku 1840), oferującego własny 
przekład historii Rajicia. Niezależnie od faktu, że reklamowana książka nigdy nie uka
zała się drukiem, sama ulotka jest ciekawym świadectwem stanu wiedzy Kipiłowskie
go co do zakresu i tematyki badawczej podejmowanej przez współczesnych mu slawi- 
stów (badaczy starożytności słowiańskich). Dowodzi też ona, że „tataryzm” 
funkcjonował jako pewnego rodzaju antymit jeszcze przed ukazaniem się broszur 
Apriłowa. Wymieniając w gronie osób zajmujących się problematyką bułgarystyczną 
takie osobistości jak: gospodin Safarik bogemec, g-n Kopitar slovenec (v Avstrija), g-n 
Jurij Venelin, g-n Tadej Bolgarin, g-n Nikołaj Polevoj i drugi ośti rusijski filologi (Da
nova, 1999: 61). Kipiłowski piszę dalej:
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Ja, śledząc ich [wspomnianych slawistów - E.S.] rozważania na temat bułgarskiej historii, 
widzę, że wszyscy jednogłośnie obalają ów pogląd historyków niemieckich, którzy, wespół z ro
syjskim historykiem Karamzinem, skazywali Bułgarów na tataryzm, czyli twierdzili, że Bułgarzy 
są plemieniem tatarskim. Na ten temat wypowiadało się wielu obcych historyków, ale tylko jeden 
śp. archimandryta Jovan Raić spisał osobną historię narodu bułgarskiego, w której podkreślił, że 
Bułgarzy są najprawdziwszym plemieniem słowiańskim, a na język bułgarski przełożono 
w ósmym wieku (sic!) księgi cerkiewne. Ten słuszny i prawdziwy wniosek Rajicia ostatnio udo
wodnili wspomniani badacze słowiańskości i teraz, chwała Bogu, biedny naród bułgarski uwolnił 
się od tataryzmu23.

23 „Az, otkolkoto gledam v tehnite umstvovanija zaradi bolgarskata islorija, viżdam, će sićki ednoumno 
unićtoźavat i sSbarjat onova mnenie na nemeckite istorici, s koito vedno i rusijskijat istorik Karamzin, 
pridavaha bolgarskiat naród na tatarizmat, sireć dumaha, ći bolgarite sa tatarsko pleme. Po tova mnenie 
mnogo ćuźdestranni istorici govoriha zaradi bolgarskiat naród, samo edin prisnopamjatnij arhimandrit Joan 
Raić spisa osobna islorija na bolgarskiat naród, v kojato prednabeleźi, ći bolgarite sa nąj-saśto slavjansko 
plemja i na bolgarskij jazik sa prevedoha v osmiat vek (sic!) cerkovnite knigi. Tova Raićevoto istenno 
i vemo dogadanie naposledok sas źivi svidetelstva dokazaha go rećenite izsledovateli na slavjanizmat 
1 sega, slava Bogu, otarva se bedniat bolgarskij naród ot tatarizmat” - por. Anastas Stojanovid Kipilovskij, 
Objavlenie da sja pećata Istorijata na bolgarskiat narod na bolgarskij jazik, 1840 mesjaca septemvrija 
10 den, v BukurcSt [w:] Objavlenija za baigarski vazrozdenski izdanija, sSst. N. Danova, L. Dragolova, 
M. Ladev, R. Radkova, Sofija 1999, s. 61-62, nr 12.

W odróżnieniu od Apriłowa, Kipiłowski najwyraźniej niezbyt uważnie „śledził 
rozważania” na tematy bułgarskie, o czym świadczy umieszczenie choćby Szafarzyka 
w gronie „wszystkich”, „zgodnie obalających” hipotezę o „tataryzmie” Bułgarów. 
0 wiele istotniejsza jest tu okoliczność, że antymit staje się okazją do wyartykułowania 
autoryzowanego mitu, widocznego w lapidarnym sformułowaniu na język bułgarski 
przełożono w ósmym wieku księgi cerkiewne. W większym zbliżeniu jest to znana 
skądinąd wiązka cech dystynktywnych: język, piśmiennictwo, religia, historia, mit 
cyrylo-metodejski, czyli stereotyp rodzimej słowiańskości, w dużym stopniu pokrywa
jący się z ówczesnym rozumieniem bułgarskości. W ujęciu Rajicia, doskonale znanym 
Bułgarom choćby z wielokrotnie wznawianego wyciągu Neskowieża, akcentującym 
także słowiańskość założycieli państwa bułgarskiego.

W tym kontekście poniekąd zrozumiałe stają się ubóstwienie i kult Wenelina, sta
nowiące oryginalny element bułgarskiego Odrodzenia. I to bynajmniej nie tego Wene
lina, który - jak to przedstawiał Apriłow, opisując planowany napis na obelisku - 
przypomniał światu o zapomnianym, ale niegdyś sławnym, potężnym plemieniu - ale 
tego, który obronił Bułgarów przed widmem tataryzmu. Jakkolwiek dziś historiozofia 
Wenelina i jej ocena, szczególnie w środowisku historyków, jest kwestią drażliwą, 
fenomen recepcji Wenelina był nie tyle efektem „uwiedzenia”, co popytu. Innymi sło
wy: to nie Wenelin narzucił Bułgarom wizję historii, to Bułgarzy zaakceptowali We
nelina, ponieważ dawał im satysfakcjonujące ich rozwiązanie - naukową wykładnię 
słowiańskości, legalizując w świecie naukowym przeszłość, w którą wierzyli.

Także Rakowski, po zapoznaniu się z tekstem Wenelina, stwierdził: „nareszcie ko
niec z tą tatarszczyzną”. Trauma „tatarskości” pojawia się w tekstach Rakowskiego 
kilkakrotnie. Do ciekawszych należy wypowiedź w kontekście pracy F.G. Eichhoffa, 
który omawiając języki i literatury słowiańskie, nie wspomina w ogóle o języku buł
garskim:
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Pewnie wyobrażał sobie, że język bułgarski jest jakimś tam tatarskim narzeczem; tę mrzonkę, 
która do dziś tkwi w głowach niektórych uczonych, rozpowszechnianą zwłaszcza przez rzekome
go patriarchę filologii słowiańskiej Szafarzyka w pracy Słowiańskie starożytności, że Bułgarzy są 
niby pochodzenia tatarskiego!! !24

24 „Vidi se da e imał mećtajnata misji, će balgarskij jazik e njakoe si tatarsko narećie, koe i dosega 
saJtestvuva v glavite na njakoi ućeni, razprostranena naj-mlogo ot nazvanago patriarcha na slavjanskata 
filologija Śafarika v saćinenieto Slavjanski drevnosti, će balgarite bili uź tatarskago plemeni!!!” - 
G.S. Rakovski, Smes v elenskij jazik ot semitiieskie nazvani ezici [w:] idem, Ezikozanie, Etnografia. 
Folklor, Sofija 1988, s. 415.

25 „Ne znajme, otde e ćerpal gospodstvoto mu tija znanija varchu mećtajnago ot nego za balgarski jazik! 
Vidi se, će ućenite, kato se e vtapilo edin pat v glavite im, će balgarskoto parvo pojavlenie bilo uź pri Volga 
ręka, iskat da izmadruvat i mećtaen njakoj si drug balgarski jazik!” (Ibidem, s. 418-419).

W tym samym artykule odnajdujemy inne świadectwo kolizji samoświadomości ję
zykowej Rakowskiego z poglądami przedstawicieli świata nauki, mianowicie pewną 
konsternację, wynikającą z faktu, że Max Mueller, na którego Rakowski często się 
powołuje, zalicza bułgarski do języków fińskich, zresztą jako (sytuowaną nad Wołgą) 
podgrupę, obejmującą także mordwiński i czeremiski. Rakowski, który stworzył wła
sny, alternatywny wobec wołżańskiego mit etiologiczny, piszę: „Nie wiemy, skąd jego 
miłość czerpał tę wiedzę na temat wyśnionego przezeń języka bułgarskiego! Najwy
raźniej uczeni, jak już raz wbili sobie do głowy, że Bułgarzy pojawili się po raz pierw
szy rzekomo nad rzeką Wołgą, chcą wykoncypować też wyśniony jakiś inny język 
bułgarski! ”2S

Choć Rakowski deklarował bliższe przyjrzenie się tej sprawie, pierwszym chyba 
Bułgarem, który zdecydował się sprawdzić na miejscu kwestię „innych Bułgarów”, 
czyli hipotezy o Czuwaszach jako potomkach Bułgarów kamsko-wołżańskich, był 
dopiero Iwan Sziszmanow (Dimov, 1988: 158).

Praktycznie przez cały okres Odrodzenia (a nawet dłużej) wiązano etnonim z Woł
gą - czego ślad zawiera się w cytowanym powyżej stwierdzeniu Mładenowa „nie skła
da się” (w znaczeniu: nie jest derywatem od). Etymologia ta, upowszechniana przez 
słowiańskie piśmiennictwo historyczne, praktycznie od początków Odrodzenia stała się 
istotnym elementem bułgarskiego mitu etnogenetycznego. O wołżańskiej etymologii 
i osiedleniu się na Bałkanach traktuje znany fragment Historii słowianobułgarskiej:

Tu odoleli slavjani na brani i vlezli paki v onu zemlju i naselili se pokraj velikie reki Bolgi, 
koją tećet ot juźna strana na sever prez Moskovska drzava i vchodit v Okijan more. Poradi taja 
ręka Bolga narekli se bolgari oni slo[v]janS i do dnes. I bili v ona zemla za mnoga leta i vremena 
do leto ot roźd[s]tva Chr[s]tovo 378. V to vreme crstvoval Ouale[n]t cr v Carigrad. Oni bolgari 
imejali namerenie i słłglasie da traźat dobra i pitoma zemla i vSstali ot ona zemla i ręka mnogo 
naród i priiśli v zemlju Maćarsku i Vlasku. Pratili crju Oualentu, prosili da ich pustit prez Dunav 
da se naselat pokrai Dunav v Trakiju. Taja zemla vSzljubili bolgari [...]

Badacze niejednokrotnie podkreślali zagęszczenie symboli, charakterystyczne dla 
tej części mitu: Wołga stanowi w Historii pewną cezurę - Słowianie stają się Bułgara
mi, a więc ich inicjacja dokonuje się za sprawą rzeki, co podsuwa aspekt sakralizacji 
(chrzest, Jordan, Nowy Początek, etc.); w poszukiwaniu ziemi obiecanej, ziemi mle
kiem i miodem płynącej, przekraczają swój Rubikon (Dunaj); obejmując w posiadanie 
Nową Ziemię ofiarują jej miłość (zaślubiny) itd.
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Identyfikacja słowiańska Bułgarów (slavjane), dokonująca się za sprawą języka 
cerkiewnosłowiańskiego, obecnego w sferze kultu (jako liturgia i tradycja piśmien
nictwa), identyfikacja bułgarska poprzez historię i upowszechniona za sprawą słowiań
skiego piśmiennictwa historycznego etymologia, wywodząca etnonim od rzeki Wołgi, 
tworzyły w miarę spójny słowianobułgarski (czyli słowiano-wołżański) mit etiologicz
ny. W jego upowszechnieniu wybitny udział ma Christaki Pawłowicz, nie tylko zresztą 
za sprawą opublikowanej przeróbki Historii słowianobułgarskiej (Carstvenik 1844), 
ale i znacznie wcześniejszej Krótkiej historii bułgarskiej, dołączonej do rozmówek 
grecko-bułgarskich (1835). Dowodem recepcji tej ostatniej jest jej streszczenie w eg
zemplarzu sygnalnym czasopisma „Ljuboslovie” (1842), z którego wynika, że rzecz 
idzie o najstarsze dzieje Słowian: od wyjścia Mosocha z Babilonu, przez transformację 
Moschowitów w Słowian (slavjane koeto znaćit slavnij) w Scytii i Sarmacji, czyli póź
niejszej Paflagonii, nazwanie jednej rzeki Moskwą, a przyjęcie od innej nazwy Bułga
rzy itd.

Wątek etymologiczny Bułgarzy < Wołga powraca w różnych kontekstach, stając się 
niekiedy okazją do zamanifestowania uczuć patriotycznych, tak jak w megalomańskiej, 
ale skądinąd wzruszającej wypowiedzi Jordana Hadżikonstantinowa-Dżinota: Bolgarin 
e proizvodan ot bog bołg-arja reka-bogata, Ręka iii Ri, a priłagatełnoto nepravilno 
stepenno: bołij, bolśij, viśij, vełićajśij. Poistine пета po vełićestvo ot bolgarin26.

26 Jest to wielokrotnie cytowany, opublikowany w gazecie „Carigradski vestnik” (21.07.1851 r.) 
fragment listu do redakcji; por. np. Makedonija, 1978: 151; Draganov, 1984: 77.

27 W bułgarskiej mutacji popularnego w literaturach południowosłowiańskie!! mitu llirii, zawartej 
w historii mnicha Spirydona, dostrzegalna jest interferencja innych wątków, częściowo obecnych też 
u Paisjusza. Wygnani z bałkańskiej praojczyzny Ilirowie (= Słowianie, = Bułgarzy, zwani też miseni) udają 
się na północ i na wschód. Nieco później miseni wracają do starej ojczyzny (Malej Misinii na północ 
i Wielkiej Misinii na południe od Dunaju), wybierają na władcę lliryka, po którym władzę obejmuje jeszcze 
dwóch „iliryjskich carów”, a następnie bracia Brem i Bolg. Za panowania tych ostatnich następuje podział 
terytorium, przy czym Bolg zachowuje władzę nad „Tracją, Macedonią, Dalmacją, aż po Morze Marmara 
i Rzym. [...] I od tego czasu Ilirowie nazywają się Bułgarami, a nie, jak myślą niektórzy, że Bułgarzy 
przyszli znad Wołgi” [podkr. E.S.]. Na pochodzenie etnonimu od imienia władcy (Bolg) wskazuje też 
anonimowy autor Historii z Zografu - szersze omówienie problemu zob.: Dimitór Angelov, Balgarskata 
nrodnost prez vekovete, Stara Zagora 1993, s. 243-256.

28 Uznanie cesarza Justyniana za Słowianina, którego słowiańskie imię brzmialo Uprawda, odnotowuje 
Joanna Rapacka u bośniackiego biskupa Iwana T. Mmavicia (1580-1637), jako jeden z przejawów 
budowania chorwackiej legendy etnogenetycznej; por. J. Rapacka, Leksykon tradycji chorwackich,

Wydaje się, że znany z innych źródeł (np. Istorija vkratce) konkurencyjny mit o Ili- 
ryku, Bolgu i Bremie27, a więc i etymologia etnonimu wywodzona od imienia władcy, 
nie zyskały aż takiej popularności, przynajmniej w kontekstach dzieł aspirujących do 
naukowych (jakkolwiek przenikały do tekstów kwalifikowanych jako przeróbki Histo
rii słowianobułgarskiej). Podobną ideę etnonimu - choć nie jako eponimu, ale moty
wowanego pośrednio określeniem wodza - zawiera koncept przedstawiony przez 
Apriłowa. Wprawdzie jest on „klasycznie wenelinowski”, jednak w odróżnieniu od 
„bezinteresownej” historiozofii Wenelina, za sprawą osoby Apriłowa pozwala trakto
wać dokonywany tutaj wybór historii jako projekcję wyobrażeń Bułgarów o sobie 
samych, a więc ich zbiorowych marzeń i kompleksów:

Z historii wiadomo, że kiedy Bułgarzy zaatakowali imperium za Justyniana (nasz Upraw- 
da28), na ich czele stał wódz Bulger albo Bułgar. Jeśli nadać temu określeniu bułgarską wy-
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mowę, to będzie Bćlger albo B&lgar. Ponieważ ta nazwa była im właściwa, jest wielce praw
dopodobne, że była taką jeszcze kilka wieków przed naszą erą. Ich pierwszy Bulger, ich być 
może Aleksander Macedoński albo Piotr Wielki, zbudował stolicę Bulgare nad Wołgą, od której 
ci, by dodać sobie pewnej powagi w obcych krajach, zaczęli nazywać się Bulgari. A ich prawdzi
wą nazwę, Sloveni albo Slavjani, ludzie z biegiem czasu zapomnieli (Aprilov, 1968: 71).

Jeszcze inną, alternatywną wobec wołżańskiej, interpretacją etnonimu, poświad
czoną w tekstach Odrodzenia, jest wykładnia Bogorowa, zamieszczona we Wstępie 
naukowym do drugiego wydania jego Gramatyki (Pqrvicka bąlgarska slovnica, 1848):

DumąBąlgarin moźeśe ćovćk po-dobrć da paragagosa ot pąlg, palgarin, Bąlgarin, t. e. 
orać; kakto e stanalo i ot priusojanka, samodiva, briusojanka, sir. slovo p, namćsto b29.

Warszawa 1997, s. 71, 217. U Apriłowa, a i u innych autorów bułgarskich XIX w. (Rakowski), „nasz” 
Uprawda jest - jak na to jednoznacznie wskazuje kontekst - Bułgarem.

29 Pąrvićka bąlgarska slovnica, 1848; cytuję za: D-r Iv. Bogorov, Izbrani saćinenija, uvod, redakcija 
i beleźki ot Lilija Stoićkova, Sofija 1940, przypis na s. 21.

30 G.S. Rakovski, Kratko razsaźdenie varhu tamnite i Ibiovnite naćala, na koih e osnovana stara 
povestnost vseh evropejskih narodov [w:] idem, Ezikozanie, Etnografia. Folklor, Sofija 1988, s. 176.

31 B. Valiev, Beleźki [w:] G.S. Rakovski, Ezikozanie, Etnografia. Folklor, Sofija 1988, s. 526.

Interpretacja ta, mająca charakter luźnej uwagi (zamieszczona w przypisie), trakto
wana jest jako ciekawostka i co najwyżej jako dowód powierzchownej, stwarzającej 
pozory naukowej, ale w rzeczywistości przednaukowej i amatorskiej recepcji języko
znawstwa europejskiego (Moskov, 1957: 525-534). Nie tylko językoznawstwa zresztą 
bo pomysł powiązania etnonimu z pługiem podsuwa inne możliwe źródła inspiracji: 
widzieć w nim można zarówno echa oświeceniowej antynomii natura - kultura, jak 
i odprysk „barankowej historii Słowian”, czy też przejaw dokonującego się właśnie 
zwrotu ku niezafałszowanej, czystej, przy tym odwiecznej kulturze ludowej jako czyn
nikowi legitymizującemu kulturę narodową.

W interpretacji Bogorowa dostrzec można też zapowiedź znacznie późniejszej 
(1860) propozycji etymologicznej Rakowskiego:

Dejstvitelno ime slayjan e priloźeno na narodnoe ime balgarin, koe znaći sćjaśtyj źit' ili źytyj, 
jadjaśtij źito ili bulgur, bligur i bulgur, t. e. Celovek izobretśij oraCestvo, s5tvorivśyj postojanno 
źiliśte i pitajaśtij se s źito, a ne veki s koreni i plodove, kakto drugi. S drugi reći, bSlgarin ili 
blagarin i bulgarin znaći Celovek, naród, koj se e veki oblagodaril sravnitelno s elen i gr5k, źive- 
jaśtij eśte v lesove i gori i pitajaśtij se s koreni, trtigaStij = o трапрусю30.

Choć etymologia ta, podobnie jak wiele innych dokonań Rakowskiego, wpisuje się 
w obsesyjny u tego autora wątek udowadniania Grekom ich niższości cywilizacyjnej 
względem Bułgarów, w odróżnieniu od innych, mniej lub bardziej oryginalnych popi
sów megalomanii, nie jest traktowana jako „nienaukowa”. Ów bulgur, u Rakowskiego 
nazwa kaszy, w bułgarskim uznawany za pożyczkę z tureckiego bulgur, ‘kasza’ 
(< z perskiego, RCD), zawiera ten sam rdzeń, który uznawany jest za podstawę 
w przyjmowanej współcześnie etymologii etnonimu. Jak piszę Bojan Wyłczew:

Interpretacja Rakowskiego jest mało prawdopodobna, ale w żadnym wypadku nie umniejsza 
osiągnięć filologicznych naszego tuza Odrodzenia. W jego etymologizacjach szczególną rolę od
grywa związek z sanskrytem. Stąd przekonanie, że Bułgarzy przyszli z Indii, a Protobułgarzy byli 
z pochodzenia Słowianami31.
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Niezależnie od oceny propozycji etymologicznych Bogorowa czy Rakowskiego 
w kategoriach językoznawstwa historycznego, w kontekście problematyki tożsamości 
narodowej stanowią one ciekawy przykład argumentów językowych w służbie idei, 
tym samym - ewolucji tej idei. Fakt, że Bogorow (w dość oryginalny sposób) wiąże 
etnonim z pługiem, a Rakowski, odwołując się do nazwy kaszy, przypisuje przodkom 
Bułgarów wynalezienie orki (a więc cywilizacji), łączyć można bowiem nie tylko 
z insprowanym przez świat slawistyczny zbieractwem folkloru, ale i ze zmianami do
konującymi się w koncepcji narodu i jego historii, w znacznym stopniu wskutek „obu
dzenia” świadomości narodowej Bułgarów „tureckich”, w tym inteligentów pochodze
nia chłopskiego, a więc częściową demokratyzacją ekskluzywnej dotąd kultury 
mieszczańsko-kupieckiej.

Pług i orka, odsyłające do znanego stereotypu Bułgarów - prostych oraczy i kopa
czy, Bułgarów-chłopów, są w istocie powtórzeniem paisjuszowskiej apologii chłopsko- 
ści, afirmacją „naszości”, „tutejszości”, „pradawności”. W przypadku etymologii Ra
kowskiego można mówić o dalszych analogiach: jest ona opartą na tym samym 
schemacie, co u Paisjusza, dekonstrukcją stereotypu Bułgarów oczyma (czy raczej: 
w języku) sąsiadów, przetwarzaniem stygmatów w cnoty, tym samym dyskredytowa
niem stygmatyzujących, a zatem wyzwaniem rzuconym Grekom.

Widoczna już w Historii Paisjusza, a podejmowana od nowa i w inny sposób przez 
Rakowskiego apologia chłopskości, zdradza charakterystyczny dla bułgarskich auto
rów konflikt perspektyw, którego podłoże stanowi w dużej mierze język, a mówiąc 
dokładniej - bilingwizm oraz wynikające stąd podwójne standardy. Walka ze stereoty
pem jest w zasadzie walką z kategoryzacją i konotacjami określenia voulgaros na 
gruncie języka greckiego. Konotacjami trwałymi, skoro jeszcze Gustaw Weigand piszę 
o niepochlebnej Bułgarom opinii sąsiadów (Greków i Wołochów), dla których okre
ślenie Bułgar znaczy tyle co ‘głupi’32.

32 „Nach der Meinung der Nachbarvoelker gilt der Bulgare ais «dumm». «Bulgarischer Kopf», 
„bulgarischer Schaedel” sind Ausdruecke, die man bei Griechen und Aromunen ais gleichbedeutend mit 
dumm betrachtet” (Weigand, 1924: 34).

Stereotyp Bułgara-wieśniaka czy Bułgara-prostaka, który odnotował Paisjusz, nie 
dotyczył greckojęzycznych środowisk, do których przepustkę stanowił pewien próg 
majątkowy i wykształcenie, czyli Hellenów. To kosmopolityczne i greckojęzyczne 
towarzystwo, mimo deklarowanego braku uprzedzeń i przesądów, gardziło chłop
stwem bez względu na jego etniczną przynależność, czego dowodem znaczenie pry- 
mamie etniczno-religijnego określenia romaios jako ‘chłopa, wieśniaka, chama’. Po
dobne znaczenia miał dla - również kosmopolitycznej, co wypada podkreślić - elity 
tureckojęzycznych Osmanów - etnonim turk (Kołodziejczyk, 2000: 39). Bułgarscy 
badacze literatury greckiej przełomu XVIII/XIX w. wskazują na brak w niej jakich
kolwiek akcentów antybułgarskich, a nawet na życzliwy stosunek do Hellenów- 
-Bułgarów. Nie mogło być inaczej, gdyż ta subkultura funkcjonowała na zasadzie sto
warzyszeń, opartych na wzorcach karbonariuszy i wolnomularzy, a więc zakładała 
wzajemną akceptację.

Odświeżanie stereotypu odbywało się za to tradycyjnie na styku miasto - wieś, 
szczególnie traumatyczny przebieg przybierając w wypadku wiejskich adeptów reno
mowanych szkół greckich. Słaba lub żadna znajomość języka, chłopski ubiór czy brak 
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ogłady stanowiły wystarczający powód stygmatyzacji (czy autostygmatyzacji). Wystar
czy przypomnieć Karawełowa, który jeszcze po latach przeżywał młodzieńczą frustra
cję z powodu wełnianych, domowych skarpet, które - jako jedyny akcent nieskazitel
nego miejskiego mundurka - zdradzały jego pochodzenie. To tych środowisk dotyczy 
problem zmiany imienia, nazwiska, a nawet ukrywania tożsamości etnicznej, częścio
wo w obawie przed szykanami i ostracyzmem, ale i jako wynik przyjęcia reguł gry. To 
jeden ze sposobów, w jaki można rozumieć stwierdzenia świadków epoki o tym, że 
„patriotyzmu uczyli się w greckich szkołach”. W sytuacji, dodajmy, gdy etnonim Buł
garzy był jednocześnie endo- i egzoetnonimem.

2.2.2. Bułgarzy —my

Jakkolwiek artykułowanie zbiorowego bułgarskiego „my” wyprzedza powstanie lite
ratury bułgarskiej, tym bardziej warto przyjrzeć się najstarszym odrodzeniowym kon
tekstom, w których afirmacja wspólnoty dokonuje się z użyciem etnonimu. Jeśli za 
miarę przyjąć statystykę użyć etnonimu, niekwestionowane pierwszeństwo przypadnie 
Historii słowianobułgarskiej, choć istotniejsze od statystyki wydaje się w niej użyte 
w formie apelu: Bułgarze! Inwokacją tą-Paisjusz wyprzedza epokę, o ile bowiem jako 
znak identyfikacji jednostkowej etnonim pojawia się między innymi w spisach abo
nenckich pierwszych książek i czasopism, okazjonalnie w tytułach jako formuła bolga
rin rodom ot..., o tyle przekształcanie w afirmację określenia Bułgarzy jest procesem 
bardziej złożonym.

W formułach adresatywnych, zawartych we wstępach i ogłoszeniach z lat dwudzie
stych i trzydziestych XIX w., określenie Bułgarzy pojawia się zazwyczaj „obudowa
ne”, na swój sposób wzmocnione innymi wykładnikami wspólnoty, por. Blagorazumni 
Ćitateli, Prełjubeznii mne Bołgari (Ognianowicz, 1833), K edinorodnym moim bolga- 
rom (Pawłowicz, Carstvenik 1844). Inwokacje w typie Bolgare! (Fotinow, 1842) nale
żą do rzadkości, znacznie ustępując innym znakom identyfikacji wspólnoty, która 
zresztą prymamie kształtuje się jako autorsko-czytelnicza: rodoljubci, revniteli, so- 
otecestvenici, edinorodni, edinorodćiki (Kipiłowski), edinoplemennici, łjuborodci, itd. 
Również mówiąc o sobie jako wspólnocie, albo wypowiadając się w imieniu wspól
noty, autorzy wyraźnie preferują powyższe określenia, stanowiące w istocie element 
sztampowej oświeceniowej galanterii.

Z drugiej strony, w kontekście przywoływanych jako przykład do naśladowania in
nych nacji, częściej niż (my) Bułgarzy pojawiają się określenia bołgarskijat naród, 
bołgarskijat rod, naśijat naród, narodat, a także w znacznym stopniu synonimiczne 
sformułowania zawierające określenia otecestvo (sinove otecestva) i Bołgarija(ta) - vo 
sićkata Bolgarija, naśata Bolgarija, oraz (już w latach czterdziestych XIX w.) 
Balgarśtina. Dwa ostatnie określenia, kumulujące znaczenia odpowiednio ‘Bułgaria’, 
‘Bułgarzy’ oraz ‘Bułgarzy’, ‘bułgarskość’, ‘język bułgarski’, w niektórych kontekstach 
traktować można jako wykładnik wspólnoty języka, a więc w pewnym sensie ekwiwa
lent etnonimu.

A zatem w tekstach z pierwszej połowy XIX w., zwłaszcza z okresu „przed prasą”, 
z etnonimem (ludzie) konkurują: z jednej strony - peryfrastyczne bolgarski naród 



195

(ludzie), z drugiej - znacznie bogatsze semantycznie Bolgarija(ta) (ludzie+terytorium) 
i Balgarśtina (ludzie+język+idea wspólnoty).

2.2.3. Bułgarzy —oni

Na tle użyć etnonimu jako samookreślenia ciekawe są teksty, w których autorzy doko
nują transgresji, pisząc o Bułgarach (prawie) wyłącznie w trzeciej osobie liczby mno
giej. Taka perspektywa zewnętrznego obserwatora przez etnologów traktowana jest 
jako dowód autorefleksji etnicznej, w tekstach jednak przeznaczonych dla samych 
Bułgarów wywołuje wrażenie „patrzenia cudzymi oczyma”, a co najmniej - naukowej 
wiwisekcji. W tekstach bułgarskiego Odrodzenia z „my”, konstytuowanym w oparciu 
o siatkę pojęć narodotwórczych - rod, naród, rodoljubci, rodoljubie, otecestvo, często 
idzie w parze owa perspektywa zewnętrzna, a więc nie: „My, Bułgarzy”, ale „Bułgarzy 
- oni”. Teksty wyjaśniające, kim są Bułgarzy, definiujące bułgarskość „Bułgarów 
w ogóle” można traktować częściowo jako spadek oświeceniowego encyklopedyzmu, 
częściowo jako dowód na to, że na co dzień bułgarscy luminarze funkcjonowali 
w świecie, w którym ta identyfikacja była co najmniej nieczytelna czy niezrozumiała. 
Potwierdza to znany ogólnie fakt, że dla części pierwszych bułgarskich inteligentów 
bułgarska tożsamość jest wynikiem dość późnego czasem wyboru. W tym sensie per
spektywę „Bułgarzy - oni” traktować można nie jako dowód transgresji, ale ślad buł- 
garskości nabywanej czy nabytej.

Nie bez znaczenia jest fakt, że niektóre z tekstów (Apriłow) powstają z myślą 
o czytelniku obcym (stąd słynne Apriłowa: „Bułgarzy - do których ja też się zaliczam”, 
,ja jako jeden z Bułgarów” itp.) albo istotnie stanowią część tłumaczonych podręczni
ków, napisanych z myślą o innym (greckim, rosyjskim) czytelniku. W obu wypadkach 
przeniesiona więc zostaje obca, zewnętrzna perspektywa.

Pobieżny przegląd wczesnych tekstów zawierających elementy autodefinicji (czy: 
autostereotypu) daje dosyć ciekawe efekty:

Paisjusz: Bole est bolgarska prostota i nezlobie. Bolgari prosti svakogo u svoi dom primajut 
i gostavajut i darujut milostinu, koi u nich prosat (Paisij, 1762: 4a—4b/50)

Apriłow: V moralno otnośenie gabrovci sa krajno nabożni, skłonni sa кйт obrazovanie 
i vSzpriemane na znanija ot drugi narodi, smeli, predpriemCivi, samonadejani, samochvalci, go- 
stopriemni, pestelivi, trudoljubivi i privSrzani k3m svoite nravi i narodnost: te iskreno obićat 
svoite sSplemennici, slavjanite. Po-golemite si bratja, rusite, te poćitat kato ednoverci (Draganov, 
1984: 56);

Kotel e seliśte v klisurite na Balkana, razpoloźen v prelesno mjasto, do bujni izvori. Naselen 
e samo s bSlgari, około 15 000 dusi. Za tjachna ćest może da se każę, Ce vsiCki bez izkljućenie sa 
gostopriemni, trudoljubivi, ostroumni i po-sklonni кйт prosvestenie ot poćti vsiCki ostanali 
balgari. PoveCeto obrazovani bSlgari, koito se mjarkat sega tuk-tam, sa ot Kotel i negovite okol- 
nosti (Draganov, 1984: 56);

Ala ako Koprivstica trjabva da otstSpi na Gabrovo po mnogoljudie, v zamjana tja se slavi 
s tova, Ce e naselena s trudoljubivi, staratelni, trezvi i privSrzani кЗт narodnostta si balgari, koito 
se griźat za svoeto obrazovanie naravno s bSlgarskoto naselenie ot drugite mesta (Ibidem: 59);

Neofit Chilendarski: Bolgarite obśto sa prostoserdeCni - v naukata nikak nesklonni i ne- 
raCitelni - obaCe, strannoljubci, blagogovejni, trudoljubivi, spokojni i mimi; dobrosklonni 
i ostroumni. No neuCenieto gi pravi sovsem divi, nevezi i posmevaemi ot drugite izkusni i uCeni 
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Evropejski narodi [...]...Kotel: ... źiteliti sa rodom Bolgari - prirodnoźe blagogovejni, stranno- 
priemci, trudoljubci, ostroumni i revnivi na ućenie [...]

SviStov : Ziteliti sa ljuboćestni, ljuboućitelni, i vesma raćitelni na torgovstinata, torgujuśte 
s mnogi mesta, s raźni torgovine i kupli [...]

Pleven: Bolgari źe do 8000 familii - prirodno trudoljubivi, blagogovejni, i strannoljubivi 
(Ibidem: 61)

Fotinow: Bolgarskijat naród, kakvoto e estestvenno trudoljubiv, neleniv, terpeliv i userdnyj 
v dobrodelanieto, ako da se spomostestvuva s potrebno ućenie, v malko vreme może da stanę po- 
doben s mnogi evropejski narodi i da pokaze derzavata na gospodarat si slavna i s drugite se- 
gaśnite evropejski narodi s ćisljaema i broena (Ibidem: 73)

W podobnym tonie utrzymanych jest wiele korespondencji oraz dzienników z po
dróży po Bułgarii z drugiej połowy XIX w., choć te ostatnie (Bogorow, Karawełow), 
zachowując schemat, dalekie są już od sztampy. Stałym elementem autostereotypu jest 
wskazana przez Paisjusza gościnność, pracowitość, u Neofita także pobożność (u Han- 
dżikonstantinowa-Dżinota będą to „dobrzy chrześcijanie”, u innych autorów „prawo
sławni Bułgarzy” itp.). Inne cechy w zasadzie różnicują stereotypy lokalne, choć pęd 
do wiedzy, tu wskazywany jako cecha wybranych społeczności lokalnych, także wej
dzie na stałe do autostereotypu (Dziś: Semow).

2.2.4. Statystyka i stereotyp

Na temat Historii słowianobułgarskiej powiedziano już chyba wszystko, więc stwier
dzenie, że etnonim Bułgarzy (jakkolwiek zapisywany dość niekonsekwentnie) odgrywa 
w niej szczególną rolę, nie będzie odkryciem. Trudno sobie wyobrazić historię Bułgarii 
bez Bułgarów. Można sobie jednak wyobrazić Historię bez Wstępu, a wtedy nie byłaby 
to już ta sama Historia i kto wie, czy jako taka miałaby szanse wejść do kanonu lektur 
szkolnych. W tym sensie, uznając Wstęp za integralną, a nie dodaną część Historii, 
dostrzec można w etnonimie wspólny mianownik łączący Bułgarów tu i teraz (roda
ków, do których zwraca się we Wstępie) z niegdysiejszymi bohaterami, władcami, 
świętymi. Wbrew pozorom, związek nie jest tak oczywisty, zważywszy, że historia 
w Historii kończy się na najeździe tureckim, a potomkowie bohaterów dawno ulegli 
eksterminacji/asymilacji (niepotrzebne skreślić).

Użyte we Wstępie bolgarine, bolgarski, rod, otecestvo, ezik jest kompleksem wy
zwalającym współcześnie olbrzymi ładunek emocjonalny, co w dużym stopniu jest 
wynikiem kanonizacji Historii i intertekstualizacji, które także weszły do kanonu kul
tury narodowej. Emocjonalne napięcie buduje jednak świadomie sam autor, o czym 
będzie jeszcze mowa. W tym miejscu chcę potraktować Historię z mniejszą atencją, 
skupiając się na frekwencji kluczowych dla całego tekstu wykładników tożsamości: 
Bułgarzy i bułgarski. Ich ewentualne kolokacje pozwolą na wyłonienie bułgarskiego 
kanonu wartości według Paisjusza. Celowo ograniczam się do fraz nominalnych, po
mijając sądy”:

33 Ekscerpcja z transkrybowanego tekstu brudnopisu zografskiego opublikowanego przez Rajkowa 
- zob. Boźidar Rajkov, Paisievijat rakopis na Islorija slavjanobolgarskaja 1762, Sofija 1989. W nawiasach 
podano kartę rękopisu i stronę publikacji. Nawiasy kwadratowe i uwagi „sic!” pochodzą od autora 
transkrypcji. Z przyczyn technicznych nie uwzględniłam znaków diakrytycznych oznaczających skróty.
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Jakkolwiek w niewielkim objętościowo tekście obejmującym 61 kart = 64 stron 
transkrypcji (format A3) określenie Bułgarzy odznacza się wysoką frekwencją, cha
rakterystyczna jest nadzwyczaj skromna reprezentacja przydawek, a zwłaszcza całko
wity brak oznak waloryzowania (poza użytymi w przytoczeniach prości i dzicy), to 
bowiem wyraża się w formie sądów. Przydawki wyodrębniają kilka kategorii Bułga
rów: dunajskich, ochrydzkich i panońskich, a także pieszych, co ma związek z wojna
mi toczonymi z Grekami. Z tych samych powodów Bułgarzy występują jako grupa 
(wielu, tysiące), poza wstępem tylko dwukrotnie w pojedynkę. Nazwa Bułgarzy pełni 
też formę przydawki w tytułach władców.

Jeśli dodać do tego przymiotnik bułgarski, przeciętna liczba użyć tekstowych wy
niesie kilka na stronę, co, zważywszy tematykę dzieła, nie jest samo w sobie szczegól
nie dziwne, choć prowokuje do przyjrzenia się kontekstom, w jakich przymiotnik ten 
występuje. Ujawnione kolokacje odsłaniają kolejne elementy Paisjuszowskiej definicji 
Bułgarów. Poniżej ich lista - w kolejności podyktowanej frekwencją w tekście:

- car bolgarski (54),
- carstvo bolgarsko(e) (31),
- naród bolgarski (28),
- zemlja/zemla bolgarskaja (11),
- kral bolgarski (10),
-jazik bolgarski, w znaczeniu ‘lud’, ‘język’ (9 + wyrażenie przysłówkowe: (czytać 

po bolgarski),
- rod bolgarski (8),
- voinstvo (‘rycerstwo’) bolgarsko(e) (9),
- vojska (‘wojsko, armia’)34 bolgarska(ja) (3),
- velmuzi (‘wielmoże’) bolgarskie (3),
- krepost (‘twierdza’) bolgarskaja (3),
- voini (‘żołnierze’) bolgarskie (2),
- gospodi (‘panowie’) bolgarskie (2),

34 Poza wskazanymi kontekstami rzeczownik vojska występuje też w znaczeniu ‘wojna, walka’.

-patriarsi i archierei (2) ‘patriarchowie i dostojnicy//(arcy)hierarchowie kościelni’,
- święci bułgarscy (2),
- cyrkvi bolgarskie (2),
- grady bolgarskie (2),
- otećestvo bolgarsko(e) (2).
Jednokrotnie z kwalifikatorem bułgarski w tekście pojawająsię:
-dom ‘dynastia’,
- czyny i losy,
- władza,
- sceptr,
- tron,
- baronowie,
- posłowie (poselstwo),
- kniaziowie i wojewodowie,
- przywódca i luminarz,
- apostołowie,
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- słowa/mowa,
- księgi,
- historie, kroniki,
- szkoły, czyli nauka,
- prostota i łagodność,
- obraza,
- niezgoda (chaos),
- hańba, wstyd,
- krzywda.
Przedstawione tutaj połączenia wyrazowe potraktować można jako znaki szczegól

ne proponowanego przez Paisjusza stereotypu Bułgarów. Bardziej istotna od statystyki 
(ta jest pochodną tematyki) jest sama obecność znaków określonych bytów czy warto
ści kwalifikowanych jako bułgarskie. Katalog tych ostatnich z trudem poddaje się sys
tematyzacji: o ile atrybuty władzy i państwa układają się w możliwą do wyodrębnienia 
całość, o tyle pozostałe, dotyczące umownie zbiorowości, języka, terytorium, religii, 
kultury są przeważnie wieloaspektowe, to znaczy należałoby je odnieść do więcej niż 
jednej kategorii. Ciekawe są te elementy autostereotypu, w których ujawnia się sfera 
odczuć i wyobrażeń o sobie samych, a więc zalążek tego, co w przyszłości określone 
zostanie mianem charakteru narodowego.

Dla porównania - użycia etnonimu oraz przymiotnika bułgarski wraz z mikrokon- 
tekstami w broszurze Misłi za segaśnoto ućenie Wasyla Apriłowa, uznawanego za 
ideologa dojrzałej fazy Odrodzenia. Tekst jest wprawdzie znacznie krótszy, ale, po
dobnie jak dzieło Paisjusza, stanowi refleksję nad kondycją Bułgarów:

balgari: po naśite balgare (190); dali e prisuźdeno na balgarete (193); onezi 
balgare (195); njakoj nedoverciv ośle balgarin (195); balgarete (198, przypis; 199; 
199, przypis; 200; 201; 205; 204, przypis); naj-rodoljubivite i naj-revnostnite balgare 
(202, przypis; przypis); balgare (202, przypis); ot brailovskite balgare (203, przypis); 
Odeskite balgare (205, przypis); balgarin (207); balgarete da se pogarcat (212); „pro- 
tiv bolgar i grekov” (199, przypis).

Obok śladów analogicznej do zaobserwowanej w Historii kategoryzacji Bułgarów 
według terytorium (w Historii: Bułgarzy dunajscy - Bułgarzy ochrydzcy, tu: Bułgarzy 
z Braiły i z Odessy) pojawia się tu kategoria „zaangażowania i patriotyzmu”: njakoj 
nedoverciv ośte balgarin ‘sceptyczny’ - naj-rodoljubivite i naj-revnostnite balgare. Jej 
znakiem są też waloryzujące: balgaroljubec (197; 199, przypis) - na wzór rodoljubec 
- użyte w stosunku do Konstantyna Ognianowicza, piszącego po bułgarsku i dla Buł
garów Serba, oraz originalna balgarśtina (205).

Przymiotnik bułgarski jako kontekst pozwala odsłonić zestaw słów kluczy tego 
okresu Odrodzenia:

- język, mowa, narzecze: balgarskijat ezik (194); na balgarskijat ezik (197); 
balgarskij [jazik] (203, przypis); balgarskij [jazik] (204, przypis); izućenieto na naśijat 
balgarski jazik (190);

• starobułgarski, stary bułgarski: na starobalgarskijat jazik (195+); na sta
robalgarskijat jazik (200, przypis); na starobalgarskijat govomij jazik (194); sta
robalgarskoto narećie, (194); prepraviteli na starobalgarskoto narećie (205); po 
starobalgarskoto ćerkovno narećie (199); da vozobnovim starijat balgarskij jazik 



199

(190); balgarskoto staro narećie (200, przypis); starobAlgarskite padeźi 206; sta- 
roto balgarsko proiznośenie (196); starite balgarski rAkopisi (198); starobitnoto 
balgarsko proiznośenie (201);

• nowy bułgarski, nowobułgarski: novijat balgarski jazik (201); novobalgarskijat 
ezik (196);

- nauka, oświata: balgarskoto ućenie (190; 196; 194; 198, przypis);
- szkoły: balgarskite ućiliśta (193, przypis; 202, przypis); prosti ućiliśta balgarski 

(202, przypis);
- gazeta: izvestnik mu balgarski (198, przypis), drugi balgarskij dnevnik (198, 

przypis); balgarskijat dnevnik (207);
- oświata, oświecenie: balgarsko prosveśtenie (211);
- literatura: balgarskata slovesnost (193);
- gramatyka: balgarskata gramatika (207, przypis);
- przekład: balgarskijat prevod (196; 206);
- pieśń, rytmy: edna balgarska pesnja na balgarski ritmi (193, przypis);
- słowa: iii novo iii starobalgarski [slova] (207);
- naród/ludzie, ‘Bułgarzy’: balgarskijat naród (200);
- narodowość, naród: balgarskata narodnost (212, przypis);
- historia: balgarskata istorija (205, przypis);
- duchowieństwo: balgarskoto duchovenstvo (195);
- młodzież: mzda ot balgarskoto junosestvo (203);
- rozwój: balgarskoto [razvitie] (205, przypis);
- coś: neśto balgarsko (193, przypis), balgarski (przysłówek, 205, przypis; 208).
Frekwencję przymiotnika bułgarski zwiększają intertekstualizacje - a więc między 

innymi przytoczone tytuły książek i gazety, do których się odnosi Apriłow: Balgarskij 
bukvar (Busilina, 193, przypis); Balgarsko detovodstvo, Balgarskata gramatika, Slave- 
nobalgarskata si gramatika (Pawłowicza), starobalgarskoto narećie (194); Parvicka 
balgarska gramatika (199); Balgarska pćela, Balgarski izvestnik (199, przypis); Geo- 
grafija balgarska (198, przypis); Sloveno-bolgarska gramatika (202); Bolgarskija 
gramoty (200, przypis); Balgarska aritmetika (201); „gramatika na segaśnijat 
balgarskij jazik” (201); starobalgarskijat jazik (201); O zarodyśe novoj bolgarskoj 
literatury (196); Carstvenik iii istorija bolgarskaja (203, przypis).

Wyodrębniony w ten sposób zestaw wykładników wartości w dużym stopniu po
krywa się ze zbiorem znaków waloryzowanych przez zaimek nasz'.

nasi/my, ‘Bułgarzy’: naśite (193, przypis, substf,
Bułgarzy: po naśite bolgare (190);
naród: naśijat naród (196);
przodkowie: naśiteprędki (195; 201);
byt: naśeto bitie (202),
język: izućenieto na naśijat balgarskij jazik (190); naśijat ezik (193, przypis), sta- 

ńjat balgarskij jazik, dęto go imami (190); starobitnijat naś ezik 207; da stanat osnova 
najazykat ni (190); bukvite za jazykat ni (195);

słowa: naśi [s/ova] (207);
literatura: naśata slovesnost (190); naśata slovesnost (197);
nauka: za naśata ućenost (195);
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oświata, oświecenie: naśeto segaśno i badaśto prosvestenie (201); za prosveste- 
nieto ni (206);

kształcenie, wykształcenie: revniteli na naśeto obrazovanie (204, przypis); 
głottodydaktycy i pisarze (literaci): naśite gramatikoućiteli ipisateli (190); 
literaci: na drugite naśi slovesnopisateli (203);
uczeni: naśite ućeni (200);
pisarze: naśite zakorenenipisateli (200, przypis);
rodak i filolog: naś sootecestvenik i ljuboslovec G. A. Hadźoglo (193, przypis); 
filolog: ako njakoj naśfilolog (196, przypis);
myśliciele: samopravnite misliteli naśi (193, przypis); 
opinia: naśeto mnenie (193, przypis, plur. majest.);
bracia Słowianie: naśite bratja Slovene (194);
działacze, współpracownicy: naśi revniteli (208); naśite sorevnovateli (199); 

naśijat sorevnovatel, mnogopohvalen rodoljubec (200, przypis); edin ot naśite sorev
novateli (204, przypis); naśite sorevnovateli (207);

rodacy: naśite sootecestvenici (205, przypis);
Ponadto cytat z Bogorowa: „delata na naśite junaci” (199, przypis).
Zaproponowana tu próba wyodrębnienia elementów, które definiowane przez buł

garski składają się na niewyrażoną wprost definicję bułgarskości, pozwala stwierdzić, 
że niezależnie od tematyki, różnej u Paisjusza i Apriłowa, wspólne obu autorom są 
określenia: naród/ludzie, język, słowa/mowa, księgi/literatura, historia, szkoły i nauka, 
wyższe duchowieństwo (P) - duchowieństwo (A).

W Słowniku języka Botewa, w którym odnotowano fakt, że aż sześćset siedemna
ście razy użyto przymiotnika bułgarski, za reprezentatywne uznano cytaty zawierające 
następujące zbitki: bałgarskijat naród, bałgarskite plemena, balgarskoto [ime] Dobri\ 
balgarska istorija', balgarski ezik, balgarski narodni pesnr, sićko, śto e balgarsko', 
balgarsko selo\ balg. ćitajuśta publika', bałgarskite lankasterski tablici', „bałgarskite 
Ijubiteli na proćitanieto” (cytat); balgarska duśa ‘Bułgar’, balgarsko sarce ‘Bułgar’, 
Balgarska psaltikija iron, ‘bułgarska prasa w Konstantynopolu’ (przeciwnicy politycz
ni); bałgarskijat raj iron, ‘więzienie, lochy’; intertekstualizacje: Viensko Balgarsko 
Druźestvo\ Balgarski glas; Balgarsko knizovno druzestvo', Balgarska legija', Balgarski 
naroden kalendar, Balgarska pćela, Balgarska ekzarhija i in.

Łatwo zauważyć, że po odjęciu nazw własnych (stowarzyszeń, organizacji, tytułów 
prasowych itp.) oraz metafor, zbiór kolokacji zawierających przymiotnik bułgarski da 
się zredukować do zbioru: naród, historia, język, folklor (pieśni ludowe), wieś, życie 
kulturalne (czytelnicy), oświata (tablice). Jest to kompleks bardzo podobny do wyod
rębnionego w Myślach Apriłowa. Co ciekawe, różnice - wieś oraz czytelnicy (u Apri
łowa twórcy kultury) oraz brak duchowieństwa - w istocie są sygnałami zmian w hie
rarchii bieżących problemów, bynajmniej nie subiektywnie botewowskich. Bułgarskie 
duchowieństwo zyskało wymiar instytucjonalny (egzarchat); od postrzeganego jako 
misja tworzenia kultury istotniejsza jest jej recepcja, romantyczna fascynacja ludem 
i akcentowanie patriarchalnego wątku „naszości” nie przekłada się na wciągnięcie 
w ruch narodowy chłopstwa; bułgarskie imię to znacznik typowej dla tego okresu mo
dy patriotycznej na imiona „nasze” itp.
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2.2.5. Bułgarskosć wczoraj i dziś

Powszechna we współczesnej leksykografii bułgarskiej (i nie tylko bułgarskiej) ten
dencja do oddzielenia słownika od leksykonu i eliminowania haseł odwołujących się 
do wiedzy pozajęzykowej - a więc między innymi terminów i nazw o odniesieniu jed
nostkowym - sprawia, że niektóre ze słowników języka bułgarskiego nie uwzględniają 
także haseł balgarin, balgarka, balgarski35, a tym samym stereotypowych zbitek, przy
kładowo cist balgarin - funkcjonalny odpowiednik prawdziwego Polaka.

35 Por. np. St. Burov, V. Bondźolova, M. Ilieva, P. Pehlivanova, Sdvremenen talkoven rećnik na 
balgarskija ezik s prilożenija, treto izdanie, Wyd. Gaberoff [bez roku wydania].

Starsze słowniki, w których te hasła uwzględniono, można traktować jako źródło po
mocnicze w rekonstrukcji procesów definiowania i redefiniowania wspólnoty. Zawarte 
w nich definicje, a zwłaszcza kolokacje, składają się na określony, właściwy danej epoce 
autostereotyp, niewolny od ideologii. Jako przykład niech posłuży Słownik języka bułgar
skiego, a właściwie jego pierwszy tom (1977), w którym hasła Bułgar, Bułgarka definio
wane są odpowiednio jako: balgarin ‘maź ot osnovnoto naselenie na Balgarija’, balgarka 
‘źena ot osnovnoto naselenie na Balgarija’. Jakkolwiek w definicji pojawia się nazwa 
państwa, sama definicja odwołuje się do kategorii etnicznych, nie państwowych.

W tym kontekście ciekawa jest eksplikacja przymiotnika bułgarski, oraz dobór 
uznanych za reprezentatywne kontekstów. Poniżej zawartość hasła z pominięciem 
szerszych kontekstów (zredukowane do fraz) i ich autorów:

1. należący do Bułgarów i Bułgarii: balgarskata stołica ‘bułgarska stolica’; Balgarski 
darzavni źeleznici ‘Bułgarskie Koleje Państwowe’; Balgarski morski flot ‘Bułgarska Flota 
Morska’; Balgarska akademija na naukite ‘Bułgarska Akademia Nauk’; Balgarsko zna- 
me ‘bułgarska flaga; bułgarskie godło’; Balgarska darzava ‘państwo bułgarskie’; // znaj
dujący się w granicach Bułgarii: pianina balgarska ‘bułgarska góra’; balgarski polja 
śiroki ‘bułgarskie szerokie pola’ (oba przykłady z tekstów literackich - przyp. E.S.); 
balgarski reki ‘bułgarskie rzeki’; balgarski brjag ‘bułgarski brzeg’;

2. będący z pochodzenia Bułgarem lub będący obywatelem Bułgarii: balgarski ućen 
‘uczony’; balgarskipisatel ‘pisarz’; balgarskipevec ‘piosenkarz, pieśniarz’; balgarski 
graźdanin ‘obywatel’; // złożony z Bułgarów lub z obywateli Bułgarii: balgarskijat rod 
‘ród, naród’; Balgarska komunistićeska partia; balgarsko malcinstvo ‘mniejszość’; 
balgarska kolonija', balgarska mladeź ‘młodzież’; balgarska vojska ‘wojsko’;

3. zamieszkany przez Bułgarów lub głównie przez Bułgarów: cisto balgarski [se/a], 
‘czysto bułgarskie [wsie]’, balgarski kolibi ‘chaty; szałasy’, balgarski kvartal ‘dzielnica’;

4. dotyczący Bułgarów i Bułgarii lub związany z nimi: balgarska slava, balgarskite 
interesi;

5. wspólny dla wszystkich Bułgarów lub dla obywateli Bułgarii: balgarski ezik ‘ję
zyk’; balgarska azbuka ‘alfabet’; balgarsko pismo-, balgarski zakon ‘prawo, prawo
dawstwo’; balgarsko darzavnopravo ‘prawo państwowe’;

6. napisany we wspólnym dla Bułgarów języku, lub ułożony, stworzony przez Bułga
rów: balgarska literatura-, balgarski vestnik ‘gazeta’; balgarska kniga ‘książka’; balgarski 
rećnik ‘słownik’; balgarska narodna pesen ‘pieśń ludowa’; balgarski pogovorki i po- 
slovici ‘porzekadła i przysłowia’; balgarska muzika', balgarsko izkustvo ‘sztuka’;



202

7. właściwy Bułgarom, charakterystyczny dla Bułgarów lub specyficzny dla nich: 
balgarskijat obićaj’, balgarski nravi ‘moralność’; balgarsko trudoljubie ‘pracowitość’; 
balgarsko gostopriemstvo ‘gościnność’; // typowy dla bytu Bułgarów: prosto balgarsko 
oblekło ‘prosta odzież’ (w sensie tradycyjnego ubioru ludowego - przyp. E.S.); 
balgarska nosija ‘strój ludowy’; balgarski sevici ‘haft’; balgarsko jastie ‘potrawa’; 
balgarska naredba ‘urządzenie domu’;

8. produkowany lub uprawiany w Bułgarii: balgarski tjutjun ‘tytoń’; balgarska 
valna ‘wełna’; balgarsko rozovo masło ‘olejek różany’; balgarski kozi ‘bułgarskie 
kozy’; balgarskipiat ‘tkanina’; balgarska maśina ‘maszyna’.

Bardzo szczegółowa specyfikacja znaczeń może być sprowadzona do dwóch zna
czeń zasadniczych: 1. ‘dotyczący Bułgarów’, i 2. ‘dotyczącego Bułgarii’, przy czym 
Bułgaria jawi się tu w wymiarze instytucjonalno-terytorialnym (ludność - obywatele).

Definicja ta potwierdza wskazane przy okazji eksplikacji hasła Bułgarzy odróżnie
nie „Bułgar” oraz „obywatel Bułgarii”. Wskazuje zarazem istotną zmianę motywacji 
przymiotnika bułgarski w stosunku do odnotowanych w XIX w. Bułgarski to już (co 
oczywiste) nie tylko dotyczący Bułgarów i tymowskiej / naddunajskiej / niewyznaczo- 
nej Bułgarii, ale odnoszony do Bułgarii jako państwa z instytucjami, atrybutami i sym
bolami. Terytorialność, definiowana poprzez granice, jest właściwie - jak wcześniej 
- funkcją pejzażu, czy zdominowania etnicznego (czysto bułgarskie wsie czy dzielnice 
mogą odnosić się już do ekstertytorialności), choć także (w zn. nr 8 w/w przymiotnika 
bułgarski) państwa (eksport).

Pracowitość i gościnność, widoczna w znaczeniu 7 potwierdza żywotność odrodze
niowych cech autostereotypu. Na uwagę zasługuje cykl zbitek o charakterze właściwie 
terminologicznym, dotyczący stroju, wyposażenia domu, kuchni - są to nazwy realiów 
etnograficznych odnoszonych do bułgarskiej wsi.

Zmiany ustrojowe po 1989 r. i nowa polityka etniczna spowodowały istotne zmiany 
w autodefinicji Bułgara. Dotyczą one jednak przede wszystkim transformacji świado
mości narodowej jako etnicznej w obywatelsko-państwową, w mniejszym zaś stopniu 
autostereotypu.

2.3. CZY BUŁGARZY TO SŁOWIANIE?

Nie podlega dyskusji, że istotnym elementem budowania tożsamości narodowej Bułga
rów w okresie Odrodzenia była słowiańskość. Odrodzeniowa słowiańskość miała 
przynajmniej dwa wymiary. W potocznym rozumieniu kojarzyła się przede wszystkim 
z liturgią i piśmiennictwem w języku cerkiewnosłowiańskim. Jako alternatywa prawo
sławia greckojęzycznego w zasadzie pokrywała się z zasięgiem Siaviae Ortodoxae, 
obejmując także przodków dzisiejszych Rumunów czy (tureckojęzycznych) Gagauzów. 
Zgodnie z tą logiką Słowianami nie byli niechrześcijanie, protestanci czy katolicy36.

36 Jakkolwiek w XIX wieku ideolog odrodzenia kultury bułgarskiej, Wasyl Apriłow, zauważa 
Bułgarów-katolików jako „takich samych Bułgarów”, wyrażając jednocześnie pogląd, iż stanowczo 
powinni oni przyjąć prawosławie.
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W miastach imperium, gdzie w szczególny sposób dawała o sobie znać dominacja 
prestiżowej kultury języka greckiego, naturalną konsekwencją procesu akulturacji 
awansujących społecznie etnicznych Bułgarów był ich udział w życiu wspólnot religij
nych z liturgią grecką. Tym samym kulturowi Grecy nie uważali się i nie byli uważani 
za Słowian, choć mogli jednocześnie czuć się Bułgarami.

To potoczne rozumienie słowiańskości okaże się istotne w procesie definiowania 
kultury narodowej. Nie prawosławie samo w sobie, ale przywiązanie do tradycji kultu
ry cerkiewnosłowiańskiej stanie się jednym z kryteriów „bułgarskości”.

Osobną kwestię stanowi słowiańskość jako poczucie wspólnoty genetycznej i sto
sunek do innych narodów słowiańskich, zwłaszcza tych spoza kultury prawosławia. 
Wśród uczonych zajmujących się Odrodzeniem panuje zgoda, że do istotnego wzrostu 
świadomości nie tylko narodowej, ale i słowiańskiej, przyczyniło się piśmiennictwo 
historyczne - samo w sobie będące również symptomem Odrodzenia. Stanowiące nie
odłączny element każdej historii mity etnogenetyczne aktualizowały ideę pokrewień
stwa narodów słowiańskich, wspólnego pochodzenia i praojczyzny.

2.3.1. Słowiańskie korzenie

Obok stanowiącej symboliczny początek Odrodzenia Historii słowianobułgarskiej 
Paisjusza Chilendarskiego (1862) jako źródła inspiracji, wśród dzieł będących dowo
dem świadomości historycznej (w przypadku prac, których recepcji nie potwierdzono), 
wymienia się tu: Stematografię Christofora Żefarovicia (1741), anonimową Historię 
Zografską (Istorija vo kratce o bolgaroslovenskom narode, 1762), historię mnicha 
Spirydona (Istorija vo kratce o bolgarskom narode slovenskom, 1792), historię Bułga
rii Blasiusa Kleinera (1761), historię Serbii i Bułgarii F. PejaCevicia (1794), pracę 
Jovana Rajicia (Istorija raznih slavenskih narodov najpaće Bolgar, Horwatov i Serbov, 
1794), oraz stanowiącą wyciąg z tej ostatniej, szczególnie popularną wśród Bułgarów 
książkę Atanasa Neskowicza (Neskovicia) Istorija slaveno-bolgarskog naroda (dwa 
wydania w 1801 r. kolejne w 1811 r. i 1844) (Istorija, 1989: 50). Stosunkowo od nie
dawna w podręcznikach literatury pojawiają się wzmianki o poprzedzającej Historię 
Paisjusza o ponad wiek Historii Bułgarii katolickiego biskupa Sofii Petra Bogdana 
Bakszewa (1667)”, w czym widzieć można powrót do koncepcji integralnej historii 
kultury, niewpływającej jednak zasadniczo na stereotyp Odrodzenia37 38.

37 Spuścizna katolicka została uznana za część kultury narodowej już po zdefiniowaniu się kodu 
kultury narodowej, stąd do chwili obecnej traktowana jest ona jako kultura alternatywna, odrębna; 
odwoływanie się do tradycji katolików bułgarskich ma charakter koniunkturalny; dalekie jest od 
konsekwencji; Bogdanów - Julija Nikolova, Pózroźdenski uroci, Plovdiv 1993.

Łacińską rękopiśmienną historię Bakszewa przetłumaczono na bułgarski i wydano dopiero w drugiej 
połowie XX w.

Listę wspomnianych prac można by poszerzyć, uwzględniając wykorzystywane 
przez autorów teksty źródłowe, nierzadko przytaczane we fragmentach lub trawesto
wane. Dla przykładu wystarczy przytoczyć znany fakt, iż Stematografia Zefarovicia 
pozostaje w ścisłym związku z pracą Rittera-Vitezovicia; cytowany między innymi 
przez Paisjusza Mauro Orbini (Il regno degłi Slavi, 1601) opracował jeden z odpisów 



204

Latopisu Dukljanina z Baru (Rapacka 1997: 102), a historiografowie bułgarscy posił
kowali się też książką Razgovor ugodni naroda slovinskoga Andriji Kaćicia Miośicia 
(1759).

Doceniając widoczne wśród historyków bułgarskich zainteresowanie szerokim 
kontekstem pierwszych rodzimych prac historiograficznych, zauważyć należy, że trzy 
bułgarskie historie z drugiej połowy XVIII w. zrodziły się w tradycyjnym obiegu reli
gijnej kultury rękopiśmiennej, kompilującej i mało wrażliwej na kwestie autorstwa. To 
okres, w którym nastąpiła już (co zaznacza Paisjusz, wspominając o tych, którzy wsty
dzą się nazwać Bułgarami i ciągną ku kulturze greckiej) degradacja kultury religijnej 
na rzecz kultury świeckiej.

Kwestia greckiego jako języka kultury świeckiej jest względna, zważywszy iż chodzi 
o kosmopolityczne środowisko kupieckie, w Turcji, ale i poza nią - w Rosji, Francji, 
Austrii itd. Na ile kompilowane w klasztorach notatki z różnych źródeł, powielane 
i uzupełniane przez nielicznie reprezentowanych na bułgarskiej prowincji znawców tra
dycyjnej kultury wyższej były znane przedstawicielom nowych świeckich elit?

2.3.2. Przypadek Historii słowianobułgarskiej

Mimo dość dobrze już zdiagnozowanego procesu przepływu idei i kształtowania się 
świadomości historycznej Bułgarów, dwóch cznynników pozostających w ścisłym 
związku z procesami i tendencjami charakterystycznymi tak dla Słowiańszczyzny po
łudniowej, jak i dla wschodniej (pośrednio zachodniej), skłaniąjących do zweryfiko
wania przekonań zarówno o wyjątkowym charakterze Historii Paisjusza, jak i jego 
wyjątkowej roli w budzeniu świadomości narodowej (Canev, 1988), dzieło to pozo
staje niekwestionowanym liderem w kanonie dóbr narodowych, o czym świadczą 
choćby ciągle podejmowane próby zmierzenia się z tekstem.

Recepcja Historii słowianobułgarskiej jest pewnym fenomenem, wykazującym 
symptomy z jednej strony mitologizacji, z drugiej - racjonalizacji mitu. Zacząć wypada 
od stosunkowo późnego przypisania Historii funkcji „nowego początku” - we wspo
mnianym już artykule Drinowa z końca lat sześćdziesiątych XIX w. Pomysł Drinowa 
spotkał się z niejednoznacznym odbiorem - obok entuzjastów (Sławejkow, Karawełow), 
nie brak było sceptyków, którzy opowiadali się za utrwaloną już wizją genezy kultury 
narodowej jako wyniku kolektywnych działań formacji mieszczańskiej w (sprzyjającym) 
klimacie reform sułtańskich (słynne -, jedna jaskółka wiosny nie czyni”).

Jako jeden z głównych argumentów, przemawiających za przyznaniem Historii 
wyjątkowego statusu (poza jej wymową ideologiczną) posłużył fakt, iż w okresie Od
rodzenia krążyła ona w niezliczonej liczbie odpisów (dwukrotnie przepisywał ją mię
dzy innymi Sofroniusz Wraczański, do sporządzenia dwóch kopii przyznaję się sam 
Sławejkow).

Podręcznikowe stwierdzenie, że Historia była dziełem niezwykle popularnym, czę
sto przepisywanym, zawiera jedynie część prawdy - kompilację Paisjusza nie tylko 
powielano, ale i przeredagowywano, bywała też źródłem dalszych kompilacji, które 
współcześnie kwalifikowane są jako jej redakcje i przeróbki. Wspólnym mianem Hi
storii słowianobułgarskiej, poza odkrytym dopiero w XX w. autografem Paisjusza, 



205

określa się kilkadziesiąt tekstów, niekiedy znacznie się różniących. Tekst Paisjusza 
uzupełniano wątkami z Historii Zografskiej, Istorii vkratce mnicha Spirydona, historii 
Rajicia, a z czasem nawet fragmentami prac Wenelina czy Apriłowa (Canev, 1989: 61- 
-65). Zdarzają się egzemplarze ilustrowane reprodukcjami ze Stematografii Zefarov- 
icia, a także przypadki włączania do tekstu przełożonych fragmentów z Razgovor 
ugodni naroda slovinskoga Andriji Kaćicia Miośicia (Konev, 1983: 242-247). Ozna
cza to zatem także istotne niekiedy modyfikacje elementów koncepcji dziejów naro
dowych w stosunku do autografu zografskiego. Dla porównania: umieszczenie wśród 
władców bułgarskich Iliryka i Kolędy symbolizuje inny niż u Paisjusza mit etiologicz
ny, a nazwanie królem bułgarskim Stefana Duszana (Konev, 1995: 20) - jest sprzeczne 
z duchem tekstu Paisjusza etc.3’

39 Historia slowianobulgarska przypomina zatem inne zjawisko znane w kulturze bułgarskiej 
- damaskiny. Jest to korpus tekstów, które łączy w zasadzie nazwa: pierwotnie określano nią przekłady 
Tezaurusa Damascene Studyty, z czasem - zbiory homilii albo kodeksy o treści mieszanej. O ile jednak 
wśród damaskinów są i takie, w których nie ma tekstów Damascena, o tyle przeróbki Historii slowiano- 
bulgarskiej ex dejinitone zawierają fragmenty tekstu Paisjusza.

Co ciekawe, największa liczba zachowanych przeróbek pochodzi z lat trzydziestych 
i czterdziestych XIX w., a więc z okresu, kiedy rozpoczęto zbieranie narodowych pamią
tek i folkloru. Przy podejściu zdroworozsądkowym, niekwestionującym bynajmniej do
robku całej „paisjuszologii”, wyłania się z tego obrazek osobistych notatek, wyciągów 
z lektur, śladu indywidualnych studiów, które trudno uznać za postulowane przez Paisju
sza powielanie i przepisywanie jego dziełka. Domniemane przeróbki są w istocie doku
mentem poszukiwań historycznych, dalece wykraczającym poza Historię Paisjusza.

Do niedawna za przeróbkę Historii słowianobułgarskiej uważano Carstvenik, wydany 
w 1844 r. w Budzie przez Christatóego Pawłowicza. Jeszcze w opiniotwórczym Słowniku 
literatury bułgarskiej przeczytać można, że Pawłowicz w oparciu o odpisy historii Pa
isjusza Chilendarskiego komponuje (sastavja) Carstvenik - pierwsze drukowane wyda
nie Historii słowianobułgarskiej (1982: 15, podkr. E.S.). W wydanej kilka lat później 
monografii poświęconej wczesnej historiografii bułgarskiej Dymitr Canew wyraża opinię, 
iż Carstvenik jest znacznie oddaloną od oryginału, wtórną kompilacją kilku przeróbek, 
syntezującą tradycję południowobułgarską (tracko-macedońską) i północnobułgarską, 
włączającą ponadto nowe dane. Pawłowicz wykorzystał najprawdopodobniej odpis Sła- 
wejkowa, być może również stanowiący pośredni pierwowzór odpisu Sławejkowa opis 
Fotinowa tzw. redakcji rilskiej z 1825 r., i na pewno tekst z północnej Bułgarii (Canew, 
1989: 62). O stopniu oddalenia wnioskować można choćby na podstawie takiego detalu 
jak obecność Iliryka - postaci z całkiem innej legendy etiologicznej. Zaznaczyć wypada, 
iż obie kwalifikacje powstały w oparciu o ten sam poziom wiedzy - wyniki prowadzo
nych na szeroką skalę badań tekstologicznych, na które powołuje się Canew, były już 
znane w chwili powstawania Słownika.

Rzecz w tym, że Carstvenik funkcjonował jako tekst przypisywany Paisjuszowi. 
Tytuł książki Pawłowicza jest po prostu obiegową nazwą wspomnianych kompilacji 
i przeróbek. W liście do Wenelina (z 7.06.1838 r.) Apriłow piszę:

Zaopatrzyłem się w bułgarski Carstvenik, napisany przez chilendarskiego hieromonacha Pa
isjusza w 1762 r., w którym są rzeczy bardzo ciekawe i nieznane (przynajmniej dla mnie). Autor, 
mimo iż nie wskazuje źródeł, poza Mauro Orbinim, a powołuje się na różne źródła, jest godny 
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zaufania, być może pisał zgodnie z podaniami ludowymi. Poza tym w Carstveniku jest wiele błę
dów, anachronizmów, braków itd. (Aprilov, 1968: 268).

Późniejsze wzmianki o poszukiwaniu, znajdywaniu i porównywaniu poszczegól
nych wariantów, a także plan, by „uczynić Odessę miejscem zbiórki Carstvenikow, 
a potem informować p. historyka” (tzn. Wenelina - przyp. E.S.; Aprilov, 1968: 294, 
list z 1.12.1838 r.) wskazują, że Apriłow traktował gromadzone teksty jako materiał 
źródłowy, stanowiący ledwie punkt wyjścia do naukowego opracowania dziejów oj
czystych, nie zaś jako dzieło samo w sobie.

Akcja zbierania egzemplarzy Historii słowianobułgarskiej, w trakcie której po
wstało co najmniej kilka odpisów, jest w istocie wynikiem zabawnego nieporozumie
nia. W trakcie nieudanego wyjazdu stypendialnego do Bułgarii kilka lat wcześniej, 
młody uczony rosyjski przypadkiem dowiedział się, iż pewien Bułgar w Babadag po
siada „starożytny rękopis, pisany na pergaminie, o nazwie „Carstavenik” (sic!). Prze
konany, iż bliski jest wielkiego odkrycia, Wenelin usiłował nabyć ów rękopis, ale 
szczęśliwy posiadacz tegoż skutecznie go unikał. W liście do Apriłowa Wenelin nie 
omieszkał poskarżyć się na utrudniających mu badania Bułgarów i wspomnieć, że ów 
„Carstavenik” nie daje mu spać po nocach.

Jak widać, Apriłow wziął sobie do serca żale Wenelina i zorganizował niezwykle 
skuteczną akcję poszukiwawczą, tyle że jej wynik zamiast uszczęśliwić, raczej rozcza
rował Mistrza. Nie był to wymarzony unikat z czasów Bizancjum, a seria odpisów 
stosunkowo niedawno dokonanej kompilacji źródeł już mu znanych. Stąd zrozumiały 
staje się późniejszy atak Apriłowa na Pawłowicza i druzgocąca recenzja po ukazaniu 
się Carstvenika\

Panu Christakiemu przypisuje się także wydany w 1844 roku w Budzie „Carstvenik iii istorija 
bolgarskaja”. Ten „Carstvenik” kilka lat temu przysłali nam Bułgarzy z Braiły, którzy chcieli go 
wydać drukiem jako rzadki rękopis. Po przejrzeniu znaleźliśmy go prawie identycznym (roven) 
z innymi trzema rękopisami, które mieliśmy od innych osób. Odesłaliśmy go do Braiły z odpo
wiedzią, iż, naszym zdaniem, ponieważ jest w nim wiele nieścisłości, błędów i anachronizmów 
(pSlen s mnogo nepravilnosti, greśki i anachronizmi), nie uważamy za dobre (by) dawać kłamliwe 
wyobrażenie o naszej historiografii (bitoopisanie) i lepiej poczekać na wydanie historii Kipilow- 
skiego, która - nawet jeśli podejrzewamy, że będzie sucha i siermiężna (suremŁźka), jako że 
wzięta z Rajiczowej - przynajmniej będzie mogła uchodzić za rzecz wiarygodną i porządną (neśto 
vjamo i uredno) (Aprilov, 1968: 203-204).

Cytat powyższy, jaskrawo kontrastujący z opiniami późniejszych piewców rodzimej 
historiografii, ilustruje też pewne mechanizmy kreowania mitu. Zdyskwalifikowana 
jako klechda domowa przez zwolennika naukowej wizji dziejów rodzima historiogra
fia, wydobyta na światło dzienne dzięki akcji poszukiwania zabytków, urzekła i zafa
scynowała Bułgarów. Wydany przez Pawłowicza Carstvenik istotnie odegrał dużą rolę 
w edukacji patriotycznej. Był wykorzystywany w szkołach jako podręcznik narodowej 
historii, o czym wspomina między innymi Karawełow. Już przed opublikowaniem 
książki Pawłowicza pojawiły się teksty zawierające czytelne odesłania do patriotycz
nego wstępu (jako lejtmotyw szczególnie kwestię: „Dlaczego wstydzisz nazwać się 
Bułgarem?”). Z czasem liczba intertekstualizacji wzrasta, przy czym głównym ich 
źródłem jest wspomniany wstęp i posłowie.

Pierwsze wydanie Historii, dokonane przez A.V. Longinowa na podstawie późnego 
odpisu z połowy XIX w., miało miejsce w Lublinie (1888 r.). Dekadę później bułgar
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ską edycję krytyczną tego samego tekstu przygotowuje Teodorow-Bałan (Płowdiw 
1898). Dopiero w roku 1914 Jordan Iwanow publikuje - zidentyfikowany jako orygi
nalny brudnopis - tekst ze zbiorów Zografu. Krytyczną edycję wraz z dokumentacją 
fotograficzną tego zabytku przynosi wydanie Bożydara Rajkowa (Sofia 1989), z które
go zaczerpnięte zostały powyższe dane bibliograficzne.

2.3.3. Paisjusz panslawista

Niezależnie od wskazanych już wyżej problemów związanych z recepcją Historii sło- 
wianobulgarskiej, warto przyjrzeć się jej jako niepozbawionemu walorów literackich 
dokumentowi świadomości słowiańskiej drugiej połowy XVIII w. Problem - w jakim 
stopniu treści w niej są autoryzowane przez Paisjusza, a w jakim wniesione w wyniku 
kompilacji, można łatwo wyeliminować, odwołując się do prototekstu - mianowicie 
wspomnianego już zografskiego brudnopisu.

Wątek słowiański stanowi istotną część Historii słowianobułgarskiej (1сторид 
славкноболгарскад). Już w samym kwalifikatorze słowianobułgarski, pojawiającym 
się poza tytułem tylko raz we wstępie (той славеноболгарски народь, 106/58), 
w kontekście całości widzieć można metatekstowy wykładnik syntezy podmiotu histo
rii realizującego się jako Słowianie i jako Bułgarzy. Odnotowane w Historii postaci 
nazwy Słowianie stanowić mogą przyczynek do badań w kwestii mechanizmów 
kształtowania się nazewnictwa w okresie wczesnego Odrodzenia. W Historii wystę
puje nazwa Słowianie, derywowana zarówno od podstawy slav- jak i slov< зоват се 
славдни 86/56; славлни 9а/56; славАНИ панониски 19а/66; болгари и прочи 
славАНЬ 576/107; тия слованЪ 9а/56; они сло(в)Анк 9а/56; dwukrotnie pojawiają 
się postaci zdradzające hiperpoprawność: славалн! - нарекли они (‘ten/ów’) родъ 
славамн 86/56; oraz славъдапа 12а/59. Przymiotnik ‘słowiański’ zasadniczo wiąże 
się z podstawą slav- (tu należy podkreślić bardzo niekonsekwentną pisownię - jak 
łatwo zauważyć, występują tu postaci: славянски, славенски, славенъски, 
славянски, славаниски - от вс-kro народа славкнскаго; от свето народа 
славЪнскаго 4а/50; и прв! свети славянски от болгарски родъ и язик про- 
с!алъ... 4а/50,- щамби славянски 5а/51; п/смена и кн/ги на славянски язикъ 
57а/107,- воевода славянски или болгарски 57а/107; язикъ славкнски 
57а/107; п/смена и кн/ги славянски 586/109; от св! народи славкнски 
59а/109; нашъ славенски язикъ 8а/55; славенские кн1ги 595/109; и весъ 
славенъски народъ 66/54; славянски язикъ 86/56; славянские [свкщен1ци] 
586/108; нарекли наши кн/ги и весъ родъ и язикъ славаниски родъ. 86/56. 
Przymiotniki ze slov- występują w tekście tylko trzykrotnie, w kontekstach: писмо 
словЪнское 186/66; писмо на словкнски узикъ 576/108; ради словенскаго 
народа 6а/53.

Głównym powodem różnic w pisowni, a zwłaszcza obecności oboczności slav-/ 
slov-, jest zapewne kompilowanie różnych źródeł. Podobnie będzie zresztą w piśmien
nictwie XIX wieku, w którym zarówno formy liczby pojedynczej i mnogiej, jak i formy 
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szeroko rozumianych derywatów cechuje duża różnorodność, por. slavenin, slavjanin, 
slovenin, slovjanin, sloven, slovjan, slovenec; slavjani, slaveni, slavine, slavini, sloveni, 
slavene, slavjane, slavi (kontekst hist.); slavjanski, slavanski, slavetiskiQ), slavski, sloven
skid), slovanskid); slavenist, slavjanka, slovenka, slavenstvo, slavjanstvo, slavjanstina, 
slavenstina, slovenstina, slavjanoapostol, slavjanobalkanski, slavjano-balgarin, 
slavjanbolgarskij, slavenobolgarskij, slavenobolgarski, slavenobalgarski, slavjanoved, 
slavjanovedenie, slavenovizantijskij, slavjanoznanie, slavjanoljubiv, slavjanonenavi- 
djaśt, slavjanofil, slavjanofilski, slavjanofilstvo, slavjanofob, slavjanofobstvo, slavja- 
nohristijanski, balgaro-sloveni, balgaro-slovenski (BER).

Za źródłami przejmuje Paisjusz mit jafetycki i dalsze dzieje przodków, kolejno jako 
Moschowitów (synów Moschosa), Skandynawów (Skandavlanie), a wreszcie Słowian. 
Mimo że fragment dotyczący etnogenezy Słowian i okoliczności powstania nazwy 
etnicznej nie jest oryginalny, warto go przytoczyć choćby ze względu na uwidaczniają
cą się w nim perspektywę kolebki Słowian (za górami, za lasami...), bardzo różnej od 
natywistycznej, akcentującej zasiedzenie wizji, z jaką mamy do czynienia w naszej 
części Europy. Ta perspektywa: przybyszów na Bałkanach, genetycznie związanych 
z innym obszarem, obecna zarówno w czasach Odrodzenia, jak i w akcentujących 
„słowiańskość” publikacjach z XX wieku (w tym naukowych), jest chyba jednym ze 
słabiej zdiagnozowanych aspektów bułgarskiej świadomości.

U moskovskaja zemla ima nekoa strana, zove se Skandinavia. Како se razsejali isprvo, oni, 
sto bili na ona strana [tzn. tamtejsi Moschowici - przyp. E.S.], zvali gi Skandavlane. Oni Skan- 
davlanie po mnogo leta i vreme, kogda se umnoźili na ona zemla, dignali se ot ona zemla i otiśli 
k zapadu i naśli tamo zemla pokraj Okian moro. Naziva se ono m[o]re Baltskoe i Pomariskoe. 
I naselili se tamo pokraj Bradibura oni Skandavlane, a po to ime skandavlane posle narekli oni 
rod slavajani i do dnes. Oni sto ostali tamo, zovat se slavjani. Krstil gi svety Kiril i Metodija 
i poradi nih narekli nasi knigi i ves rod i jazik slavjanski rod. Oni naj pravo i naj Cisto pesedat 
slavjanski jazik i mnogo reći podobni na bolgarski reći besedat, no sega drźat rimska vera i sv[i] 
voinsvujut kesaru nemskomu i obratili ih rimlani pod vlast i vśru papinu. Tija slovjanć edin rod 
i jazik s bolgari.

Kogda se naselili po ona zemla kraj nemci i brandiburi, po nekoe vreme vSstali ot nih mnogo 
naród i pojśli paki v zemlju Moskovskoju, no moskali i rusi ne puskali ih v zemlju nihnu i bilo 
vo[j]ska i bran velika. Tu odoleli slavjani na brani i vlezli paki v onu zemlju i naselili se pokraj 
velikie reki Bolgi, koją tećet ot juźna strana na sever prez Moskovska drzava i vhodit v Okijan 
more. Poradi taja ręka Bolga narekli se bolgari oni slo[v]janć i do dnes. I bili v ona zemla za 
mnoga leta i vremena do leto ot roźd[s]tva Hr[s]tovo 378.

V to vreme crstvoval Ouale[n]t cr v Carigrad. Oni bolgari imejali namerenie i sSglasie da 
traźat dobra i pitoma zemla i vhstali ot ona zemla i ręka mnogo naród i priiśli v zemlju Maćarsku 
i VlaSku. Pratili crju Oualentu, prosili da ich pustit prez Dunav da se naselat pokrai Dunav v Tra- 
kiju. Taja zemla vSzljubili bolgari [...]

Poza ciekawą transformacją wątku Waregów, czy raczej bardziej swojskich Wikin
gów w czynnik konstytutywny rodu słowiańskiego, niezmiernie istotne są tutaj 
wzmianki o Słowianach Zachodnich, misji wielkomorawskiej oraz, uwaga: „z ich po
wodu nazwali nasze księgi słowiańskimi, a cały ród rodem słowiańskim” i wyrażone 
dalej przekonanie o zachowaniu przez Słowian Zachodnich najczystszego narzecza. 
Chociaż Paisjusz dokonuje tu jednoznacznej kategoryzacji wyznaniowej (tamci są 
katolikami, więc tradycyjnie obcymi), górę bierze solidarność genetyczna: „Ci Słowia
nie są tego samego pochodzenia, co Bułgarzy”. W tym kontekście niezwykle intrygu
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jące jest występujące w dalszej części przeciwstawienie Słowian Moskalom i Rusom 
(teoretycznie więc: ci Słowianami nie są!).

Dalsza część mitu etnogenetycznego i transformacja Słowian w Bułgarów odzwier
ciedla panujące jeszcze w XIX wieku przekonanie o słowiańskim pochodzeniu założy
cieli państwa bułgarskiego40.

40 Jakkolwiek warto przytoczyć wyrażone przez Wandę Smochowską przypuszczenie, iż „nie można 
wykluczyć, że Paisjuszowi znany był „Bułgarski apokryficzny latopis”, w którym Bóg zwraca się do 
proroka Izajasza ze słowami: „Izajaszu, mój ukochany proroku, idź na zachód, z najwyższych stron Rzymu 
wskaż trzecią część Kumanów, zwanych Bułgarami, i zasiedl kraj karwuński, który spustoszyli Rzymianie 
> Hellenowie" (Smochowską, 1998: 18-19).

Na mit słowiański u Paisjusza składa się zatem, wraz z tradycją cyrylometodejską, 
idea pokrewieństwa Słowian. Portret rodzinny jest jednak dosyć nietypowy - obok 
wskazanego już, narzucającego się jako wykluczenie potraktowania Moskali i Rusów 
(tych ostatnich zapewne rozumianych jako Waregów), w Historii dokonuje się też 
symboliczne wykluczenie Serbów - zakwestionowanie słowiańskiego pochodzenia 
władców serbskich (pogardliwe ładni), a za nimi wykluczenie ze słowiańskości całego 
narodu.

2.3.4. Wzajemność (?) słowiańska i (pan)slawistyka

Z obrazem tym jaskrawo kontrastują znany nam obraz słowiańskiej sielanki z początku 
XIX wieku, na którym widać Bułgarów zapatrzonych w Rosję; propozycja Sofroniusza 
przyłączenia Bułgarii (rozumianej jako tereny naddunajskie) do Rosji; Jovan Rajić 
i Wenelin jako autorytety w dziedzinie historii; przekłady dokonywane z rosyjskiego 
i serbskiego; korespondencja Kyrczowskiego z księciem Obrenowiciem w sprawie 
druku książek (słynne: czy będą drukowane po bułgarsku czy po serbsku?)-, Dodatak 
Vuka; Belgrad jako miejsce druku wielu bułgarskich książek; propozycja dla Neofita 
Rilskiego objęcia serbskiej diecezji w Szabacu itd. itp. W tytułach książek często po
jawia się kwalifkator słayjanobołgarski, w którym widzieć można, jak chce Iwan 
Radew, nawiązanie do tradycji Paisjuszowskiej, albo (o czym szerzej przy innej okazji) 
ślad koneksji bułgarsko-serbskich.

2.3.4.1. Fenomen Wenelina, czyli o skutkach podróży i spotkań, a także 
przyczynek w kwestii Moskwy jako bramy do innego wymiaru, tudzież 
o wymiarach kosmicznych kariery naukowej

W 1830 r. zamożny kupiec z Odessy, jeden z filarów tamtejszej greckiej socjety, nie- 
skąpiący środków na greckie szkoły, prawdopodobnie heterysta, a więc i mason (nie
gdyś zabrany po śmierci ojca jako siedmioletnie dziecko przez starszych braci do Ro
sji, oddany do niemieckiej szkoły w Braszowie, studiujący czas jakiś w Niemczech), 
odbywa podróż do Konstantynopola. Po powrocie staje się innym człowiekiem - zrywa 
kontakty towarzyskie z Grekami i ogłasza wszem i wobec, że dzięki rosyjskiemu histo
rykowi Wenelinowi odkrył, iż jest Bułgarem. Tyle legenda. Bardzo podobna do wielu 
innych spektakularnych nawróceń, ale najbardziej chyba do legendy Jana Henryka 
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Dąbrowskiego (tego od Mazurka), syna pruskiego oficera w służbie Rzeczypospolitej, 
z matki Saksonki, po śmierci ojca pacholęciem zabranego przez matkę do Drezna, 
wychowanego w kulturze języka niemieckiego, wysłanego do pruskiej akademii woj
skowej, następnie w służbie armii tłumiącej insurekcję kościuszkowską. Podobno oso
biście aresztował Kościuszkę, żeby w chwilę później przejść na stronę powstańców 
i do końca życia pozostać gorącym polskim patriotą. Niechętni Apriłowowi współcześ
ni zarzucali mu, że nie znał bułgarskiego. W legendzie uwielbianego ponoć przez 
podwładnych Dąbrowskiego mowa o tym, że nauczył się wprawdzie polskiego, ale do 
końca życia zachował chrapliwy niemiecki akcent41.

41 Historię Dąbrowskiego w tej (mniej więcej) wersji usłyszałam w programie radiowym. Celowo nie 
sięgam tu do wiarygodnych źródeł historycznych, gdyż zaintygowała mnie zbieżność obu histoni 
w wydaniu popularnym. Stąd też kwalifikacja „legenda” (jednostronny wybór faktów) a nie „mit 
(przekonanie o prawdziwości faktów niebyłych).

42 Tę kwalifikację etniczną spotkać można już u Apriłowa; dla współczesnych Karpatorusinów pamięć 
o Juriju Wenelinie (Jerzym Hucy) i jego zasługach stanowi część dziedzictwa narodowego (wymieniany 
jest w gronie najbardziej zasłużonych Karpatorusinów); por. bardzo ciekawą autoprezentację tożsamości 
Karpatorusinów na stronie http://all.zakarpattya.net/pol/begin.html.

Kim był Wenelin, jedna z ikon bułgarskiego Odrodzenia? Naprawdę nazywał się 
Jerzy Huca i był Rusinem z pozostającej w granicach Austro-Węgier Wielkiej Tibawy, 
czyli Karpatorusinem42. Studiował we Lwowie, i stąd zapewne jego historiozofią. 
W trakcie krótkiego epizodu nauczycielskiego w Besarabii zetknął się z mieszkającymi 
tam Bułgarami, co określiło kierunek jego zainteresowań. W Moskwie studiował 
wprawdzie medycynę, ale pozostawał w kręgu Pogodina. Po ukazaniu się pierwszej 
książki o Bułgarach uzyskał stypendium na wyjazd do Bułgarii (jedno i drugie z pomo
cą Pogodina). Wyjeżdżał, jak sam pisał kilka lat później w liście do Apriłowa, 
„w ciemno”, nie dysponując przydatnymi (by nie powiedzieć: koniecznymi) w takiej 
sytuacji kontaktami. Także inne okoliczności nie sprzyjały powodzeniu ekspedycji: 
było to bezpośrednio po kolejnej wojnie rosyjsko-tureckiej. Wenelinowi udało się 
wpradzie zwiedzić Warnę, Kawamę, Kjustendżę, Babadag i Sylistrę oraz nawiązać 
kontakty z Bułgarami pochodzącymi z różnych regionów i zebrać bogate materiały, ale 
w kontaktach z miejscowymi, zawiedzionymi wycofaniem się Rosjan, jako przybysz 
„stamtąd”, doznawał wielu przykrości, z których najboleśniejszą było... ukrywanie 
przed nim pieśni bułgarskich.

Na temat znajomości Apriłowa i Wenelina, tak istotnej w kontekście Odrodzenia, 
pisano niejednokrotnie. Z ustaleń Wieniediktowa wynika, że wieloletnią współpracę 
zapoczątkował późny (zważywszy datę przełomu ideologicznego Apriłowa) list inten
cyjny podpisany przez Apriłowa i Pałauzowa, reprezentantów środowiska Bułgarów 
z Odessy, oraz - prywatny już - list samego Apriłowa.

Co ciekawe, zachowane listy Apriłowa do Wenelina świadczą o tym, że najgorliw
szy z uczniów i kapłan kultu Rusina w Bułgarii nie był wcale pozbawioną własnego 
zdania, zauroczoną i uwiedzioną przez idee Hucy ofiarą tej znajomości. Apriłow raczej 
traktował Wenelina instrumentalnie: bardziej jako wykonawcę konkretnego zamówie
nia niż mistrza (np. bezceremonialnie wytykając mu ignorancję w kwestiach języko
wych i żądając poprawek). Dywagacje Kipiłowskiego o problemie z wyborem historii, 
którą należałoby przetłumaczyć, uwiarygadniają hipotezę, że Wenelin okazał się dla 

http://all.zakarpattya.net/pol/begin.html
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Bułgarów mężem opatrznościowym, gdyż proponowana przez niego wersja historii 
była dokładnie taką, jakiej oczekiwali.

Wspomniany list Apriłowa był niedwuznaczną, budzącą szacunek ofertą handlową: 
odczuwając brak własnej historii, Bułgarzy zwrócili się do profesjonalisty, zobowiązali 
się także do dostarczenia materiałów i wsparcia finansowego publikacji. I rzeczywi
ście, od tej pory cała patriotyczna Bułgaria, poganiana przez Apriłowa, zbierała mate
riały do kolejnych książek Wenelina.

Po śmierci Wenelina Apriłow pochłonięty był z jednej strony planami wzniesienia 
obelisku ku czci uczonego, z drugiej strony - odzyskaniem powierzonych mu materia
łów. Mimo że recepcję Wenelina przed ukazaniem się przekładów jego książek na 
bułgarski potwierdzają inni autorzy (m.in. Kipiłowski), bez wątpienia wykreowanie go 
na męża opatrznościowego jest dziełem Apriłowa, który w drugiej części Dennicy 
zamieszcza krótki rys biograficzny, do dziś stanowiący jedno z głównych źródeł wie
dzy o Wenelinie, a także rysunek marmurowego obelisku, ufundowanego przez Bułga
rów z Odessy z epitafium ułożonym przez Georgiego Peszakowa i odę z Rydanie na 
smertta Ju.I. Venelina tegoż autora.

W utrzymanym w dość rzeczowym tonie biogramie pojawiają się pierwsze symp
tomy kanonizacji uczonego: „Godne podkreślenia jest, iż Wenelin przybył do Moskwy, 
jak już powiedzieliśmy, na Wielkanoc i na Wielkanoc po szesnastu latach udał się 
z Rosji na tamten świat” [...] (Aprilov, 1968: 129). W aspekcie semiotycznym ta nie
winna uwaga, wpleciona w tekst, stanowi przyczynek w kwestii jednego z mechani
zmów Odrodzenia - narodzin kultury narodowej jako świeckiego kultu, wykorzystują
cego symbolikę i rytuały religijne. Powiązanie śmierci Wenelina z misterium 
Zmartwychwstania Pańskiego, a także nieistotny z pozoru fakt, że po rosyjsku Wielka
noc to Voskresenije, a po bułgarsku Velikden, mają w istocie kolosalny ładunek se- 
miotyczny. Zwłaszcza że - jak dalej piszę Apriłow - Wenelin zmarł o świcie, a zatem: 
w zaraniu Wielkiego Dnia, kiedy jeszcze nie do końca wypełniło się Słowo, ale już 
uruchomione zostały mechanizmy prowadzące do nieuniknionego finału. Odchodzi 
Wenelin, pojawia się Chrystus Triumfujący Nad Siłami Ciemności... Mamy tu więc 
w jednym trzy hipostazy: przeistoczenie, odrodzenie i zmartwychwstanie. Niesamowi
te, jeśli dodać do tego trop podsuwany przez samego autora: Wenelin pojawił się 
w Moskwie i opuścił Rosję (przenosząc się na tamten świat) w tym samym (Wielkim) 
Dniu - jego życie zatoczyło szesnastoletni cykl, jego dni i misja wypełniły się, jego 
koniec był powrotem do Początku, Moskwa - bramą dwóch światów - sacrum i profa
nem... I pomyśleć, że Bułhakow piszę Mistrza i Małgorzatę prawie stulecie później!

Epitafium z obelisku na cześć Wenelina na trwałe weszło do kanonu kultury buł
garskiej, nie tylko jako atrybut tego, który Przypomniał światu o zapomnianym, łecz 
niegdyś sławnym, potężnym plemieniu bułgarskim i gorąco pragnął ujrzeć jego odro
dzenie, ale i w postaci niezliczonych intertekstualizacji, już w kontekście refleksji nad 
kondycją narodu, zapomianego, lecz niegdyś sławnego. Z czasem określenie to prze
kształciło się w kliszę, o czym świadczą użycia, w których nie jest ono wyodrębniane 
jako cytat (jest oceną!)63. W ten sposób tekst literacki (epitafium) w istotny sposób 
przyczynił się nie tylko do wykreowania mitu Wenelina, ale i do kompleksu, wynikają-

Zwraca na to uwagę także Elka Drosnewa, por.: Poćti vinagi pri predstavjaneto na Venelin sledva 
i variant na ocenka za deloto mu, zaimstvuvan ot pametnija nadpis (Drosneva, 1999: 81). 
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cego z rzekomego „zapomnienia przez świat”, a więc - korespondującego z wyobraże
niem o czasach tureckich jako rodzaju „czarnej dziury” - przekonania o oderwaniu od 
Europy w okresie „przedwenelinowskim” i peryferyczności czy prowincjalizmie włas
nych tradycji (ubi leones'). Przekładały się one na oceny własnej kultury narodowej 
jako wtórnej, naśladującej (czy, jak ujmowano to dosadniej - małpującej) obce wzory.

2.3.4.1.1. Zapomniana melodia

Poświęcone Wenelinowi wiersze Peszakowa, oda i elegia, uznawane za wczesne przy
kłady rodzimego wierszopisarstwa44, także weszły do kanonu kultury narodowej. Sze
rzej znane są wprawdzie jako fakty niż teksty literackie, niemniej jednak mają stałe 
miejsce w antologiach. Na uwagę zasługuje tu zwłaszcza elegia (Rydanie na smert 
Venelina). Jako źródło wiedzy o konstruowaniu rzeczywistości znakowej, ten wiersz 
Peszakowa jest nieoceniony. Abstrahując od drugiej części, utrzymanej w konwencji 
realistyczno-poetyckiego nekrologu, warto przyjrzeć się pierwszym ośmiu strofom, 
w których autor rozwinął w niezwykle spójny sposób metaforę Wenelina, „naszej gwiaz
dy”. Pojawia się bułgarski (nasz) brzask czy świt i na firmamencie widać zesłaną przez 
niebiosa jako mzda (czyli nie tyle dar, co należna, zasłużona gratyfikacja) gwiazdę; 
gwiazdę, którą przedwcześnie, bez pravednij ćin - czyli wbrew istniejącemu porządkowi 
rzeczy, wbrew regułom - zasłoniła najczarniejsza, przynosząca śmierć chmura.

44 Określenia wierszopisarstwo używam jako odpowiednika bułgarskiego stihotvorstvo.

Najciekawsze są strofy piąta i szósta, w których następuje synteza kosmogonii We
nelina, stanowiąca w pewnym sensie miarę interakcji Peszakow - Apriłow: gwiazda, 
zanim jeszcze odbyła swój orbitalny cykl (czego wszyscy pragnęliśmy), zaszła już na 
wschodzie (czyli raczej wschodząc, ale możliwe i na Wschodzie). Innymi słowy - dla 
jednych Wenelin umarł przedwcześnie, dla innych - w porę. Dla porównania: przyta
czany przez wenelinologów dystych Slawejkowa: Umrjal togas, / kogato sazivi nas 
[Umarł wtedy, gdy wskrzesił nas] (Venelin, 2002: 7).

Do równie zaskakujących wniosków prowadzi przyjrzenie się sposobowi organiza
cji tekstu na płaszczyźnie formalnej. Jest to wiersz spełniający wczesnoodrodzeniowe 
kryterium poezji (równa liczba sylab w wersie - tu: strofa 4 x 6 + 1 x 5), przy tym 
amfibrachiczny, z bardzo nieregularnym na pierwszy rzut oka wersem piątym, który 
jednak okazuje się niespodzianką - źródłem rymów. Rymują się więc wersy kończące 
zwrotki pierwszą i drugą naśata zvezda - nebesna mazda, trzecią i czwartą bez 
pravednij ćin - Jurij Venelin, piątą i szóstą źelanie v svet - mudrijat sovet, siódmą 
i ósmą v naśata beda - naśata zvezda etc. Przy tym elegia ta to klasyczny trójstopo- 
wiec trocheiczny katalektyczny, co nie od razu daje się stwierdzić, ze względu na pew
ne rozbieżności akcentowe w stosunku do współczesnego bułgarskiego. Innymi słowy, 
strofa jest tu niczym dwa wersy z Beniowskiego z finałem w rytmie Tak, ma duszo tak 
u Micińskiego - by odwołać się do podręcznikowych przykładów (Głowiński, 1986: 
175-176). Od strony technicznej zatem, jako organizacja tekstu na poziomie brzmie
niowym, wiersz ten nie jest wcale taki zły.

Snując powyższe rozważania, przypomniałam sobie, że ilekroć wracam do Beniow
skiego, zawsze prześladuje mnie motyw walca. Teraz wszystko okazało się jasne - nie 
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stopa trójmorowa, ale takt na trzy... Oda Peszakowa jest wiedeńskim walczykiem, 
w niezwykle popularnym u nas typie, uwiecznionym między innymi w śpiewanych 
przez Ewę Demarczyk Czarnych Madonnach (tu motyw katarynki):

Wsiadajcie Madonny, Madonny,
Do bryk sześciokonnych, ...ściokonnych,
Konie suną kopytami nad ziemią
Dorożkarze na postoju już drzemią...

Widać to również w popularnej, znanej w wielu wersjach i trawestacjach (Zakazane 
piosenki!) pieśni biesiadnej:

Raz Żydek Salomon
Zaprosił Żydówkę
Salusię na saneczki.
Lecz ona nie chciała,
Bo bardzo się bała
O swoje sukieneczki.
Ref. Nie bój się, nie! etc.

Teksty tych piosenek też są w istocie wierszem amfibrachicznym, który wynika 
z osobliwości akcentowych polszczyzny (paroksytoneza). U Peszakowa przesunięcia 
akcentu i (rzadkie) nieregulamości sylab wynikają z zapisu nutowego - to przedłużenia 
nut (kropki) i pauzy. Nie zmienia to faktu, że w kontekście Beniowskiego oda Pesza
kowa stanowi niezbity dowód okoliczności, którą nie możemy wzgardzić, rozwijając 
naszą koncepcję języka - że w tekście bułgarskim znajduje odbicie rytm epoki. Zarów
no podolski szlachcic przez morza i lądy, jak i Wenelin po swej kosmicznej orbicie 
suną w rytmie Straussowskiego walca.

Rydanie na smert Venelina jest jedną z dwóch ód Peszakowa, opublikowanych 
w Dennicy. W przypisach Apriłow zamieszcza wcześniejszą odę, dedykowaną przez 
Peszakowa Wenelinowi jeszcze za życia Jurija Iwanowicza. Jaki rytm odkryjemy, idąc 
muzycznym tropem, który zdradził nam walczyk? Otóż rytm równie dobrze znany: 
Beethovenowskiej „Ody do radości”. Jak kantata od cantare, tak oda od acibciv- 
pierwotnie oznaczała po prostu ‘pieśń, śpiew’.

Okoliczności powyższe prowokują do przyjrzenia się osobie autora tych pieśni. 
Biografie Peszakowa odnotowują, że urodził się on (w 1785 r.) i wychował w Widy- 
niu, zaś kolejnymi przystankami w jego życiu były Braszów, Craiova, miasteczko Vr- 
śac w Banacie, a następnie (po 1830) Wołoszczyzna i Bukareszt, w którym osiadł 
w 1833 r. Z okresem bukareszteńskim wiązane jest jego nawrócenie się na bułgarskość 
- naturalnie pod wpływem prac Wenelina i środowiska bukareszteńskich Bułgarów. 
Wcześniej bowiem Peszakow piszę (nie publikując) po rumuńsku, między innymi 
Poemat o Tudorze Vladimirescu (1821) oraz wiersze i poematy oceniane częściowo 
jako sentymentalne, częściowo jako romantyczne, pozostając w kręgu wielbicieli 
i uczniów Ienachify (Ionicy) (Jancu) VScirescu.

Dwie bułgarskie ody były jedynymi utworami opublikowanymi za życia autora. 
Wskrzeszenie Peszakowa-poety i jego „życie po życiu” zarówno w historii literatury 
rumuńskiej, jak i bułgarskiej, dokonało się nieco później. W kontekście tej ostatniej 
ważna okazała się antologia P.A. Biezsonowa Bolgarskija pesni iz sbornikov Ju.I. 
Venelina, N.D. Katranova i drugih bolgar (Moskwa 1855), w której wydawca zamie
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ścił pięć wierszy Peszakowa oraz sześć przez niego zapisanych, przy tym „bardzo ład
nie”, pieśni ludowych, rzekomo z okolic Widynia. Tytuł książki, a i fakt, iż pożeniono 
w niej twórczość autoryzowaną z anonimową, wskazywaną jako folklor, każę trakto
wać ją jako świadomie skomponowany śpiewnik. Trop ten potwierdzają tytuły cytowa
nych przez kompendia i kwalifikowanych jako wiersze „zbliżające się w warstwie 
językowej i stylistycznej do pieśni ludowych” (Radev, 1997: 567): Sjajni zvezdici 
i svetli, Sjajno stance sto iztićas, Do koga ti duśo moja, Zavet, a zwłaszcza: Denem 
- uh, i nośtem - ah! (Ibidem). Wiele wskazuje na to, że są to bułgarskie teksty szlagie
rów tej niezwykle muzykalnej epoki, w innych kontekstach znanych jako stari gradski 
pesni45. Tylko co z tą ludowością?

45 Znawca kultury muzycznej epoki, Nikołaj Kaufman, wiąże pojawienie się pieśni „miejskich" 
z nazwiskiem Dobriego Czintulowa: „Pojawienie się pierwszych naszych pieśni miejskich z tekstami 
poetów bułgarskich nie ma prehistorii. Na początku lat 40. ubiegłego wieku młodzieniec Dobri Czintułow 
piszę wiersz „Stani, Stani, junak bałkański”, który natychmiast przekształca się w pieśń. Pojawiają się 
kolejne, znane i łubiane pieśni Czintulowa - „Kade si vjama ti ljubov narodna”, „Balgario, mila majko”, 
„Balgari junaci”. Zadziwiające jest to, że pieśni Czintulowa nie mają precedensu i dlatego stanowią 
ogromny skok w naszej kulturze muzycznej (pesenna kultura). W owych czasach nie ma ich z czym 
porównać, nie znajdujemy podobnych utworów z takim zapałem rewolucyjnym, z taką siłą apelu 
(prizivnost). Można je porównać tylko do „Historii” Paisjusza, są one jej muzyczną kontynuacją (sic!) 
(Kaufman, 1979: 26; tłum. E.S.). Widoczną w cytacie niekonsekwencję autora pogłębia dalszy wywód, 
w którym stwierdza on, że pieśni śpiewane były między innymi: „na melodię bliską ukraińskiej pieśni 
dekabrystów „Ne slyśno Suma gorodskogo” (Stani, Stani junak bałkański), [...] według dalekiego wariantu 
melodii rumuńskiego kompozytora Antona Pana (Bułgario mila majko) itd., a analiza muzykologiczna 
innych pieśni Czintulowa (Kade si vjama ti ljubov narodna, Vjatar eći, balkan stene) wykazuje ponad 
wszelką wątpliwość, iż powstawały one „właśnie jako pieśni, a niejako wiersze (jak np. w wypadku pieśni 
Wazowa czy Karawełowa”). (Ibidem).

Bibliografia prac poświęconych Peszakowowi sama w sobie może stanowić przy
czynek w bardziej ogólnej kwestii reorientacji i przewartościowań dziedzictwa naro
dowego w minionym stuleciu. Stosunkowo dużo publikacji o tym autorze pojawia się 
przed rokiem 1948, po czym zainteresowanie nim zamiera, by ujawnić się ponownie na 
przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Tytułem przypomnienia: to 
okres, w którym w historii standardu coraz bardziej stanowczo artykułowane są postu
laty nie tylko porzucenia tezy o braku ciągłości kultury bułgarskiej, ale i szerszego 
uwzględnienia tak zwanej zewnętrznej historii języka. Późniejszy rozwój wydarzeń 
skłania do refleksji, iż przemiany w świadomości dojrzewały u schyłku epoki Breżnie
wa. Reformy Gorbaczowa i narodziny Nowego Porządku były tylko ich naturalną kon
sekwencją.

2.3.4.1.2. Wenelin wiecznie żywy

Choć pierwszy bodaj dyplomowany historyk bułgarski, absolwent Uniwersytetu Mo
skiewskiego, Spirydon Pałauzow, we wstępie do Złotego wieku cara Symeona (1852) 
surowo ocenił Wenelina, który zawiódł pokładane w nim nadzieje, ulegając fantazji, 
w tym samym roku ukazało się kolejne już bułgarskie tłumaczenie Wenelina. Nie 
ostatnie. Niedługo potem prace Wenelina odkrył na własny użytek Rakowski, rozpo
czynając nowy rozdział Weneliady.
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Inspirując kolejne pokolenia Bułgarów, przedwcześnie zmarły Wenelin stał się za
tem ikoną kultury, zarówno wysokiej, panteonu Budzicieli, jak i popularnej, czyli 
folkloru. Ten mniej pomnikowy wizerunek uczonego nie jest szeroko znany, a szkoda, 
bo anegdoty o Wenelinie to dowód niezwykłego poczucia humoru i dystansu Bułgarów 
wobec dokonującej się kodyfikacji. Ograniczę się tu do jednej, udokumentowanej 
przez Karawełowa i przypomnianej przez Wenediktowa, anegdoty:

Umierając, Wenelin płakał - nie dlatego, że umiera, ale dlatego, że nie mógł skończyć bułgar
skiej gramatyki. Mówiło się, że z Wenelinem mieszkał jakiś doktor, który go leczył, i jak zoba
czył, że lekarstwa nie pomagają, zaczął go leczyć tak, jak leczono Aleksandra Macedońskiego, 
a mianowicie - rozciął brzuch muła i wewnątrz umieścił Wenelina, który spędził tam cały tydzień 
zajmując się gramatyką (Venediktov, 2002: 32-33)46.

46 To terapia uwieczniona w Powieści o królu Aleksandrze, epizodzie ze średniowiecznej 
Aleksandriady. Mimo zastosowania okładów ze świeżego mięsa otruty przez przeciwnego planom wodza 
podczaszego Aleksander umiera.

G.K. Venediktov, Za sadbata na Venelinovata „ Grammatika nyneśnego bolgarskogo narećija " [w:] 
Venelin, 2002: 22-38; por. idem, Pdrvi otzivi za Gramatikata na segaśnoto balgarsko narećie na Ju.I. 
Wenelin [w:] idem, Bólgaristićni studii, Sofija 1990 s. 148-166, zawierające recenzję Wostokowa.

Wspomniana anegdota jest echem nieudanej kariery Wenelina jako językoznawcy, 
eksperta w kwestii języka bułgarskiego. Jednemu z niewielu zagranicznych historyków 
języka, którym udało się wpłynąć na podręcznikowy kształt historii bułgarskiego stan
dardu, Wieniediktowowi (postaci i działalności naukowej Karpatorusina poświęcił 
wiele publikacji), zawdzięczaniu rekonstrukcję niezwyczajnych dziejów książki We
nelina, która (pozostając w rękopisie) wywoływała wiele kontrowersji w środowisku 
slawistycznym.

Sporządzenie gramatyki i małego słownika było jednym z zadań, jakie postawiła We- 
nelinowi Akademia Rosyjska w Petersburgu, przyznając mu stypendium. Pracę nad gra
matyką zakończył Wenelin w 1834 r., przedstawiając ją jednak nie Akademii, a władzom 
Uniwersytetu Moskiewskiego, gdzie ubiegał się o katedrę slawistyki. Rękopis zyskał 
pozytywną recenzję I.I. Dawidowa, choć Wenelinowi nie otworzył drogi do kariery uni
wersyteckiej (katedrę objął ostatecznie rektor). W 1835 r. Wenelin wysłał rękopis do 
Petersburga, tym razem do Ministerstwa Oświaty. Ministerstwo zleciło ekspertyzę Alek
sandrowi Ch. Wostokowowi (członkowi Akademii), który mimo krytycznych uwag 
i zastrzeżeń uznał za celowe (po naniesieniu poprawek) opublikowanie Gramatyki. We
nelin oczekiwanych poprawek nie naniósł, a przekazany przez Ministerstwo do Akademii 
manuskrypt, po przeanalizowaniu przez komisję wydawniczą z (tym samym) Wostoko- 
wem na czele, uznany został za „niezasługujący na opublikowanie”47.

Po śmierci Wenelina jego spuściznę przejął kuzyn, I.I. Molnar, wydając część ręko
pisów. Nie było wśród nich jednak gramatyki, którą wdowa po Molnarze w 1874 r. 
przekazała Towarzystwu Historycznemu w Moskwie, skąd książka trafiła do zbiorów 
muzeum Rumiancewa, a z nimi stała się własnością Rosyjskiej Biblioteki Państwowej.

Potrzebę opublikowania Gramatyki sygnalizowali zarówno Bułgarzy (Apriłow, 
Pałauzow), jak i Rosjanie (O.M. Bodjanski, P.A. Biezsonow), choć nie brak było gło
sów krytycznych (Rajno Popowicz). Również na przełomie wieków zdania na temat 
walorów pracy były podzielone: o ile Sziszmanow czy P.A. Ławrow oceniali ją pozy
tywnie, o tyle Dymitr Matów i Vatroslav Jagić odnosili się do niej krytycznie.
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W kanonie współczesnej kultury bułgarskiej Wenelin zajmuje poczesne miejsce. 
Nie zmienia tego fakt, że indagowani o Wenelina historycy przeważnie nerwowo usi
łują zmienić temat lub wręcz dają wyraz irytacji. W pracach historyków kultury, 
zwłaszcza zajmujących się standardem, widać dużą rozpiętość stanowisk: od entuzja
stycznych stwierdzeń, iż Wenelin wprowadził kulturę bułgarską na główne szlaki (ma- 
gistralnite patiśta) kultury europejskiej (Konev, 1990: 3-15), po (też symptomatyczne) 
próby wytłumaczenia, a raczej usprawiedliwienia jego dziwacznych współcześnie 
poglądów (Georgieva, 1989: 199-204). Innymi słowy - trudno dostrzec w Bułgarii 
próby naukowego zmierzenia się z mitem Wenelina i fenomenem jego recepcji, choćby 
poprzez wskazanie głębokiego osadzenia Wenelina w nurcie słowiańskiej historiozofii, 
stanowiącej istotną część spadku Herdera, ale w wydaniu wenelinowskim mocno na
znaczonej duchem niemieckiej filozofii romantycznej (Kurczak), nie wspominając już 
o uważnym, wymagającym zapomnienia na chwilę o tradycji interpretacyjnej, prze
czytaniu tekstów klasyków. Zacytuję tylko jeden przykład:

We Lwowie Wenelin słuchał [wykładów] profesorów Napadewicza, Jachimowicza, Gloispe- 
ra, Mausa i Polka. Czas wolny od wykładów spędzał w olbrzymiej Bibliotece Lwowskiej, robił 
wiele ekscerpcji i zbierał materiały do przyszłych prac. Jego duch badawczy rozwinął się w pełni. 
Historia opanowała wszystkie jego myśli. Bez wątpienia bardzo w tym pomógł cudowny pragma

tyczny sposób, w jaki wykładano historię w tamtejszym uniwersytecie. (Aprilov, 1968: 127; 
podkr. E.S.).

Otóż to. Pragmatyczny. Wskazane przy innej okazji aspekty bułgarskiego Odrodze
nia (celowość, niepodejmowanie działań bezsensownych, konsekwencja, praktycyzm) 
w sposób niejednoznaczny dowodzą, że przedstawicieli bułgarskiej klasy kupieckiej 
cechował niezwykły pragmatyzm, bliższy dzisiejszemu rozumieniu tego słowa niż po 
prostu tylko etymologicznej ‘rzeczowości’. Rzecz w tym, iż we Lwowie wykładano 
historię na sposób romantyczny. Romantyzm jako metoda pragmatyczna - czyż to 
samo w sobie nie zasługuje na uwagę?

2.3.4.1.3. W obronie mitu

Jakkolwiek niezwykłą popularność wśród luminarzy bułgarskiego Odrodzenia przynio
sły Wenelinowi głównie jego prace historyczne (częściowo także folklorystyczne), 
z punktu widzenia historii standardu istotny jest także fakt, że jest on autorem pierw
szej, do niedawna pozostającej w rękopisie, gramatyki języka bułgarskiego. W 2002 r. 
praca ta ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Sofijskiego pod redakcją 
profesora Petra Paszowa. Wydanie zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na to, że 
jest pierwszą bułgarską edycją, ale także jako fakt kulturowy i interesujący przyczynek 
w kwestii najnowszej recepcji spuścizny Wenelina.

Tekst wydania bułgarskiego bazuje - jak można przeczytać w notce redakcyjnej 
- na rosyjskim wydaniu Wieniediktowa z 1997 r., z obszernym studium tegoż dotyczą
cym losów rękopisu Wenelina. W stosunku do wydania rosyjskiego publikacja bułgar
ska (przekład autorstwa Błażo Błażewa) zawiera dodatkowo wstęp redaktora (Paszow), 
komentarz autorytetu w zakresie historii językoznawstwa bułgarskiego (Christo Py- 
rwew) oraz sporządzony przez Wieniediktowa aneks zawierający sześć niepublikowa
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nych dotąd listów (w oryginale rosyjskim i przekładzie), rzucających światło na losy 
Gramatyki.

Artykuł Wieniediktowa, podsumowujący wyniki jego wieloletnich badań, jest fa
scynującą, wieloaspektową i wielowątkową rekonstrukcją historii rękopisu, weryfiku
jącą obiegowe opinie i dokumentującą niezwykle bogate „życie przed życiem” tej 
książki. W ciągnącym się od powstania gramatyki sporze o jej walory naukowe Wie- 
niediktow zachowuje neutralność, potrzebę wydania uzasadniając „niesłabnącym za
interesowaniem współczesnych badaczy” (Vieniediktov, 2002: 37), jakkolwiek ze 
stwierdzeniem tym kontrastuje historia bułgarskiego wydania. Jest to bowiem projekt, 
decyzja o realizacji którego zapadła w 1984 r. w związku z zamiarem uczczenia sto 
pięćdziesiątej rocznicy śmierci Wenelina. Na prośbę ówczesnego dziekana Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Sofijskiego, Petra Paszowa, Wieniediktow przygotował 
do druku tekst gramatyki, przekazując go do renomowanego sofijskiego wydawnictwa. 
Tam tekst zastały przemiany ustrojowe. Wykreślona z planów wydawniczych gramaty
ka powróciła do Rosji, gdzie po kilku latach Wieniediktow zdołał ją opublikować. 
W końcu wydanie bułgarskie ukazało się nie w sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci We
nelina, a ku uczczeniu dwusetnej rocznicy urodzin zasłużonego bułgarofila.

Gramatyka Wenelina wydana została bardzo starannie, w ciekawej szacie graficz
nej. Na okładce nie zabrakło znanego epitafium, tym razem opatrzonego uwagą, iż jest 
to napis z obelisku na grobie Wenelina w Moskwie. Pozostawia jednak pewien niedo
syt i pytanie - do kogo właściwie adresowane jest to wydanie? Dwóch bułgarskich 
autorów udziela tu bowiem dwóch różnych odpowiedzi.

Jak już była o tym mowa, tekst gramatyki został przetłumaczony na bułgarski. 
W nocie redaktorskiej P. Paszow twierdzi:

Po ukazaniu się rosyjskiego wydania Gramatyki Wenelina, które ze względu na ograniczony 
nakład nie zyskało należnego mu rozpowszechnienia u nas (książka w ogóle nie pojawiła się na 
rynku), postanowiono, że zostanie ona wydana u nas po bułgarsku przez Uniwersytet Sofijski, 
a więc Wydział Filologii Słowiańskich. [...] Nie możemy nie być zadowoleni, że niezależnie od 
wszystkich perypetii i przeszkód, obiektywnych i subiektywnych, Uniwersytet Sofijski im. 
św. Klemensa z Ochrydu i jego Wydawnictwo publikują w adekwatny sposób słynną Gramatykę 
współczesnego narzecza bułgarskiego Ju.I. Wenelina z okazji 200. rocznicy jego narodzin. W ten 
sposób ta bezcenna praca naukowa, emblematycznego dla bułgarskiego Odrodzenia niezwykle 
utalentowanego i obdarzonego erudycją rosyjskiego uczonego pochodzenia karpatorusińskiego 
staje się własnością naszej społeczności naukowej i kulturalnej, a także zagranicznej bułgarystyki 
i slawistyki (Venelin, 2002: 8).

Gratulując redaktorowi wydania, w imieniu zagranicznej bułgarystyki i slawistyki 
zauważyć wypada, iż do celów naukowych zdecydowanie bardziej wskazane będzie 
posiłkowanie się oryginalnym tekstem rosyjskim.

Inaczej postrzega adresata Christo Pyrwew, którego artykuł - wbrew oczekiwaniom 
wobec autorytetu z zakresu historii myśli językoznawczej - w minimalnym stopniu 
poświęcony jest kwestiom języka i językoznawstwa, stanowiąc raczej przesłanie i ro
dzaj testamentu duchowego odchodzącej generacji:

Gramatyka Jurija Wenelina w wydaniu bułgarskim, nawet jeśli jest ono spóźnione, nie może 
i nie powinna pozostawiać obojętnymi rodaków, gdzie by nie byli - w ojczyźnie czy poza jej gra
nicami. Bo [ten] szczery bułgarofil stworzył oryginalny i jedyny w swoim rodzaju twór naszego 
żywego języka, i to nie tylko sprzed dwustu lat, ale sięgający jeszcze głębiej w czasie. Właściwie 
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to święte dzieło odzwierciedla obok językowego, także duchowe i materialne istnienie pokoleń 
Bułgarów od czasów znacznie dawniejszych aż do dzisiejszych. Można powiedzieć, że Jurij We- 
nelin ocalił w istocie język i byt Bułgarów czasów wielowiekowej niedoli, także na ziemi ojczy
stej. [...] Opublikowana kilka lat temu w oryginale rosyjskim Gramatyka nowobulgarska Jurija 
Wenelina powstała blisko dwieście lat temu. W doskonałym przekładzie bułgarskim prof, dra 
Błażo Błażewa ta ikoniczna książka powinna znaleźć honorowe miejsce w narodowych bibliote
kach akademickich, uniwersyteckich, szkolnych, domów kultury, kościelnych, klasztornych i we 
wszelkich innych bibliotekach i instytucjach, niewątpliwie także w biblioteczkach domowych 
- u nas, ale także w bliskiej i dalekiej zagranicy, gdzie rozproszeni są nasi rodacy. We współcze
snej nam ojczystej rzeczywistości to zdanie może zabrzmieć staromodnie, jeśli nie donkiszotow- 
sko. Ale wydanie bułgarskie będzie przypominać: bez niepotrzebnego nikomu wyzbywania się po 
trosze naszego Odrodzenia dzisiejsza i jutrzejsza Bułgaria będzie przyjmowana z większym sza
cunkiem i to nie tylko w wielkiej europejskiej rodzinie narodów, ich języków i kultur. (Venelin, 
2002:20-21).

Czy młodzi Bułgarzy zrozumieją bogato inkrustowany obszernymi, oryginalnymi 
(tzn. rosyjskojęzycznymi) cytatami z Gramatyki tekst i wyjaśnienie, iż

Zanim rękopis gramatyki został definitywnie ukończony, jej niewesoły los był z góry przypie
czętowany [...]. Prawdopodobnie dlatego też Wenelin nie mógł nie podkreślać specjalnie, a wła
ściwie deklaratywnie, że np. bolgare sut” volzskoe russkoe plemja (s. 202, tu s. 235), albo że bol
gare sut” russkoe plemja (s. 245, tu s. 42); ale dodając jednocześnie: cerkovnyj naś jazyk 
predstavljaet staroe bolgarskoe narećie (s. 245, s. 42) (Venelin, 2002: 11)?

2.3.4.2. Słowianie to my

Sme slavjane, как moskovci, / sarbi, ćehi i poljaci, / ćarnogorci, ercegovci / i harvati, 
i bośnjaci (Zdravica, Rajko Zinzifov; Dinekov, 1969: 128).

Skoro znakiem lat dwudziestych do czterdziestych XIX w. mógłby być kwalifikator 
slavjanobolgarski, jako motto okresu późniejszego może posłużyć fragment artykułu 
programowego pierwszej bułgarskiej gazety, w której Bogorow piszę:

I myj bilgarite, trjabva da zapoćnem da se useśtame kato naród, kojto ima sAśtite pravdi 
s drugite evropejski narodi! Myj trebva da pokazem s priliźat na napred i s tAśtenieto na razumSt, 
Ce sme hristijani, će sme slavene, bratja na moskovcite, na sArbite i na drugie slavjanski narodi 
(Bogorov, 1963: 114).

Wskazuje on, iż w odróżnieniu od głoszonych gdzie indziej poglądów, w których 
mowa o narodzie słowiańskim i jego plemionach z narzeczami (por. np. Szafarzyk), 
bułgarska słowiańskość tego okresu jest wprawdzie czynnikiem konstytutywnym świa
domości narodowej, ale hierarchicznie podporządkowanym już idei bułgarskości.

W piśmiennictwie bułgarskim tego okresu zaobserwować można szereg sympto
mów zawłaszczania dziedzictwa słowiańskiego. Najbardziej spektakularnym jest chyba 
broszura Apriłowa Balgarski kniźnici iii na koe slovensko pleme sobstveno prinadleii 
Kirilovskata azbuka? (1841), w której autor, dowodząc niewątpliwie bułgarskiego 
charakteru języka i alfabetu uważanego za słowiański, występuje ,jako Bułgar z uro
dzenia (prirodni), zobowiązany bardziej niż inni bronić swojej narodowości i nie po
zwolić, by inni przywłaszczyli sobie - nawet jeśli są pokrewnymi plemionami (jedno
rodni) - to, co do nich nie należy” [...] (Aprilov, 1968: 226).



219

Przekonanie o monopolu na tradycję cyrylometodejską przechowało się w wieku 
dwudziestym, nie tylko jako rodzime określenie języka zwanego gdzie indziej staro- 
-cerkiewno-słowiańskim lub starosłowiańskim (starobalgarski ezik), ale i jako poczu
cie wyższości wobec innych nacji słowiańskich, by zacytować fragment pochwały 
języka bułgarskiego pióra Aleksandra Bałabanowa:

Także źródła języka bułgarskiego są wciąż jeszcze niewyczerpane, tkwią one w łonie naszej 
mowy narodowej/etnicznej i nawet w każdym języku słowiańskim. A nasz język ma nad innymi 
językami słowiańskimi tę władzę, że może brać z każdego, jeśli zechce i co zechce, i zawsze to 
będzie swoje (Popova, 1973: 41).

Niepowtarzalnych przykładów - z jednej strony: recepcji i syntezy różnych gene
tycznie wątków idei słowiańskiej, z drugiej - kontestowania politycznego panslawizmu 
w wydaniu rosyjskim, dostarcza nie do końca zbadana pod tym kątem twórczość Ra
kowskiego. Nie wyczerpuje ich jednakże publicystyka tego autora, w której jego po
glądy polityczne wyrażone są dosyć jasno, by przypomnieć sprowokowaną posądze
niami o rosyjskie inspiracje bułgarskich inicjatyw politycznych wypowiedź z końca 
1860 r.:

Naród bułgarski nic nie wie i nie chce wiedzieć o panslawizmie; czy to coś jest białe, czy 
czarne, Bułgarzy nie mają o tym pojęcia! A co do Rosji, to to, co chcą powiedzieć ci panowie dy
plomaci, że rzekomo kierowała w tym Bułgarami i że w ogóle Bułgarzy są do niej przywiązani, tu 
się ci panowie mylą, szkalując w ten sposób Bułgarów (nosjat klevety protiv BSlgary) wobec 
oczywistych i niedawnych przykładów, którymi ci udowodnili, że wolą władzę turecką niż rosyj
ską („Dunavski lebed”, 9; 8.11.1860 r.).

W innych kontekstach, zwłaszcza unii, którą ocenia (nie bez racji) jako inspirowa
ną przez ośrodki zewnętrzne próbę oderwania Bułgarów od (źle oszacowanych jego 
zdaniem) wpływów Rosji, ostrzega przed możliwym jako reakcja wzrostem sympatii 
prorosyjskich („Svoboda”, 22; 16.02.1861 r.). Za słynnym: Jesteśmy narodem, a nie 
podnóżkiem (podłogi) Feneru i Moskwy! („Dunavski lebed”, 50; 13.09.1869 r.) kryje 
się rozczarowanie polityką Rosji, w konflikcie bułgarsko-konstantynopolitańskim po
pierającej patiarchat. Próba zdyskredytowania wameńskiego konsula Rosji, Aleksandra 
Raczyńskiego, a także redakcji gazety „Carigradski vestnik” oraz czasopisma „Bułga
rski kniźici” jako finansowanych przez Rosję, są oczywistym znakiem wstąpienia Ra
kowskiego na ścieżkę wojenną. Jak gdzie indziej, i tu ton jego polemik jest gorzko- 
kwaśno-napastliwy, z feerią niebanalnych sformułowań (np. imputowane redaktorowi 
Mirkowiczowi obawy „by nie uszkodził sobie Teologicznego Pierwiastka Kijowskie
go”). Podobnie jak później Botew, Rakowski negatywnie ocenia podjętą przez rządy 
Turcji i Rosji akcję wymiany ludności, czyli między innymi przesiedlanie Bułgarów do 
Rosji, nazywając ją raną na ciele narodu („Dunavski lebed”, 49; 6.09.1861 r.).

Warto odnieść się jeszcze do niezmiernie istotnego w publicystyce Rakowskiego 
wątku antykatolickiego w związku z unią 1860 roku, gdyż dopełnia on polityczną kon
cepcję słowiańskości publicysty. Gwałtowne i niewybredne ataki na Cankowa i jego 
organ prasowy (jezuicka szmata), oskarżenia o sianie niezgody i rozłamu wskazywały
by na to, iż dla Rakowskiego prawosławie stanowi istotny czynnik tożsamości - mimo 
zgoła nieortodoksyjnych fascynacji rodzimym paganizmem i „przedhistorycznością” 
i dokonywanego niekiedy relatywizowania kwestii konfesyjnych.
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Godnym podkreślenia jest fakt, że w polemice antykatolickiej Rakowski, poza 
wskazanym racjonalnym argumentem (powodowanie rozłamu) i bardzo ogólną ideą 
spisku papistów, przypominającą nieco dającą się zaobserwować w zbliżonym okresie 
u Serbów fobię antykatolicką, w niewielkim stopniu (lub prawie wcale) odwołuje się 
do sfery symbolicznej prawosławia. To bardzo laicki obraz prawosławia jako zdefi
niowanej już wspólnoty, nie rosyjskiej, nie greckiej i nie katolickiej, prawosławia bez 
kultu. Jak głosi jedna z plotek, upowszechnianych przez osoby z kręgu Rakowskiego, 
w rzeczywistości głównym powodem jego (czasem istotnie przybierających personalny 
charakter) napaści na redaktora katolickiej „Bułgarii” była zazdrość, iż to nie on sam 
wpadł na tak genialny pomysł48.

48 Amaudow wskazuje na ten wątek we wspomnieniach Iwana Kasabowa. Georgi Minczew odnajduje 
Rakowskiego teologa, przypominając jego broszurę Otgovor Ćokarljanu (Minćev, 1999: 149-163). 
O stosunku Rakowskiego do unii szerzej w: Minczew, 1999: 105-122.

49 Na zbieżność pomysłów etymologicznych Rakowskiego z interpretacjami Mickiewicza (Babilon 
‘babie łono’ wskazuje Bojan Wylczew, choć tego typu etymologie mają długą tradycję (Walczak, 1993). 
Pomysł na historię Bułgarów od ich exodusu z Indii jest elementem historiozofii innego Bułgara, Petra 
Berona (Solak, 2002), również traktowanej w kategoriach kuriozum.

50 Okoliczność ta umknęła najwyraźniej uwadze Iny Pelewy (znakomitej skądinąd) książki Botew - 
ciało nacjonalizmu, stanowiącej próbę analizy semiotycznej „ucieleśnienia” idei narodowej, m.in. poprzez 
wskazanie widocznych w tekstach preferencji kulinarnych autorów. Jest to efektem przyjęcia modelu 
zamkniętego systemu semiotycznego, a więc abstrahowania od interakcji czy wpływów - innymi słowy, 
nawet wśród zwolenników radosnego rozprawienia się z mitami Odrodzenia przetrwały nie tylko 
etnocentryzm, ale i wizja kultury narodowej jako autarkii.

Paradoksalnie duch słowiański ujawnia się w całej krasie w historiozofii Rakow
skiego, a szczególnie w kontekstach antygreckich. O ile przejęcie popularnej w Sło- 
wiańszczyznie historiozofii jako formy interpretacji dziejów narodu zawdzięcza 
(o czym sam piszę przy różnych okazjach) wpływowi Wenelina, o tyle w tym fragmen
cie jego twórczości dokonuje się synteza i oryginalne rozwinięcie poglądów i idei, 
które znamy zarówno z pism Karpatorusina, jak i ze Slovanki, pism Kollara czy wykła
dów paryskich Mickiewicza, by wymienić tylko słynne etymologie, mitologię narodo
wą czy mistyfikacje, których skali jeszcze w tej chwili nie jesteśmy w stanie ocenić.

Symptomatyczne, że najbardziej kuriozalne (w ocenie badaczy bułgarskich) pomy
sły Rakowskiego mają analogie w Słowiańszczyźnie Zachodniej. To jeden z perspek
tywicznych tropów, wciąż jeszcze niedostatecznie rozeznanych w bułgarskiej literatu
rze przedmiotu49. Podam tu jeden tylko przykład, mówiący sam za siebie: wzmianka 
o Niemcach, którzy jedli żołędzie, kiedy Bułgarzy odnosili już sukcesy na scenie poli
tycznej, pozostaje w konwencji opracowanego przez Macurę mikrosystemu semiotycz- 
nego czeskiego odrodzenia: Słowianie, lipa, miód, pszczoła, vs Germanie, dąb, żołę
dzie, dzik (Macura, 1995)S0. Jest to ciąg dalszy oświeceniowego wątku pszczoły, na 
gruncie (umownie) słowiańskim znanego już na przykład z listów Katarzyny Wielkiej 
do Woltera:

Carowa usprawiedliwiając swoje jedynowładcze poczynania, przyrównywała się do pszczoły, 
która zbiera miód z różnych kwiatów po to, by zanieść go do ula opatrzonego napisem „Pożytek” 
(Serczyk, 2004: 179).

Nie zmienia to faktu, że - w niezwykle niekonsekwentnym - systemie historiozo
ficznym Rakowskiego zaobserwować można tendencję do wypracowania niezależnej, 
uwalniającej się od balastu braci i kuzynów „antywołżańskiej” koncepcji etnogenezy 
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- Bułgarzy przybyli z Indii, starannie omijając tereny zamieszkane współcześnie przez 
Słowian Wschodnich. Znakiem hierarchii mogą być używane przez Rakowskiego 
określenia-etykiety balgaro-sloveni i balgaro-slovenski (BER), na swój sposób podej
mujące polemikę ze wspomnianym (w tym kontekście słowiańsko-ortodoksyjnym) 
kwalifikatorem-afirmacją slayjanobolgarski, choć z drugiej strony wynikające z inter
akcji bułgarsko-serbskich.

Epizod kolaboracji Rakowskiego ze środowiskiem serbskim w latach 1856-1862 
(Nowy Sad, Belgrad), jego świadomość słowiańska tego okresu i wynikające z niej 
(a może odwrotnie?) poparcie projektu federacji południowosłowiańskie] należą do 
faktów dobrze znanych, także czytelnikowi polskiemu. Znane są również niektóre 
szczegóły jego - zawieszonej między Nowym Sadem a Odessą - historiozofii, ocenia
nej - wzorem bułgarskim - w kategoriach kuriozum:

Na emigracji - w Nowym Sadzie i Odessie - zrodziły się ludoznawcze koncepcje Rakowskie
go. Były one nie tyle dziełem naukowca, co publicysty o rozpłomienionej wyobraźni, śladem ro
mantyków z początku wieku poszukującego klucza do tajemnic przeszłości. Aby uświetnić naro
dową tradycję i zwrócić na Bułgarów oczy Europy, Rakowski beztrosko rewidował całą naukę 
europejską. Utrzymywał, że przybyli z Indii Bułgarzy są najstarszymi mieszkańcami Europy i po
siadają najstarsze w świecie piśmiennictwo, które przynieśli ze sobą z indyjskiej praojczyzny. Za 
założyciela Kościoła bułgarskosłowiańskiego uważał apostoła Pawła, a braci sołuńskich brał za 
jego uczniów. Poszukując argmentów dla swych teorii w języku, wyraz „sanskryt” wywodził 
z bułgarskiego „sam skrit”, czyli „ten, co jest ukryty”. Opętany manią naiwnych etymologii, stwo
rzył panteon bóstw indyjsko-starobułgarskich, a w swym uwielbieniu dla starożytności sam po
sługiwał się sztucznie archaizowanym językiem. Owe odważne koncepcje dopełniał i rozwijał 
w publicystyce, lecz najpełniejszy wyraz indomanii dał w „Przewodniku”, w którym cenne wska
zania i opisy obyczajów ludu obficie przeplatał komentarzem o więzi starobulgarskiej mitologii 
i kultury z indyjską praojczyzną. Fantasta w ludoznawstwie [...] (Dąbek-Wirgowa, 1980: 92-93).

Teoretycznie wszystko się zgadza. Poza jednym - Rakowski nie był szalony. 
W każdym razie nie bardziej niż Macpherson, Mickiewicz, Kollar czy Hanka. Był 
nieodrodnym dzieckiem epoki i przemawiał językiem epoki. Językiem zapomnianym 
na pewien czas w Bułgarii i w innych miejscach świata, o czym świadczy pogarda 
dająca o sobie znać w przytoczonej ocenie, choć intrygującym współcześnie (wzmożo
ne zainteresowanie Rakowskim wśród badaczy bułgarskich, ponownie sprzężone 
z rytmem epoki). Konstatację tę dedykować wypada wyznawcom tzw. Postmoderni
zmu w wersji soft (wszystko ze wszystkim), wraz z uwagą: taki Postmodernizm już 
był. Programową niespójność dawniej nazywaliśmy Romantyzmem.

Odnosząc się do kwestii idei wzajemności słowiańskiej u Rakowskiego, stwierdzić 
zatem należy, że - tak samo jak u Apriłowa czy Bogorowa - jego stanowisko sygnali
zuje obecność nacjonalizmu bułgarskiego, wykorzystującego wprawdzie argument 
słowiańskości i słowiańskie inspiracje, ale dalekiego od słowianofilskich koncepcji 
jedności. Daje się ono streścić w formule: co wspólne, to nasze, ale co nasze, to nasze.

2.3.4.3. Czeski łącznik

Zdaniem wybitnego znawcy epoki i bułgarskiego klasyka problematyki słowiańskiej 
tego okresu, Jocowa, w hierarchii interakcji, czy też mówiąc językiem epoki: wzajem
ności, kontakty bułgarsko-czeskie i czesko-bułgarskie plasują się wysoko, bezpośred
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nio po rosyjskich i serbskich. Wnioski te powstały w mniejszym stopniu na podstawie 
obecnych i udokumentowanych w bułgarskiej literaturze Odrodzenia śladów recepcji 
Szafarzyka i Hanki, korespondencji ideologa naukowej fazy bułgarskiego nacjonali
zmu Apriłowa tak z Szafarzykiem, jak i Hanką, faktu, iż w drugiej połowie XLX w. 
młodzież bułgarska chętnie wybierała Pragę, Tabor i Pisek jako miejsca kontynuacji 
edukacji; na całościowym oglądzie zaważyły bowiem głównie: Historia Bułgarów oraz 
diariusz podróży po Bułgarii Jirećka (późniejszego ministra oświaty niepodległej Buł
garii) tudzież najazd czeskich nauczycieli, muzyków, artystów, inżynierów etc. po 
uzyskaniu niepodległości.

2.3.4.4. Polonica, czyli Polak gorszy od Turka

Kwestia polskiego udziału w kształtowaniu wyobrażeń Bułgarów o Słowianach 
w przeszłości była przedmiotem kilku poważnych i okazjonalnych refleksji, by wymie
nić choćby publikacje Tadeusza Grabowskiego, prace polonofila Stiljana Czilingirowa, 
czy - powojenne już - prace prof. Smochowskiej-Petrowej o Michale Czajkowskim, 
a także klasycznąjuż syntezę idei słowiańskiej Jocowa51.

51 Por. też Ećka Damjanova, Proućvanija v Balgarija za istorijata na Polśa i na polsko-balgarskite 
otnośenija [w:] Od Wisły do Maricy, Kraków 1985, s. 108-120.

52 W tym miejscu składam podziękowania prof. Georgiemu Minczewowi za wskazanie mi źródeł 
i udostępnienie dokonanej przez niego na użytek własny ekscerpcji gazet „Svoboda” i „Dunavski lebed . 
Jakkolwiek w późniejszej pracy korzystałam już bezpośrednio z gazet (w wydaniu fototypicznym) i edycji 
prac zebranych obu autorów, jego wybór tekstów, skomponowany według określonego klucza, w znaczący 
sposób wpłynął na kształt tego podrozdziału, stąd czuję się w obowiązku jako pierwsze (albo 
bezpośrednie) źródło wskazać tę antologię. Przekład pochodzi już ode mnie.

Kontakt Bułgarów z Polakami w XIX wieku jest pochodną toczących się w tej czę
ści Europy wojen i insurekcji. Część polskiej emigracji po powstaniu listopadowym 
znalazła w Turcji azyl, jednak w znaczący sposób swoją tam obecność zaznaczył Czaj
kowski (na dłużej) oraz kontyngent internowanych uczestników powstania węgierskie
go. Działalność tego pierwszego budzi u Bułgarów ambiwalentne uczucia - z jednej 
strony jego kontakty z Bułgarami w początkowej fazie walki o Kościół oceniane są na 
ogół jako pożyteczne (Smochowska), choć czasem traktuje się je jako obcą ingerencję 
(Konew). Wiele w tym wypadku zależy od wyboru perspektywy - zwłaszcza w przy
padku stanowiącego element walki o Kościół scenariusza alternatywnego, jakim była 
unia z Rzymem (1860). Sadykowi Paszy nie zyskuje sympatii fakt, że jego pułk kozac
ki brał udział w pacyfikacji wsi bułgarskich; okoliczność, iż zaciągali się do niego też 
Bułgarzy, jest tematem stale wywołującym kontrowersje - czy udział Bułgarów 
w siłach zbrojnych imperium był aktem zdrady, czy przejawem emancypacji?

Oto jedno ze świadectw z epoki, które nie ma szans na znalezienie miejsca w histo
rii „tradycyjnie przyjaznych kontaktów polsko-bułgarskich” - wiadomość z redagowa
nej przez Karawełowa gazety „Svoboda”52:

Piszą nam z Szumenu: kiedy przybył pułk kozacki (polski), którym dowodzi poturczeniec Sa- 
dyk-Pasza (Czajkowski), to nagle zaczęło dochodzić do takich nadużyć, jakie dawno nie miały 
miejsca. Każda wieś musiała wystąpić przed tą szaloną kompanią i ją powitać. Siano, kury, gęsi, 
chleb i ser wieśniacy musieli wynieść na własnym grzbiecie i razem z tym wszystkim powitać go
ści. Zasługuje na podkreślenie, iż kozacy są wychwalani za dyscyplinę; a to więksi baszy-bozucy 
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nawet od Turków. Kozacy są w większości chrześcijanami. W niedzielę ani jedna szanująca się 
kobieta nie ma odwagi wyjść na ulicę przez tych barbarzyńców (varvari). Rosyjscy niekrasowcy 
i Polacy są największymi złodziejami, którzy nie tylko, że hańbią ludzi, ale i kradną, co im wpad- 
nie w ręce [...] („Svoboda”, nr 34; 15.07.1870 r.).

W kolejnym numerze - mimo powtórzenia i wzmocnienia oskarżeń - zaobserwo
wać można pewne przesunięcie akcentów, a zwłaszcza zmianę strategii retorycznej:

Gdy którejś niedzieli Sadyk-Pasza chciał udzielić przepustki swoim kozakom, to dzień wcześ
niej teljanin (herold) obwieszczał po całym mieście, żeby żadna kobieta nie wychodziła na ulicę, 
bo może jej się zdarzyć jakieś nieszczęście. Czyż to nie wstyd dla takiego pułku, który składa się 
w większości z chrześcijan (Polaków, Madziarów, niekrasowców, Bułgarów i Greków) i dla ta
kiego dowódcy, który nazywa się Europejczykiem i człowiekiem wykształconym, zachowywać 
się tak obrzydliwie i skandalicznie? Czyż nie wstyd Sadykowi-Paszy, którego chwalono za jego 
polską dyscyplinę, że nie jest w stanie powstrzymać swych sołdatów i zabronić im popełniania 
nadużyć; a zmusza obywateli, by zamknęli się w domach i strzegli się przed cesarskim wojskiem, 
którego powinnościąjest bronić ludności (narodat) i jej ziemi? („Svoboda”, nr 35; 22.07.06 r.).

W dwa miesiące później powracają akcenty antypolskie: Karawełow z satysfakcją 
donosi o rozwiązaniu pułku (ironia widoczna m.in. w charakterystycznym, znanym już, 
wmontowaniu w tekst bułgarski polskiej formuły grzecznościowej: padenieto na pan 
Cajkovski). Przedstawiając genezę pułku, Karawełow wskazuje istotne przyczyny nie
chęci zarówno do pułku, jak i do Polaków:

Ten pułk był stworzony przez sułtana Medżida, na życzenie polskiego poturczeńca, z polskich 
i kozackich emigrantów, w założeniu jako awangarda przeciw Rosji, jeśli tylko zdarzy się z nią 
wojna. Ma się rozumieć, że ten pułk odczuwał ogromną nienawiść także do narodu bułgarskiego, 
który, w ich polskiej opinii, jest rosyjską kopią. I dlatego Bułgarzy doznali dotąd więcej zła od 
Polaków niż od tureckich nizamów, którzy przynajmniej mają jakąś dyscyplinę. „Bułgarzy są ru
sofilami, mówią Polacy, bo są prawosławni, a naszym obowiązkiem jest zniszczenie sympatii 
między tymi dwoma narodami”. [...] Po utworzeniu pułków (kozackiego i dragonów) Czajkowski 
miał prawo wprowadzić w tych dwóch pułkach jakie tylko zechciał zasady, i dlatego sprowadził 
rzeszę oficerów Polaków, a sołdaci musieli uczyć się polskiego - co opóźniało ich postępy. Czaj
kowski i jego oficerowie mieli w pogardzie i nienawidzili wszystko, co nie było polskie. („Svo
boda”, nr 43; 23.09.1870 r.).

Z nieco inną, nie tak jednowymiarową oceną Polaków, mamy do czynienia w publi
cystyce Rakowskiego. Wskazane już wcześniej poglądy tego autora na kwestię unii nie 
pozostawiają wątpliwości, iż działalność Hotelu Lambert w kwestii bułgarskiej ocenia 
on w kategoriach mieszania się w wewnętrzne sprawy Bułgarów, czemu niejednokrot
nie daje wyraz na łamach swojej gazety:

Dotarło do nas, że w jezuicki pułk z San Benedetto (San-Benedetskaja isuitska ćeta) jest za
mieszanych kilku emigrantów Polaków, którzy działają na rzecz religijnego rozłamu Bułgarów 
[...]. Wszystko, co uważają za rosyjskie, prześladują (gon/а/ go do smarti) i myślą, że mają do te
go prawo („Dunavski lebed”, nr 13; 6.12.1860 r.).

Inaczej wygląda obraz Polaków u siebie, w Polsce (użycie nazwy Polska - Polsko 
-jest tutaj znaczące: „Gazeta Konstantynopolitańska” donosi z Warszawy w Rosji), po 
klęsce powstania styczniowego:

Nowości ze świata: Polska. Warszawa, 19 września. Partia niepodległościowa w całej Polsce 
me zostawia ani jednego tygodnia bez jakiejś demonstracji. Tak donoszą z Warszawy: Dziś zno
wu wszystkie sklepy są zamknięte. We wszystkich kościołach odprawiana jest msza żałobna za 
męczennika Jozafata, którego kilkaset lat temu Rosjanie torturowali i w końcu zabili. W całej
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Warszawie panuje uroczysta cisza, niczym w Boże Narodzenie albo na Wielkanoc. Jeszcze wczo
raj nikt nie wiedział o dzisiejszych uroczystościach kościelnych, dopiero dzisiaj chodzono od 
sklepu do sklepu i proszono o ich zamknięcie, a po paru godzinach wszystkie sklepy były za
mknięte, tak chrześcijańskie, jak i żydowskie. Zdumiewająca jest partia, która prowadzi tę agita
cję, jak wspaniale jest zorganizowana, jak każdy się podporządkowuje! Ta partia kieruje oddzia
łem powstańczym, o którym nikt jeszcze nie wie, ma on niezliczonych pomocników, którzy ślepo 
podporządkowują się rozkazom swoich nieznanych dowódców! („Dunavski lebed”, nr 52; 
26.09.1861 r.).

Zainteresowanie sprawami polskimi nie ma więc charakteru krajoznawczego, a wy
nika ze skuteczności metod polskiej konspiracji niepodległościowej. Tę zagadkę usi
łował rozwiązać Rakowski z pomocą prasy austriackiej:

Jedna gazeta austriacka, „Wanderer”, piszę względem spraw polskich, iż zryw (podwlg) który 
dziś ma miejsce w Polsce, ma tajne powiązania ze środowiskami liberałów w samej Rosji. Na 
dowód podaję wskazana gazeta fakt, iż i w Warszawie, i w Petersburgu wydawane sąjakieś niele
galne gazety, mające ten sam cel, których hasło zawiera się w takich oto słowach: „Za wolność 
nasząi waszą” („Dunavski lebed”, nr 53; 3. 10.1861 r.).

W ścisłym związku z kwestią unii i Hotelem Lambert pozostaje także działalność 
wśród Bułgarów misji księży zmartwychwstańców. To zgromadzenie zakonne, powo
łane do życia w zbliżonych do Mickiewicza kręgach paryskiej emigracji polistopado- 
wej (Derwich, 2004: 225-226), rozwinęło działalność w latach pięćdziesiątych do 
siedemdziesiątych XX w. w dwóch głównych ośrodkach: Adrianopolu i Małym Tyr- 
nowie, prowadząc także szkoły (Selimski, 1994: 416-428). O ile dla Polaków zmar
twychwstańcy byli istotnym źródłem wiedzy o Bułgarach, o tyle kwestia oceny ich 
działalności przez Bułgarów uzależniona była i jest od poglądów na kwestię unii. 
W oficjalnej wersji historii narodowej, której elementem z czasem stało się potępienie 
unii, zmartwychwstańcy to obcy (za Rakowskim - część jezuickiej czety). Inaczej wy
gląda to z perspektywy bułgarskich unitów czy katolików, czyli na swój sposób swo- 
ich-obcych (Selimski, Ibidem)53.

53 Zainteresowanych działalnością misji zmartwychwstańców odsyłam do publikacji Wojciecha 
Jóźwiaka z UAM, zajmującego się bliżej tą problematyką.

Znacznie lepiej oceniany jest przez Bułgarów epizod ich kontaktów z emigracją po 
Wiośnie Ludów, przynajmniej jako biała legenda - w wersji zsyntetyzowanej w póź
niejszych pracach Stiljana Czilingirowa. Internowani w Szumenie (Szumli) oficerowie 
polscy i węgierscy zaprowadzili w miasteczku nowe porządki, budzące zdumienie, ale 
i podziw lokalnej ludności. Nieodłącznym atrybutem życia towarzyskiego stały się 
szokujące Bułgarów libacje, wobec których (co też szokujące) miejscowa administra
cja turecka okazała się bezradna. Szczególnie suto zakrapiana była konwersja na islam, 
stanowiąca warunek pozostania w Turcji - nowopozyskani muzułmanie nie trzeźwieli 
tygodniami, zaś ich żony w tym czasie budziły konsternację miejscowych, paradując 
w miejscach publicznych w wyszukanym przebraniu lokatorek haremu, zwłaszcza 
wtedy, gdy „w przypływie patriotycznej egzaltacji zrywały woalki i wdeptywały je 
w błoto” (Cilingirov, 1989: 55).

Ta teatralność okazała się cechą pozytywną: poza wątpliwymi sukcesami, jakim 
była przykładowo pierwsza w Bułgarii gorzelnia produkująca spirytus z żyta (wkrótce 
upadła, zapewne wskutek odmiennych gustów potencjalnych konsumentów), prospe
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rujący do dzisiaj browar czy przejściowa (aczkolwiek w dużym stopniu inspirująca 
literaturę) moda na krynoliny, albo własny system monetarny (austriackie grajcary), 
bratankowie kojarzeni są z zaszczepieniem w Szumenie idei teatru i orkiestr dętych, 
w nawiasie dodać można, także niekonwencjonalnych dla Bałkanów form tanecznych 
- z tym czasem kojarzone są zapożyczenia jak polka czy mazurka.

Przytoczona przez Czilingirowa legenda żołnierzy Kossutha i Bema, obok zacho
wań zjednujących przybyszom sympatię (np. oprawianie świni w trakcie wizyty do
stojników tureckich!), porusza także kwestię uciążliwych dla otoczenia ekscesów, 
nierzadko kończących się procesami. Oto przebieg takiego procesu, zachowany 
w przekazie ustnym:

Sędzia: Jesteś muzułmaninem?
Podsądny: Muzułmaninem.
Sędzia: Chodzisz do meczetu?
Podsądny: Chodzę.
Sędzia: Chodzisz do kościoła?
Podsądny: Chodzę.
Sędzia: Wieprzowinę jesz?
Podsądny: Jem.
Sędzia: To co z ciebie za muzułmanin?
Podsądny: Nie, nie jestem muzułmaninem.
Sędzia: Jak się nazywasz?
Oskarżony nie może sobie przypomnieć swojego tureckiego imienia i kartkuje notes, usiłując je 
odnaleźć (Ćilingirov, 1989: 55)

Ta anegdota, którą Czilingirow zapisał (jak twierdzi) od żyjącego świadka tamtej 
epoki (wiadomo, że nie wcześniej niż przed 1921-1922 r.) jest zapewne wynikiem 
folkloryzacji, podobnie, jak inne przekazy, na które autor się powołuje. Symptoma
tyczne, że egzotyczni pod każdym względem obcy-renegaci w legendzie Szumenu 
ulegają idealizacji. W jakiej mierze ma w tym zasługę sam Czilingirow? W 1939 r. 
publikuje on powieść Do kole o gospodi! opartą na rekonstrukcji wydarzeń. Cytowane 
tu opracowanie ukazało się w roku 1943.

Budzącym pewne nadzieje badaczy tropem ewentualnych bliższych kontaktów 
kulturalnych polsko-bułgarskich w okresie Odrodzenia była recepcja twórczości 
T.T. Jeża. Istotnie, jego „bułgarskie” powieści tłumaczone były na bułgarski, tyle że 
nie z polskiego, a z serbskiego. Same w sobie przekłady są bardzo ciekawe, głównie za 
sprawą przetłumaczenia liberia (strój kamerdynera) jako svoboda, ‘wolność’ (Ivanova, 
2003).

Jeśli dodać do tego, że wśród pochodzących z tego okresu, dających się policzyć na 
palcach jednej ręki tekstów, kwalifikowanych jako polskie, jest kompromitująca polski 
Kościół historia Barbary Ubryk, a dla Mickiewicza, który wybrał się na wycieczkę do 
Warny, okazała się ona ostatnią w życiu (jakkolwiek pogrzeb miał piękny i z udziałem 
Bułgarów) - bilans stosunków polsko-bułgarskich tego okresu uznać należy za kata
strofalny, zazdroszcząc Czechom.

Tak chyba jednak nie jest. Obok podejmujących problematykę związków polsko- 
-bułgarskich wątków, udokumentowanych na przykład w monografii Subotina 
o T.T. Jeżu, monografii Bartelskiego czy publikacjach Z. Niedzieli, mniej znanym 
aspektem jest odnotowana jeszcze w przededniu uzyskania niepodległości przez Polskę 
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obecność w Bułgarii tzw. polskich rodów - potomków nauczycieli i inżynierów, przy
byłych tu w drugiej połowie XIX w., głównie z Galicji (zob. Kaczmarek, 1993). 
Z bułgarskimi ugrupowaniami radykalnymi w Rumunii i ich organami prasowymi 
współpracowali przedstawiciele polskiej emigracji po powstaniu styczniowym. Hajre- 
din Bej (Karski) ma na swoim koncie publikacje po bułgarsku w gazetach „Turcja”, 
„Macedonia”, „Dunaj”, „Prawo”. Pozostaje jeszcze kwestia Odessy, do której prowa
dzi wiele nieodczytanych jeszcze w kontekście polsko-bułgarskim wątków.

2.3.4.5. Nie (Matuszka (Rossija, a Dziadek Jwan

Podjęcie problemu Rosji na samym końcu może dziwić, zważywszy, że wpływom 
rosyjskim w okresie Odrodzenia przyznaję się niekwestionowane pierwszeństwo. Tak 
przypadek Wenelina, jak i kontakty Bułgarów ze slawistami i słowianofilami rosyjski
mi są bardzo dobrze znane, podobnie jak kwestie Odessy i Moskwy (częściowo Kijo
wa) jako ośrodków kultury bułgarskiej tego okresu. Do stereotypu dodać należy wpływ 
w warstwie językowej (leksyka) oraz fakt, iż wiele pierwszych (i nie tylko) książek 
tłumaczonych było z rosyjskiego. Rosja była więc jednym z krajów europejskich, za
mieszkiwanych przez owe „cywilizowane narody”, o których mowa w pierwszych 
bułgarskich publikacjach. Postrzegano ją także jako kraj słowiański, zarówno w kate
goriach konfesji, jak i kultury języka rosyjskiego. Była wreszcie Rosja siłą polityczną 
i mocarstwem imperialnym, którego „słowiańskość” okazywała się kwestią względną, 
akcentowaną lub nieartykułowaną. Byli również rosyjscy Słowianie - najczęściej sla
wiści i słowianofile (przy czym jedno często szło w parze z drugim).

W wymiarze politycznym dominantami dziewiętnastowiecznej historii stosunków 
bułgarsko-rosyjskich są między innymi petycja Bułgarów do cara o interwencję i ulże
nie losowi ciemiężonego narodu, projekt Sofroniusza przyłączenia Bułgarii do Rosji, 
powstania wybuchające na wieść o zbliżaniu się Rosjan i... internowanie pierwszego 
unickiego biskupa Josifa Sokolskiego.

Jest oczywiste, że kwestię bułgarskich nadziei pokładanych w Rosji należy odróż
nić od ówczesnych planów Rosji względem Bułgarów.

Na mocy traktatu z 1774 r. Rosja zyskiwała między innymi opiekę nad Kościołem 
prawosławnym i chrześcijanami zamieszkującymi państwo tureckie, co w praktyce 
oznaczało później mieszanie się w wewnętrzne sprawy Turcji. Istniał również opraco
wany za czasów Katarzyny Wielkiej „projekt grecki”, czyli plan rozbioru Turcji, które
go elementem była restytucja dawnego imperium bizantyńskiego (imię wielkiego księ
cia Konstantego nie jest przypadkowe!). Jakkolwiek w późniejszym okresie polityka 
zagraniczna Rosji ulegała zmianom, pewne fakty (buforowy status księstw naddunaj- 
skich, powstanie greckie) wskazują, iż plan ten był realizowany.

W sporze z Patriarchatem Rosja popierała Greków, a wymiana ludności po 1856 r. 
(Bułgarzy na Czerkiesów54 i Tatarów) była koronnym dowodem na to, że w planach 
Rosji nie było państwa słowiańskiego w sercu Bałkanów. Nagły zwrot w polityce ro
syjskiej zdaniem historyków wiązał się z unią, która jako prowokacja polityczna odnio

54 Przy czym mianem Czerkiesów określano w Turcji przesiedleńców z północnego Kaukazu, a więc 
np. Czeczenów.
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sła nadzwyczajny skutek. Przekonana o wzroście wpływów konkurencyjnych mo
carstw (Austria, Francja), Rosja zmieniła front i za jej przyzwoleniem, choć wbrew 
woli Patriarchatu, Turcja dokonała wyodrębnienia Egzarchatu Bułgarskiego.

I jeszcze kwestia, zasygnalizowana przy okazji publicystyki Rakowskiego - czy 
„torby rosyjskich dukatów” i etykietka „rosyjskiego szpiega” to tylko insynuacje mają
ce na celu dyskredytowanie przeciwników politycznych, czy coś zgoła innego? Ale ten 
problem pozostawiam badaczom bułgarskim. Jeden z tropów podsunęła już Wanda 
Smochowska, cytując list Czajkowskiego: gdzie są Grecy, tam są wśród Bułgarów 
wpływy rosyjskie.

Euforia po utworzeniu państwa bułgarskiego, mimo pewnych rozczarowań i po
działu społeczeństwa na rusofilów i rusofobów, pozwoliła z czasem puścić w zapo
mnienie żywione wobec Rosji urazy, zapomnieć o upokarzającym okresie przejścio
wym i stłumić pojawiające się wątpliwości. Młode państwo dokonywało sakralizacji 
swej niepodległości, wyposażając ją w kult rosyjskich dowódców kampanii tureckiej, 
znaczony pomnikami, obeliskami, nazwami placów i ulic. Sanktuariami tego kultu są 
do dziś Szypka i Plewna, czy - w Sofii - sobór Aleksandra Newskiego (dar Rosji), 
Konja (pomnik cara Aleksandra II), tzw. Ruski pametnik, Ruska carkva, albo obelisk 
vi Parku Doktorów - upamiętniający lekarzy, którzy oddali życie w kampanii tureckiej 
(wiele polskich nazwisk).

Ponoć z ludu (świadkiem Wenelin) wyszedł zwyczaj określania Rosji mianem 
Dziadka Iwana. Pozwolę sobie w to nie wierzyć. Z wszelkimi tego semiotycznymi 
konsekwencjami. Bóg wysoko, car daleko55.

55 Pochodzenie tego określenia było przedmiotem spekulacji literatów bułgarskich drugiej połowy 
XIX w. Podsumowanie i próbę wskazania możliwych motywacji zawiera tekst odczytu Jurdana Trifonowa 
(Trifonov, 1908). Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi dziękuję za wskazanie polemicznej książki 
A. Dimowa, Djado Ivan - mit Hi dejstvitelnost, TSmovo 2004.

2.3.4.6. Slawistyka

Na kwestię Bułgarzy a dziewiętnastowieczna slawistyka patrzeć można przez pryzmat 
dwóch aspektów - tematyki bułgarskiej w pracach pierwszych slawistów oraz recepcji 
idei i dorobku slawistycznego dokonanych przez Bułgarów. Jest jeszcze przypadek 
łączący oba te aspekty - kwestia bezpośrednich kontaktów.

Zaczynając ab ovo, przypomnieć należy, że ojciec slawistyki, Dobrovsky, traktował 
bułgarski jako narzecze serbskiego.

Status odkiywcy Bułgarów i języka bułgarskiego dla świata slawistycznego należy 
przypisać Vukowi Karadźiciowi, którego Dodatak k Sanktpetersburgskim sravniteljnim 
rjećnicima (1822) spowodował istotną korektę w poglądach późniejszych autorów. 
Przez samych Bułgarów zasługi Vuka w tym względzie bywały dezawuowane. Apri- 
łow, ironizując, zarzucał mu, że materiał zbierał wśród Bułgarów austriackich (Vuk 
jako informatora wskazuje „Bułgara z Razłogu”). Cytowany przez Jagicia (Jagić, 
1910) Koeppen także wspomina o bułgarskich znajomych z Tymowa, którzy krytycz
nie odnieśli się do próbek języka przedstawionych przez Vuka, jako mało reprezenta
tywnych (peryferycznych).
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Nie zmienia to faktu, iż twórczość serbskiego uczonego nie była Bułgarom obca. 
Wpływ Karadźicia widzi Rajkow w wydanym przez Bogorowa tomiku bułgarskich 
pieśni i przysłów (1842, Buda) oraz jego gramatyce (1844, Bukareszt), przypominając 
jednocześnie o szkicu Karawełowa o Karadziciu i kontaktach, jakie utrzymywał 
z uczonym Najden Gerow (Rajkov, 1989: 151). Wspomnieć wypada również o zbież
ności tytułów Dennicy Apriłowa i wydawanej przez Vuka Danicy (jakkolwiek tytuły 
takie jak: Jutrzenka, Świt, Przedświt, Zaranie, Zorza itp. są podówczas zjawiskiem 
powszechnym).

Chociaż w świetle dotychczasowych rozważań wydawać by się mogło, że gwiazda 
Wenelina przyćmiła wszystkie autorytety slawistyczne - tak nie było. Kipiłowski ob
serwował postęp prac Szafarzyka, a Apriłow, dbający jak nikt o public relations, pro
wadził korespondencję nie tylko z rosyjskimi słowianofilami, ale także z Szafarzykiem 
i Hanką, dostarczając im stosownych materiałów oraz garść wskazówek, dotyczących 
oczekiwań Bułgarów. Prawdopodobnie rezultatem tych starań jest niezwykle precyzyj
ny opis zasięgu języka bułgarskiego, jaki znalazł się w książce Slovansky narodopis.

Badanie recepcji prac slawistycznych w Bułgarii jest utrudnione ze względu na 
fakt, iż we wczesnym okresie nie istnieje jeszcze obieg naukowy, z nowoczesnym 
warsztatem, zwyczajem cytowania i odesłaniami bibliograficznymi. W tekstach tłuma
czonych często nie wspomina się nawet nazwiska autora. Obieg ten rekonstruowany 
jest w oparciu o nieliczne i oszczędnie dozowane przez samych autorów informacje. 
O Neoficie Rilskim wiemy, przykładowo, że czytał Jana Egzarchę Bułgarskiego 
w edycji Kałajdowicza (1824), o Bogorowie - że znane mu było dzieło Glagolita Clo- 
zianum Kopitara.

Wyjątek stanowi tu Apriłow, który śledzi rosyjski rynek slawistyczny i donosi mię
dzy innymi o:

• tak zwanym Ewangełiarzu Ostromira z 1056 r„ który przechowywany jest 
w Rusko-Imperatorskiej Bibliotece Publicznej [...];

• rękopisie, który znajduje się w Bibliotece Watykańskiej w Rzymie pod nr 2. 
Jest on przekładem greckiej kroniki Konstantyna Manassesa: pisany na per
gaminie w roku 1369 [...];

• Ewangełiarzu z Reims, któremu oddawali pokłon królowie francuscy przy ko
ronacji [...] według obliczeń S. Stroeva pochodzącym z roku 1395',

• Ewangełiarzu z 1545 r„ napisanym na pergaminie, odnalezionym w guberni 
połtawskiej w mieście Perejasław, w tamtejszym seminarium, przez magistra 
Uniwersytetu, p. Bodianskiego [...] (Aprilov, 1968: 227-228).

By zdobyć te dane, Apriłow czytał nie tylko wydania książkowe, ale i prasę specja
listyczną (m.in. „Zumal Ministerstva narodnago prosveśćenija”). Jest on jednym 
z nielicznych autorów bułgarskich pierwszej połowy XIX w. skrupulatnie cytujących 
źródła. To, jak i sposób radzenia sobie z encyklopedyczną drobiazgowością i wszech
stronnością (przypisy pod linią, przypisy na końcu tekstu i słynne „przypisy do przypi
sów”) czynią jego spuściznę wyjątkowym dokumentem epoki, również jeśli chodzi 
o recepcję ówczesnego dyskursu slawistycznego.

Perspektywa Apriłowa w znaczącym stopniu wpłynęła na ugruntowanie się przeko
nania, że recepcja myśli slawistycznej dokonywała się głównie z Rosji lub za pośred
nictwem rosyjskim. Tym tropem idzie Rajkow, tropiąc bułgarskie rękopisy w archi
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wach i bibliotekach rosyjskich oraz rosyjskojęzyczne publikacje z pierwszej połowy 
XIX w., dotyczące piśmiennictwa słowiańskiego (czyli bułgarskiego): poza wspomnia
nym Joan Ekzarh Bolgarskij Kałajdowicza, rosyjski przekład (Pogodina) książki Do- 
browskiego Kirill i Mefodij, slovenskie pervouciteli (1825), Osipa Bodjanskiego 
0 drevnejsim svidetel’stve, ćto cerkovno-kniznyj jazyk est’ slavjano-bulgarskij (1843), 
Ismaela Srezniewskiego Drevnija pis'mena slavjanskija (1848) i Drevnija russkija 
knigi (1864), Konstantego Zielenieckiego O jazyke cerkovno-slavjanskom, ego naćale, 
obrazovateljah i istorićeskih sud’bah (1846), Stiepana Szewyriowa Istorija russkoj 
slovesnosti (1846), Szafarzyka w rosyjskim przekładzie Slavjanskie drevnosti (1837- 
-1838, 1846), Slavjanskaja etnografija (1843), Razcvet slavjanskoj pis’mennosti 
v Bułgarii (1848).

Ewentualna recepcja tych książek i artykułów dokonywała się po rosyjsku56, wyją
tek stanowi Szafarzyk, fragmenty prac którego przedrukowywała bułgarska prasa. 
W tej ostatniej sporadycznie publikowano też artykuły naukowe i popularnonaukowe 
dotyczące szeroko rozumianej slawistyki, najczęściej jednak nie wskazując ani autora, 
ani źródła. Przykładu problemów z identyfikacją tekstów tego typu dostarcza Diana 
Iwanowa, opisując swe doświadczenia związane z ustaleniem autorstwa recenzji książ
ki Hilferdinga Obśćeslayjanskaja azbuka, zamieszczonej w wydawanej w Bukareszcie 
gazecie „Otećestvo”/„Patria” (1871-1872). Tekst ten, przypisywany przez niektóre 
kompendia Natanielowi Zografskiemu, autorka identyfikuje jako przedruk z rosyjskiej 
gazety „Golos” recenzji znanego slawisty i panslawisty Antoniego Budziłowicza 
w tłumaczeniu Pandelego Kisimowa (Ivanova, 2000: 9-28).

56 Akcja oświatowa, kierowana przez Apriłowa oraz trójstopniowy system kształcenia: Gabrowo 
- Odessa - Moskwa, a także skwapliwie wykorzystywane stypendia rosyjskie doprowadziły do znaczącego 
wzmocnienia kadr rodzimych dydaktyków o tzw. „rosyjskich wychowanków”. Z gazety „Carigradski 
vestnik”, zamieszczającej między innymi relacje z egzaminów rocznych w szkołach bułgarskich, dowia
dujemy się np. że w Starej Zagorze na początku lat pięćdziesiątych XIX w. obok greckiego nauczano też 
rosyjskiego, co częściowo tłumaczy dziwny język panny Ekzarch (ze Starej Zagory) z grecko-rosyjskimi 
interferencjami.

Do niedawna stosunkowo mniej uwagi poświęcano recepcji slawistyki z obszaru 
niemieckojęzycznego. Poza Bogorowem, który po epizodzie odeskim w dorosłym 
życiu wybiera orientację zdecydowanie prozachodnią (jednym z jej przejawów będzie 
między innymi zaciekłe zwalczanie przejawów rusyfikacji języka) i którego dorobek 
zdradza ślady recepcji po części dorobku slawistyki (Karadzić, Kopitar), po części 
praktyki Słowian w Austrii (puryzm, neologizmy, niektóre pomysły etymologiczne), 
ślady bezpośredniego oddziaływania Wiednia czy Pragi we wczesnym okresie kształ
towania się bułgarskiego obiegu literackiego są nikłe. W drugiej połowie XIX w. ewi
dentnych przykładów wpływu tego typu dostarcza publicystyka związanego z Wied
niem Iwana Dobrowskiego, którego nazwisko jest bardzo czytelną wskazówką 
świadomości słowiańskiej.

Na tym tle na uwagę zasługuje wydana w 1852 r. w Wiedniu Grammatik der bulga- 
rischen Sprache Antona i Kiriaka Cankowów. Gramatykę tę, jako pracę niemiecką 
pozostającą na marginesie zainteresowań badaczy standardu, przypomniał Władko 
Murdarow:

W 1852 r. we Wiedniu zostaje wydana po niemiecku Grammatik der bulgarischen Sprache 
Antona i Dragana Kiriaka Cankowów. Kilka miesięcy po jej wydaniu w czasopiśmie „Litterari- 
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sches Centralblatt” Jakob Grimm publikuje krótką pozytywną recenzję, zaznaczając, że gramatyka 
braci Cankowów pojawiła się po opisie Riggsa, gramatyce Bogorowa i studium F. Miklosicha 
Lautlehre der bulgarischen Sprache, opublikowanym w jego Slavische bibliotek oder Beitraege 
zur slawischen philologie wid Geschichte.

To zestawienie, mimo iż krótkie, jest prawie kompletne (nie zawiera jedynie Dodatku Kara- 
dźicia), jeśli chodzi o obcych autorów piszących o języku bułgarskim. Pokazuje ono, że naprawdę 
pierwsze naukowe opracowanie bułgarskiego, mimo iż częściowe - tylko fonetyki) należy do 
F. Miklosicha (Murdarov, 2002: 100).

Oddając Miklosichowi prymat w zakresie naukowego potraktowania języka bułgar
skiego, w dalszej części wywodu Murdarow wyraża opinię, że Cankowowie i ich 
Gramatyka w istotny sposób ukształtowali jego wizję języka bułgarskiego.

Zasługa Murdarowa w odkryciu po latach dla publiczności bułgarskiej gramatyki 
braci Cankowów jest niewątpliwa (nie jest ona np. obiektem zainteresowania autora 
monografii dotyczącej bułgarskiej myśli gramatycznej Christy Pyrwewa). Za autorem 
żałować wypada, iż „pierwsza naukowa gramatyka języka bułgarskiego” nie została 
poddana do tej pory wnikliwej analizie. Wyrażone przeze mnie kilka lat temu przy
puszczenie, że powodem negatywnych recenzji i braku widocznej recepcji może być 
między innymi zastosowanie transkrypcji łacińskiej materiału ilustracyjnego (rozmów
ki i pokaźny słownik, liczący około pięć tysięcy leksemów) muszę zweryfikować. Nie 
wszyscy Bułgarzy żywili, jak Apriłow, uprzedzenia wobec Bułgarów austriackich.

W rzeczywistości Gramatyka Cankowów jest bardzo mocno wpisana w kontekst 
bułgarski. Cankow, przyszły lider unii, ze środków lazarystów sprowadza do Konstan
tynopola drukarnię, w której drukują zarówno bułgarscy prawosławni, katolicy (i zwo
lennicy unii), jak i protestanci, w tym Elias Riggs i Charles Morse, misjonarze amery
kańscy, autorzy gramatyk bułgarskich57 i koordynatorzy bułgarskiego przekładu Biblii. 
Tak w gramatyce Morse’a, jak i w późniejszych gramatykach Jakuba Grujewa i Iwana 
Momcziłowa ujęte zostało prawo przegłosu jać w gwarach wschodniobułgarskch, 
sformułowane wcześniej przez Miklosichia i w gramatyce Cankowów. Pewien trop 
stanowić mogą także rozmówki, dołączone do gramatyk.

57 Elias Riggs, Notes on the Grammar of the Bulgarian Language, 1844; Charles F. Morse, 
A Grammar of the Bulgarian Language with Exercises and English and Bulgarian Vocabularies, 1859.

Poza cytowaną książką Murdarowa, zawierającą prace wcześniej publikowane, 
warto zwrócić uwagę na monografię, poświęconą wiedeńskiemu kontekstowi języko
znawstwa bułgarskiego (Vienskata slavistika i balgarskoto ezikoznanie, 1999). Lwia 
część książki dotyczy Jagicia i jego bułgarskich kontaktów, a więc okoliczności 
kształtowania się pierwszych pokoleń bułgarskich językoznawców.



Część trzecia:

SJWA:R£KUM, czyli kronika domowa
(dedykowana pamięci nieodżałowanego J.S. Bystronia)





1. UDAWAĆ GREKA

W nieocenionym słowniku Najdena Gerowa odnajdujemy sentencję podsumowującą 
stereotypy etniczne bałkańskich sąsiadów Bułgara: U Ćafutin pij vino, ne spi; u Erme- 
nec pij, ne jaź; u Turćin pij kahve i ćjubuk, vino ne pij', u Arnautin pij i jaź, na pąt 
snego ne hodi; a u Grak nićto ne pravi (GER)1. Zanotowane w końcu XIX w. przy
słowie traktować można jako wyraz bałkańskiej „miary zaufania”, ale i dowód etnicz
nej transgresji. Trudno nie zauważyć, że na tle innych nacji w sposób szczególny po
traktowany został Grek. To całkowite odrzucenie jest w istocie symbolem politycznego 
wyodrębniania się Bułgarów jako narodu - w opozycji do Greków.

1 „U Żyda pij wino, nie śpij; u Ormianina pij, nie jedz; u Turka pij kawę i [pal] nargile, wina nie pij; 
u Albańczyka pij i jedz, w drogę z nim nie ruszaj; a u Greka nic nie rób” [tłum. ES].

Wniosek taki trudno byłoby wysnuć, odwołując się jedynie do współczesnych 
słowników bułgarskich, w których śladem kontaktów bułgarsko-greckich i językowego 
stereotypu Greka - poza zapożyczeniami, w większym stopniu charakterystycznymi 
dla gwar, niemającym związku z tymi kontaktami etnonimem grak, garci (garkinja, 
garće) i przymiotnikiem graćki (RBE) - są faulizm vizantijci ‘Grecy’ (Armjanov, 
1992: 17) oraz pewna liczba leksemów, odnoszonych do realiów tureckich lub postaci 
kwalifikowanych współcześnie najczęściej jako historyczne lub gwarowe. Są to: grek, 
grećeski, grecestvo, (po)garća ‘(z)grecyzować’, garća se, garćeja se dial, garćoleja se 
‘mieć świadomość grecką, nie będąc Grekiem’, pogarcvane, garćene; garćeene dial. 
garćoleene; garkinka, garkinće, grakinja ‘Greczynka’; graćki; grakofil, grakofdski, 
grakofilstvo; grakofob, grakofobski, grakofobstvo; garkoman, garkomanin, grakoman, 
grakomanin ‘grekoman’; garkomanija, grakomanija; garkomanka, grakomanka; 
garkomanski, grakomanski; garkomanstvo, grakomanstvo; garcizam ‘wpływy greckie 
(polityczne i kulturalne)’; grakuvam ‘kombinować; sprzeciwiać się’ (Verigovo, Kar- 
lovsko); garćiśta ‘Grecy’ (Dojran), garćulja (BER), garćolja pot. lekc. ‘wielu Greków’ 
(RBE); gracko-bljudo ‘wymagający (dot. jedzenia)’; graćka kopriva (pn.-zach., BER), 
graćka kopriva ‘Urtica urens’ (RBE; Ger.); graćki, graćka ‘kukurydza’ (BER).

Dla porównania, derywaty odnotowane przez Duvemois i Gerowa: Grakinja 
‘grećanka’ graće: Kral, kralica rujno vino piet, Kralju sługa Garće aznatarće, A kralice 
Ruźica devojka Miladinovi, 1861: 197; Ако mi badeś bjala Garkinja, A ti miprati bjala 
marama, Za tebe majka bjalo da nosi ibidem. 116; Visa robinja Visa Garkinja Dozon, 
1875: 84, 5; Grak dęto stąpi, tam treva ne niknę [Gdzie stąpa Grek, tam trawa nie ro
śnie], - Grak, kato laźe, i sam si vera hvasta [Grek sam wierzy w swoje kłamstwa]. 
- Grak koga sja rodi, najnapred reće ćiroz; a Balgarina-t - kopriva. Za tova Grakat 
emr’sjav i bleden, a Balgarinat cerven, kraven i edar [Grek, kiedy się rodzi, najpierw 1 
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mówi skumbria; a Bułgar pokrzywa. Dlatego Grek jest chudy i blady, a Bułgar rumia
ny, nalany i tęgi], - Gracki-te momy vino ne pijat! A s śiśeta-ta po kjuśeta [Greckie 
panny nie pijąwina! A butelki po kątach] Ćolakov, 1872: 144; (Duv.).

GrSćolćnie ot grSćolćjąsja, grSćjająsja, griććjąsja. Graćoleesja, graćolee, dode mu 
graba-t ogolee. GrSćolja s. sab. ot Gr3'k. GrSćoljaga ukor. ot GrSk. GrSćjąsja Prayjąsja, 
pokazvam sja GrSk, grńćjająsja. GrSćja mlad Grak / Gracja, Gracja, raśetarćja! kazvat 
blSgarćeta na GrSćeta na smjach. GrSćjająsja sr. GrSćjąsja. GrSckij - grScky-ty momy 
vino ne pijąt, a s śiśeta-ta po kjośeta-ta. Ot Gracką laźą i Ciganin sja plaśi [Greckiego 
kłamstwa boi się nawet Cygan]. Ćerna ćjuma i Grackyj kaluger - dvoica bratije [Czar
na zaraza i grecki mnich - dwóch braci] (GER).

Przymiotnik gracki stanowi element przytaczanych przez słowniki uniwersalnych 
nazw i określeń gracki epos ‘epos grecki’, gracki bogove ‘bogowie’, gracka azbuka 
‘alfabet’, gracka mitologija ‘mitologia’, gracko izkustvo ‘sztuka’, gracki hramove 
‘świątynie’, gracki maslini ‘oliwki’; gracki nos; gracka prićeska ‘włosy zaczesane do 
góry, zebrane w kok lub koński ogon; fryzura odsłaniająca szyję’, oraz - dotyczących 
już historii Bułgarów - gracki patriarh ‘patriarcha’, gracko duhovenstvo ‘duchowień
stwo’, gracko robstvo ‘niewola’.

Obok literackich postaci elin ‘Hellen’, elinski, elinist ‘hellenista’, elinofil ‘helleno- 
fil’ (RBE) słowniki bułgarskie odnotowują gwarowe elene ‘nieochrzczeni ludzie 
i narody’ (Smoljan), elenie ‘mityczne prehistoryczne olbrzymy’ (Strandża), elenin 
‘poganin’ (damaskin) oraz przym. elencki (BER). Są one wynikiem oddziaływania 
literatury religijnej, przy czym transformacja znaczenia dokonała się już na gruncie 
greckim (Danova, 1995: 180).

Słowniki frazeologiczne przytaczają tylko cztery idiomy z komponentem gracki, 
grak, garkinja, przy czym na karb kontaktów bułgarsko-greckich trudno zapisać nale
żące do kategorii skrzydlatych słów na grackite kalendi - przekład-adaptacja ad kalen- 
das graecas (RBE książk. iron, ‘nigdy’). Pozostałe trzy: znaja koikoto svinja gracki 
[umiem tyle co Świnia po grecku] (FRBE; RBE - o nieznajomości języka obcego), 
bjala kato garkinja [biała jak Greczynka] (NFR 113) oraz gwarowe posmali, garćo, 
posmali ‘nie przesadzaj (my)’ (FRBE) - jakkolwiek trudno w to uwierzyć - są szcząt
kowym śladem odpowiednio: 1. prestiżu kultury języka greckiego; 2. prestiżu kultury 
miejskiej (Greczynki mieszkają w miastach, nie pracują w polu, por. bjala kato 
kadana); 3. przekonania o tym, że Grek jest kłamcą - choć, jak w przypadku Greczyn
ki, określenie Grek nie musi być (a nawet na pewno nie jest, zważywszy, że komunika
cja odbywa się po bułgarsku) etnonimem. Kim jest więc Grek?

1.1. GREK JAK WILK

Częściowej odpowiedzi na to pytanie dostarczają znacznie bogatsze materiały folklory
styczne, w tym wydane w XIX wieku, tomy przysłów. Pewien ich wybór zawiera 
słownik Gerowa, w którym hasło Grek (Grak), poza cytowaną już sentencją, ilustrują 
następujące przykłady „mądrości ludowej”: (1) Grak kato vlak [Grek jak wilk]. 
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(2) Dęto stąpi Grak, treva ne niknę [Gdzie Grek stąpi, trawa nie rośnie]. (3) Graci-ti są 
kato krastavą kozą: kolkoto ją ćjuka grada-t, tolkova povjace si viri opaśką-tą [Grecy 
są jak parszywa koza: im bardziej jąbije grad, tym wyżej zadziera ogon]. (4) Bratvi si 
kato obran grak na kupje [Papla jak Grek okradziony na kupnie]. (5) Graći kato Grak 
nad żmiją [Kracze jak Grek nad żmiją], (6) Siromah hadźija, dripav grak i gracjava 
svinja edno e [Biedak hadżi, obdarty Grek i chuda Świnia to to samo]. (7) Posvali, 
Grace! [Spuść, Greku!] albo: Laźi, Grace, i svestisja! kazvat njakomu koga mnogo ldźe 
[Kłam Greku, i opamiętaj się! - mówi się do kogoś, kto dużo kłamie], (8) Grak cigani- 
na nadlagva [Grek kłamie lepiej niż Cygan], (9) Grak laźe za deyjat Cigani [Grek 
kłamie za dziewięciu Cyganów], (10) Grak laźe i sam-si verą hvasta [Grek kłamie 
i sam zaczyna w to wierzyć]. (11) Bog da pazi ot Vlasky vlaci i ot Belomorsky Graci 
[Niech Bóg strzeże od wołoskich wilków i białomorskich Greków]. (12) Pazi Boże, ot 
Grak poturćen, ot lisicą kalugerką i ot magarja gradinar [Chroń, Boże przed potur- 
czonym Grekiem, lisicą mniszką i osłem ogrodnikiem]. (13) Ot Blagarin Grak, ot Ci- 
ganin Turćin i ot siromah hadźija da pazi Gospod [Od Bułgara Greka, Cygana Turka 
i biedaka hadżiego niech Bóg zachowa], (14) Boże, naspori, vsi-ty Graci razturi, toko 
ednogo ostavi, i nego kozar napravi! [Boże, dopomóż, wszystkich Greków rozgoń, 
tylko jednego zostaw i tego uczyń koziarzem!] (15) Boże, naspori, vsi-ty Graci razpori, 
samo ednogo ostavi i nego pądar napravi! [Boże, dopomóż, wszystkich Greków roze- 
rwij, tylko jednego zostaw i tego uczyń świniarzem!] (Ger.).

Powyższy materiał wskazuje na duże obciążenie konotacyjne określenia Grek. 
Ewokuje ono nie tylko pewne cechy desygnatu, ale i zdecydowanie negatywne emocje. 
Już pobieżna analiza pozwala na wyodrębnienie prowizorycznego kompleksu cech 
przypisywanych Grekowi. Jest to zagrażający obcy (1, 2, 11), uparty//wyniosły (3), 
bogaty (4, 6), kłamca//oszust (7-10). W przysłowiach ujawnia się nadto niechęć i wro
gość wobec Greków (3, 14, 15), w dwu ostatnich przykładach przybierając formę 
prośby-modlitwy o ich zniszczenie, ale i - co ciekawe - upokorzenie.

Niektórzy badacze stereotypów ostrzegają przed pochopnym wyciąganiem wnio
sków w kwestii greckiej na podstawie słownika Gerowa, przypominając zaangażowa
nie autora w batalię o Kościół bułgarski, która zwłaszcza w Płowdiwie przybrała cha
rakter antygrecki (Danova, 1995: 179). Podobne zastrzeżenia można jednak kierować 
pod adresem innych zbieraczy folkloru na czele ze Sławejkowem, w którego publicy
styce też nie brak akcentów antygreckich. Pozostaje pogodzić się z faktem, że dobór 
materiału jest autorską interpretacją, w tym sensie nie tylko odtwarza i petryfikuje, ale 
i współtworzy stereotyp obcego.

Odnotowane przez Gerowa przysłowia udokumentowane zostały również przez in
nych autorów końca XIX wieku i stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej - gdyby 
niechęć mierzyć miarą przysłów, to w statystyce bułgarskich paronimów wyrażających 
negatywny stosunek do bliskich obcych przysłowia dotyczące Greków (w liczbie stu 
dwudziestu) ustępują tylko mającym za obiekt Turka (130) - dla porównania: Żydów 
dotyczy tylko dziesięć przysłów, a Cyganów - pięć (Baklaci, 1995: 303-306).

Przysłowia te stały się podstawą wyrażonej przez Bojana Penewa opinii, że Bułgar 
z ironią obserwował Greków, ich przebiegłość i hipokryzję, w humorystycznych utworach cha
rakteryzował Greka w taki sposób, że poprzez ironiczny obraz jasno widać wrogość ludu do 
wszystkiego, co greckie. W bajce, która mówi o rozdawaniu losów różnym narodowościom we
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dług ich zasług, odtworzony jest Grek, którego Pan Bóg obdarza obłudą i intrygą (Penev, 1930: 
130-131).

Poglądy Penewa zgodne są z odczuciami i przekonaniami bezpośrednich spadko
bierców Odrodzenia, a tym samym obrazują nastroje antygreckie. Wybitny znawca 
tego okresu, Iwan Sziszmanow, uznał za stosowne „usprawiedliwić” nie pasujące do 
obrazu „odwiecznego” wroga świadectwa dotyczące pozytywnej roli kultury greckiej 
w procesie modernizacji społeczeństwa bułgarskiego: „Grekofilskie oświadczenia z ust 
pierwszych działaczy naszego Odrodzenia dziwnie dziś brzmią w naszych uszach, ale 
zasługują na sprawdzenie” (SbNU, XI, 652).

Przysłowia „z Grekiem” są zresztą doskonałą okazją do rozgraniczenia stereotypu 
i obrazu. Niektóre z cech składających się na stereotyp przysłowiowego Greka (towa
rzyszące etnonimowi epitety lukavi, zli, lazlivi) odnotowano już w bułgarskich źródłach 
z XVI-XVII w. (Danova, 1995: 181). Według Teresy Dąbek-Wirgowej, ukształtowany 
w średniowieczu obraz Greka jest ambiwalentny: „silnie pozytywne konotacje Greka
- uczonego, dobrego chrześcijanina mieszają się z negatywnymi konotacjami «obce
go» - Greka chytrego, podstępnego, chełpliwego” (Dąbek-Wirgowa, 1998: 80). Nie
trudno zauważyć, że negatywna strona tego obrazu jest częścią stereotypu starszego niż 
literatura bułgarska - reminiscencją antycznej literatury greckiej (por. np. Odyseja, 
także Eurypidesa Ihcwv E)jmq oi'Sev ovSev) (BNM 392). I zważywszy choćby na 
zachowane do dziś znaczenie przymiotnika hitar ‘przebiegły’, nie do końca negatyw
nego.

Ciekawe w kontekście średniowiecznego obrazu Greka jest porównanie Greka do 
wilka, które mieści się w logice obcego zagrażającego, ale nieco kłóci ze stereotypową 
przebiegłością, aktualizowanąjako kłamanie/oszukiwanie. Do wilków porównywani są 
też Turcy, co odsyła wprost do charakterystycznej dla literatury zaangażowanej meta
fory krwiopijcy (izednici, kravopijci). Jako element retoryki narodowo-wyzwoleńczej 
jest to zasadniczo epitet zarezerwowany dla Turków, w retoryce rewolucyjnej - okre
ślenie szeroko rozumianych „wyzyskiwaczy”, jako element dyskursu kościelnego
- odnoszone do hierarchów-fanariotów.

W odnotowanym przez Gerowa intrygującym przysłowiu o niszczącej czy raczej 
„toksycznej” sile Greka (gdzie stąpa, trawa nie rośnie), trudno dopatrzeć się czegoś 
więcej ponad metaforę ziemi jałowej, ale, jak przekonamy się w dalszej części roz
działu, motywowane jest ono kliszą kwas farisejski.

Sem ‘bogaty’ oraz kojarzenie Greka z pieniędzmi i działalnością finansową jest ce
chą charakterystyczną również dla stereotypu Żyda. Odnotowane u Gerowa przysłowie 
z okradzionym Grekiem jest bardzo podobne do frazeologizmu z okradzionym Żydem
- z tą różnicą, że w wypadku Żyda nerwowa reakcja ujęta została w aspekcie kinema
tycznym (mowa ciała), Greka - werbalnym (nieskładna mowa). W tekstach Odrodze
nia „bogactwo” Greków oraz temat „Grek i pieniądze” powraca w kilku co najmniej 
wątkach - o ile Apriłow piszę o Grekach, którzy są „bogaci i wykształceni”, o tyle 
w trakcie walki o Kościół pojawiają się zarzuty korupcji greckiego duchowieństwa, 
nadużyć finansowych, niesprawiedliwej redystrybucji podatków itp. Natomiast literatu
ra drugiej połowy XIX w. przynosi między innymi obrazy Greka sprzedawczyka, Gre
ka oszusta matrymonialnego, Greka złodzieja, żyjącego w przepychu niemoralnego 
biskupa itp.
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1.2. NIE WIERZ GREKOM, NAWET JEŚLI PRZYNOSZĄ 
DARY

0 ile wskazane przykłady potraktować można jako dowód aktualizacji średniowiecz
nego stereotypu Greka (Dąbek-Wirgowa określa to mianem wykorzystania gotowej 
matrycy), o tyle istnieje uzasadnione podejrzenie, że w przypadku przysłów aktualiza
cja stereotypu Greka nie zawsze przekłada się na obraz Greka. Na początku lat sie
demdziesiątych XIX w. (a zapewne i wcześniej) określenie Grek (Grak) funkcjono
wało już bowiem także jako pogardliwe określenie mieszczanina, a raczej 
„miastowego”, o czym - ubolewając nad podziałem społeczeństwa bułgarskiego na 
„tych w pantalonach i fezach” oraz na „tych w portkach i baranicach”, przekładającego 
się na opozycje „niewykształceni” - „połowicznie wykształceni” oraz wieś - miasto 
-piszę Sławejkow:

Niezależnie od faktu, że prawie wszyscy mieszczanie są tak naprawdę chłopami i pochodzą ze 
wsi, to jako mieszkańcy miast uważają siebie za cywilizowanych i dla nich już każdy mieszkaniec 
wsi jest - jak ich nazywają - dzikusem (divak), z drugiej strony wieśniakiem (horijatiń), więc 
i chłop, widząc pogardliwe traktowanie go przez mieszczanina, i czując, że ten zawsze patrzy jak 
by go oszukać, także ma się na baczności i nie omieszka uraczyć go pogardliwymi określeniami: 
Grek (grak), Cygan (ciganin), Żyd (ćifutin), krwiopijca (izednik) [...]. Dla mieszczanina każdy 
chlop-dzikus jest niczym [przedstawiciel] innego gatunku, jak jakieś brudne i obrzydliwe stwo
rzenie, przed którym powinien się pilnować, żeby się o niego nie otarło i żeby go nie ubrudziło, 
z drugiej strony, tylko patrzy jak je oszukać, jak z niego zedrzeć, ile się da. Dla chłopa zaś każdy 
mieszczanin-Grek jest kompletnym kłamcą, który nie myśli o niczym innym, jak tylko go oszu
kać, a więc którego należy się strzec jak ognia, by się nie sparzyć, tak też mówi: OpSrli ma pro- 
kletio mu grSk!2

2 Obstestvennijat naś iivot („Makedonija”, 1871, cyt. na podst. Petko R. Slawejkov, Izbrani proizvedenija, 
Sofija 1956, s. 183, tłum. E.S.

Choć Sławejkow mówi tu zasadniczo o pogardliwej, obraźliwej nominacji (Grek 
= mieszczanin), nie o inwektywie, symptomatyczne są podejmowane przez środowiska 
patriotyczne próby odrzucania zewnętrznych atrybutów „miejskości” - od zmiany 
imion greckich na słowiańskie, po - postulowaną między innymi przez Wojnikowa 
- zamianę modnych (a więc europejskich, miejskich, czyli greckich) strojów na trady
cyjne bułgarskie.

1.3. GRECY CHYTRZY I POLITYCZNI

Wypowiedź Sławejkowa prowokuje do przyjrzenia się śladom interakcji bułgarsko- 
-greckich obecnym w literaturze Odrodzenia. U Paisjusza, którego Historia słowiano- 
bułgarska w sporej części jest w zasadzie historią zmagań Bułgarów z Bizancjum, 
dostrzec można wspomnianą przez Wirgową ambiwalencję, charakterystyczną dla 
średniowiecznego stereotypu Greka.



238

W istotnym fragmencie Historii podkreśla on wprawdzie, że napisał ją „nie po to, 
by Bułgarów wychwalać, a Greków ganić”, ale w zestawieniach obu nacji ciągle obec
ne są mniej lub bardziej dostrzegalne akcenty antygreckie. Tak więc w opinii Paisju- 
sza:

- Historia Bułgarów jest historią wojen z Grekami, bo właśnie z tymi, a nie innymi 
sąsiadami nieustannie toczono wojny; z drugiej strony Grecy mało pisali o Bułgarach, 
fałszowali historię, złośliwie przekręcali imiona bułgarskich władców itp.

- Wprawdzie mądrzy i kulturalni Grecy uważali Bułgarów za prostych i głupich, 
ale ci ostatni byli niezrównanymi w boju, odważnymi i karnymi wojownikami; sprzy
jało to równowadze sił, która mogłaby trwać nadal, gdyby nie waśnie, za które Bóg 
pokarał obie nacje, zsyłając Turków - ale to Grecy sami sprowadzili Turków.

Jednym z istotnych powodów, dla których Historia do dziś stanowi wyzwanie dla 
badaczy bułgarskich, jest mocno zaznaczona obecność relacjonującego i komentujące
go fakty Paisjusza. Podkreślona emocjonalność to jeden z argumentów przemawiają
cych za uznaniem kompilacji za dzieło autorskie. Dzięki niej, zamiast konwencjonalnej 
apologii władców i ich triumfów, mamy pasjonujące opowiadanie o wojnach i zakuli
sowych działaniach wpływających na przebieg wydarzeń.

Nic dziwnego, że stanowiący przeróbkę Historii slowianobułgarskiej Carstvenik 
(1844) małoletni uczniowie Gerowa czytali - jak wspomina Karawełow - z wypiekami 
na twarzy.

Choć Historia obejmuje dzieje Bułgarów do najazdu tureckiego i upadku państwo
wości, zawiera także komentarze i oceny dotyczące współczesnych autorowi relacji 
bułgarsko-greckich. Przyczynę degradacji kultury bułgarskiej upatruje w podporząd
kowaniu struktur kościelnych patriarchatowi w Konstantynopolu:

Posleżde, koga sa uzeli i poprali turci Bolgaria, togda su patriarsi carogradski s turska pomośt 
i nasilie pak osvoili tmovska patriarSia pod svoę vlast. I na pakost i zloba, śto imejut na bolgari 
ośte izprvo vreme, ne postavljajut ot bolgarskago jazika episkopi bolgarom, no svć ot grćeski ja- 
zik. I ne radat otnjud za bolgarski śkol ili ućenie, no obraśtajut svć na grćki jazik, zato su ostali 
bolgari prosti i neućeni iskusno pisanie i mnogo sć ot nih obratili na grćaska politika i za svoe 
ućenie i jazik słabo brćżat (Paisij, 1989: 61 b/111).

Te i podobne argumenty o winie patriarchatu w kwestii cywilizacyjnego zacofania 
Bułgarów vs akulturacji wykształconych Bułgarów będą powtarzane w trakcie walki 
o Kościół i z czasem staną się jednym z narodowych mitów - „fanariockiego jarzma” 
- kojarzonego z przymusową hellenizacją, usuwaniem z kościołów liturgii cerkiewno- 
słowiańskiej, zakazem nadawania bułgarskich imion itd.

Nieco inny obraz mechanizmów hellenizacji wyłania się ze wstępu do Historii ze 
słynnym apelem do współczesnego, by ów nie ulegał kulturze greckiej, nie wstydził 
nazwać się Bułgarem, by czytał i pisał we własnym języku. W bułgarskiej tradycji 
interpretacyjnej utrwaliło się traktowanie tej wypowiedzi w kategoriach protestu prze
ciw wynarodowieniu. Dla współczesnych badaczy kultury wezwanie Paisjusza jest nie 
tylko dowodem świadomości etnicznej autora Historii, ale i cenną obserwacją natury 
socjologicznej. Pojawienie się odszczepieńców - lgnących do greckiej „polityki” czy 
„polityczności” - jest bowiem znakiem wysokiego prestiżu tej właśnie polityki.

W polskim przekładzie Historii (Paisij Chilendarski, Słowianobułgarska historia) 
Franciszek Korwin-Szymanowski oryginalne politika i politićni oddaje za uwspółczes- 
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nionym wydaniem bułgarskim jako „obyczaj” i „obyczajni”, co w sumie nie jest złym 
rozwiązaniem. W tłumaczeniu gubi się jednak historyczny kontekst bałkański i kono- 
towane przez oryginalne określenia wskazówki dotyczące istoty owych obyczajów. 
Chodzi bowiem o mieszczan (gr. noXurqq ‘mieszczanin’; лоХгпкод ‘mieszczański’) 
i modernizującą się w duchu europejskiego Oświecenia kulturę (noXmopoq) miesz
czańską. Inaczej mówiąc - grecką w formie i uniwersalistyczną w treści kulturę burżu- 
azyjną określaną w późniejszych tekstach jako graźdanska (<- graźdanin, ‘mieszcza
nin, obywatel’, w odróżnieniu od gradska ‘miejska’). Jej elementem były szkoły 
świeckie, których program wychodził naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnych miesz
czan. Przyszłemu kupcowi, rzemieślnikowi czy urzędnikowi bardziej od znajomości 
Psałterza potrzebna była umiejętność prowadzenia rachunkowości, przeliczania kur
sów, prowadzenia negocjacji i korespondencji, języki obce czy geografia. Nie bez 
znaczenia były dobre maniery i erudycja, umożliwiająca swobodne poruszanie się 
w najlepszym towarzystwie.

Przeglądając listy przedmiotów i lektur, z jakimi mieli do czynienia bułgarscy 
uczniowie szkół greckich na początku XIX w., dostrzegamy nieprzypadkowe podo
bieństwo z kanonem kształtującym się w wyniku reform Komisji Edukacji Narodowej. 
Ich źródła są w istocie takie same.

Czy, kwestionując wyższość „greckiej polityczności” nad bułgarskimi cnotami pa- 
triarchalno-chrześcijańskimi, Paisjusz odrzuca uniwersalizm kultury mieszczańskiej? 
Mamy do wyboru dwie odpowiedzi. Jeśli odczytamy dosłownie hasło: czytaj i pisz 
w swoim języku, to, zważywszy na szczupłą podówczas bazę tekstów w języku bułgar
skim i ich charakter, zrozumiały stanie się pęd żądnych nowoczesnej wiedzy Bułgarów 
do nowoczesnej greckiej „polityki”. Przykład Rosjan i austriackich Serbów, którzy 
ponosęt i rugajut se bolgarom, zaśto su prosti i nekniźnii vpisane (6lb/111), wzmianki 
o szkołach, sama Historia i idiom, jakiego używa Paisjusz razem wzięte, wskazują na 
to, iż jego intencją nie było zamykanie czytelnika w kręgu dostępnej w języku bułgar
skim literatury religijnej. Swój język to bułgarski, cerkiewszczyzna i całe spektrum 
pośrodku, z licznymi domieszkami rosyjskimi i serbskimi. W zasadzie więc problem 
nie w „obyczaju” i „obyczajności”, a w tradycji języka kultury. Słowiańskiej. Na salo
nach mało przydatnej.

1.4. HELLENOWIE

Pojawieniu się greckiej idei narodowej i haseł Odrodzenia towarzyszy odnowienie 
etnonimu Hellenowie. Jest ono wyraźnym sygnałem kontestowania kategoryzacji wy
znaniowej i programu politycznego patriarchatu, postrzeganego jako orientalny neobi- 
zantynizm.

Określenia Hellen, helleński traktowane sąjako afirmacja poglądów i przedsięwzięć 
związanych z modernizacją kultury języka greckiego w duchu europejskiego Oświece
nia. W kontekście bałkańskim są znakiem przynależności do wykształconej na zacho
dzie Europy greckiej elity intelektualnej. Jako Hellenowie identyfikowali się też wy
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chowankowie zreformowanych w duchu Oświecenia szkół greckich, niezależnie od 
przynależności etnicznej, a więc pochodzenia na przykład bułgarskiego, wołoskiego 
czy albańskiego. Neohellenizm, postrzegany jako elitarna kultura miejska, był więc 
w pewnym sensie antytezą kategoryzacji (i identyfikacji) etnicznej3.

3 Była to kultura języka greckiego, w sferze obyczajowej oparta na systemie wartości i wzorcach 
zachowań charakterystycznych dla burżuazji zachodnioeuropejskiej (głównie francuskiej).

Nie jest przypadkiem, że pierwsze generacje bułgarskich luminarzy o świeckim ro
dowodzie wywodzą się z kultury greckiej. Spora liczba uwiedzionych przez kulturę 
grecką akceptowała określenie Hellen, identyfikując się z kulturą grecką - takimi są na 
przykład piszący po grecku Bułgarzy: Atanas Bogoridi, Nikola Pikolo czy (do czasu) 
Iwan Seliminski. W kulturze greckiej funkcjonował także do czasu „reedukacji patrio
tycznej” Apriłow. Znany jest udział Bułgarów w greckich heteriach, czyli opartych na 
zasadach masonerii stowarzyszeniach organizujących ruch niepodległościowy i po
wstanie w roku 1821 oraz represje, które dotknęły sympatyzujących z powstańcami 
Bułgarów, usiłujących wywołać powstanie na południe od Dunaju.

Choć koniec „bałkańskiej sielanki”, jak nieoficjalnie określają proces rozejścia się 
dróg elit greckich i bułgarskich historycy, dokonuje się z chwilą utworzenia niepodle
głego państwa greckiego (1831), którego program narodowy zawiera między innymi 
roszczenia do terytoriów zamieszkanych przez Bułgarów, upowszechnione przez Gre
ków standardy nowej kultury świeckiej, opartej na języku greckim obowiązywać będą 
przez co najmniej dwie dekady - do czasu pojawienia się na forum publicznym pierw
szej generacji tak zwanych wychowanków rosyjskich. Mimo deklarowanego przez 
część środowisk patriotycznych antyhellenizmu i programowej „nienawiści do wszyst
kiego, co greckie”, grecka szkoła jest synonimem dobrego wykształcenia, a określenie 
grecki konotuje europejskość, kulturę, obycie. Synonimem dobrego wykształcenia jest 
także szkoła prowadzona przez Bułgarów dla Bułgarów (elino-grećesko ućiliśte, elino- 
bolgarsko ućiliśte), w której naucza elinogrećeski ućitel (daskal).

Rodzimego Hellena, z czasem nazywanego hellenistą, łatwo rozpoznać po tym, że 
bycie żarliwym bułgarskim patriotą nie stoi dla niego w sprzeczności z wyrażaniem 
szacunku do kultury greckiej i Greków, wskazywanych przy wielu okazjach jako przy
kład do naśladowania. Nie jest przypadkiem, że tłumacząc czytelnikowi, czym jest 
poezja, Anastazy Kipiłowski wskazuje jako ilustrację wiersz Athanasiosa Christo- 
poulosa (we własnym przekładzie).

W mieszczańskiej fazie Odrodzenia, obok częstych enumeracji - mają Grecy, mają 
Ormianie, mają Żydzi, a my? - pojawiają się też wypowiedzi dowodzące, że później
szy stereotyp greckiej hegemonii kulturalnej jako narzuconej jest odrodzeniowym mi
tem:

Czyż naprawdę nie jest wielkim wstydem dla nas pozostawać na samym końcu? I nie z powo
du jakichś zakazów, ale właśnie przez naszą niewiedzę? W tym samym państwie i pod tym sa
mym jarzmem mieszkają Grecy, dlaczego i my w naszej ojczyźnie nie przyswajamy sobie wiedzy 
w swoim naturalnym języku, tak jak robią to oni? Kto nam broni? (Neofit, 1835: 71).

Cytat powyższy pochodzi z wydanej w Kragujewcu (a więc poza cenzurą) gramaty
ki Neofita Rilskiego, która (bez przeszkód) wykorzystywana była jako podręcznik 
w szkołach bułgarskich na terenie imperium.
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Wiele z pierwszych podręczników szkolnych tłumaczonych jest z greckiego. Buł
garskie podręczniki geografii zawierają takie oto oceny mieszkańców Grecji: Źitelita 
sa grecy, elinski potomci pravoslavnogovostocnogo veroizpovedanija, ostroumnij 
i Ijuboućitelnij (Neofit Bozweli, 1835/5: 55) albo: Ellinite sa muzi podraźatelni i rev- 
niteli drevnyja praotcev ich slavy, dejstvitelni i skłonni za łjuboućenie i narodnoe pro- 
svestenie (Fotinow, Obśtoe zemteopisanie, Smyrna 1843). Niezależnie od faktu, iż są 
to najczęściej oceny przeniesione z tekstu tłumaczonego, dla badaczy stanowią dowód 
braku uprzedzeń pionierów oświaty bułgarskiej (Danova, 1995: 181). Braku uprzedzeń 
widocznego także po drugiej stronie - analogicznych ocen Bułgarów w podręcznikach 
greckich (Danova, 1986: 252-271).

Przekłady z greckiego stanowią pokaźną część tekstów zwłaszcza pierwszej połowy 
XIX w., co po części wynika także z tradycyjnego zaplecza literatury religijnej. Uwa
żany za pierwszą bułgarską książkę Nedełnik sireć Kiriakodromion (1806) Sofroniusza 
Wraczańskiego jest przekładem (czy przeróbką wcześniejszego tłumaczenia) cyklu 
kazań Agapiusza Kreteńczyka (XVII w.) pod tym samym tytułem. To samo dotyczy 
publikacji Ćudesa presvetija Bogorodicy (1817) Joachima Kyrczowskiego.

Z greckiego tłumaczone są też modne książki autorów greckich, oświeceniowa lite
ratura zachodnioeuropejska oraz materiały prasowe, dla przykładu: Konstantin Fotinow 
w czasopiśmie „Filologia” („Ljuboslovie”) obficie wykorzystuje materiały z wydawa
nej w Smyrnie pod egidą protestantów amerykańskich „Apothiki ton ofelimon gno
mon” (Clarke, 1978: 30). Także pewną nadreprezentację we wczesnej prasie tekstów 
o wielkich Rzymianach i Grekach tłumaczyć można faktem, iż są to w istocie powsta
jące pod okiem nauczycieli uczniowskie przekłady tekstów z greckich podręczników 
i wypisów szkolnych.

Nieustannie utyskujący na grekomanię niektórych rodaków Apriłow koresponden
cję z Neofitem Rilskim prowadzi w języku greckim, co zresztą jest normą w środowi
sku oświeconych Bułgarów4. W przypadku Apriłowa pewnym sygnałem ambiwalencji 
stosunku do kultury i języka greckiego jest również częste w jego publicystyce okre
ślenie „nasi uczeni helleniści”, nie do końca (czy: nie zawsze) równoznaczne z warto
ściującym negatywnie grekomani. Lata czterdzieste XIX w. stanowią jednak pewną 
cezurę, za którą określenia grekofił czy grekoman powszechnie stosowane są już jako 
inwektywy. W wybitny sposób przyczynia się do tego walka o Kościół, która jednak 
stanowi kulminację podbudowanego już ideologicznie rozgraniczania.

4 Por. np. Ivan Snegarov, Prinos кйт biografijata na Neofit Rilski (gróckipisma do nego), Sofija 1951.

1.5. WSTYD I UPRZEDZENIE

Częste w tekstach z tego okresu uwagi o Bułgarach wstydzących nazwać się Bułgarami 
(Ognianowicz) i udających Greków (Apriłow, Bogorow) w sposób nader oczywisty 
pobrzmiewają echami Paisjusza, dowodząc tym samym nie tylko, że spod strzech Hi
storia słowanobułgarska trafiła na salony, ale i trafności zawartej w niej diagnozy. 
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Greckość, konotująca kulturę, wykształcenie, nowoczesność, obycie, ogładę znaczy 
wówczas także ‘bycie modnym, bycie na czasie’. Jednocześnie grak jest potocznym 
określeniem mieszczanina, rozpoznawanego po greckim (czyli miejskim, nie chłop
skim) ubiorze5.

5 Zwraca na to uwagę między innymi Jirećek, por. Konstantin Jircćck, Istorija na Balgarite, pod red. 
P. Petrova, Sofija 1978, s. 548.

Za Greka mógł zatem uchodzić w oczach ludu swego ojczystego Gabrowa Wasyl 
Apriłow, w którego publicystyce nie brak akcentów antygreckich. Ograniczymy się tu 
do przytoczenia smakowitego fragmentu, w którym Apriłow, odnosząc się krytycznie 
do kwestii określania Imperium Wschodniorzymskiego mianem greckiego, dokonuje 
jednej z pierwszych analiz praktyki etnonominacyjnej:

Rzymianie, a po nich także inne narody nazywały Greków Hellenami, jak też i oni sami siebie 
nazywali. Imperium Wschodniorzymskiego, mimo iż oddzieliło się od Imperium Rzymskiego, 
a później przyjęło język grecki jako oficjalny, nie można nazwać greckim. Wyniesieni później na 
tron imperatorowie różnych narodowości, a potem także z greckiego rodu, nie zmienili jego 
prawdziwego pochodzenia. Sami Grecy, pokonani przez Rzymian, nazywali się Rzymianami 
(pcopaiot) i prawie zapoznali swoje imię etniczne (cXXtveg). Do utworzenia obecnego królestwa 
Grecji na pytanie: „Kim jesteś?” - każdy, nawet uczony, odpowiadał: cipai ptopaioę (jestem 
Rzymianinem). Nawet teraz, z wyjątkiem nowego królestwa, każdy pyta: Repetę pcopaiicd (czy 
mówi Pan po rzymsku?) a nie: IjśpEtg eXXivikó? (czy mówi Pan po grecku?). W czasie powstania 
greckiego po raz pierwszy stało się głośne słowo Ellines (Grecy), dlatego Turcy, którzy znali ich 
pod nazwą urum (Rzymianin) pytali: „Kim właściwie są ci Hellenowie i gdzie mieszkają?” 
(Aprilov, 1968: 76).

Pomijając dalszą część wywodu, w której autor z żalem stwierdza, że mimo za
strzeżeń będzie stosował tradycyjne określenie grecki (co pozwoli mu mówić o grec
kim jarzmie, nacisku greckiego duchowieństwa etc.), nie sposób nie odnieść się do 
zastosowanej strategii deprecjacji: 1. Cesarstwo greckie nie jest greckie, bo jest rzym
skie; 2. Grecy zostali podbici przez Rzymian; 3. Grecy zapoznali swoją nazwę et
niczną; 4. Kim są Grecy?

Cenne uwagi natury socjolingwistycznej, odnotowujące wielość nominacji sąsia
dów oraz pragmatyczne, odróżniające zewnętrzne określenia etniczne od uwarunko
wanych historycznie (i politycznie) samookreśleń wymagają kilku uzupełnień.

1.6. GREK JAKO RZYMIANIN

Romejowie (czy Romiowie) to historyczne określenie mieszkańców Bizancjum (czyli 
Cesarstwa Wschodniorzymskiego), posługujących się językiem romejka (czyli mocno 
oddalonym od wzorców antycznych greckim). Określenie to przejęła administracja 
turecka, rozszerzając je na wszystkich zamieszkujących w imperium chrześcijan: 
urummillet ‘naród rzymski; chrześcijanie’. Zwierzchnikiem i reprezentantem „narodu 
chrześcijańskiego” w państwie tureckim był patriarcha Konstantynopola, któremu 
podporządkowano (zrazu formalnie, z czasem faktycznie) kościoły lokalne. W ten 
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sposób chrześcijanie w Turcji, niezależnie od pochodzenia (a więc i Bułgarzy), stali się 
z urzędu Romejami, czyli Grekami - bo tak tłumaczono kwalifikator urum na języki 
europejskie, przykładowo w oficjalnych dokumentach międzynarodowych.

Śladem kategoryzacji wyznaniowej jest też nazwa Rumelia ‘prowincja zamieszkana 
przez chrześcijan’. Początkowo nazwą tą określano tereny na południe od Dunaju. 
W tekstach i słownikach bułgarskich z XIX wieku nazwa Rumelia, Romania lub Ru
mania odnoszona jest już do terenów na południe od Starej Płaniny, choć w dyskursie 
patriotycznym pojawia się ona rzadko - tu preferowana jest nominacja geograficzno- 
-historyczna: Tracja i Macedonia.

Tłumaczy to fakt, dlaczego powstanie Rumunii (Romania) i roszczenia Rumunów do 
dziedzictwa rzymskiego dezorientowały i śmieszyły chrześcijańskich mieszkańców impe
rium, mieszkających w Romanii i toczących bój o wystąpienie z narodu rzymskiego.

Na gruncie bułgarskim historia nazwy przekracza ramy Odrodzenia, określone 
utworzeniem Księstwa Bułgarii (1878), ze względu na losy wydzielonej na mocy po
stanowień kongresu berlińskiego autonomicznej prowincji tureckiej pod nazwą Rume
lia Wschodnia (przyłączonej do Bułgarii w 1885 r.).

W tradycji bułgarskiej pisanej, w której istnieją już znaki kategoryzacji etnicznej 
(garci) i konfesyjnej (hristiane), określenie romei traktowane jest na zasadzie cytatu, 
najczęściej, co ciekawe, niewyrażonego, ale obecnego jako skutek.

1.7. TOWARZYSTWO SPOD LATARNI

Odnotowany przez Paisjusza społeczny prestiż kultury greckiej i degradacja „swojej” 
nauki i szkół jest pochodną procesów centralizacji prawosławia, wynikających z uzna
nia patriarchy Konstantynopola za politycznego reprezentanta chrześcijan w imperium, 
namiestnika, czyli etnarchę narodu (milletu) chrześcijańskiego. Struktury Kościoła 
prawosławnego tworzyły zatem swoiste państwo w państwie, z drugiej strony patriar
cha był - o czym nie należy zapominać - dostojnikiem osmańskim.

Siedziba patriarchy znajdowała się w dzielnicy Fener (Fanar), której nazwa już 
w XVI wieku stała się synonimem chrześcijańskich greckojęzycznych elit, stopniowo 
zyskujących coraz większe wpływy w państwie. W XVII w. fanarioci piastująjuż waż
ne stanowiska nie tylko w strukturach kościelnych, ale także w administracji i dyplo
macji tureckiej - dragomanów, hospodarów Mołdawii i Wołoszczyzny, gubernatorów 
greckich wysp itd.

Nazwa dzielnicy Fanar pochodzi od (nieistniejącej już) latami morskiej, co w Wie
ku Światła nabiera szczególnego znaczenia. Środowisko fanariotów nie było klasą 
zamkniętą, jakkolwiek przepustkę do niego stanowił cenzus majątkowy i koneksje, nie 
bez znaczenia było wykształcenie i talenty. Fanarioci kształcili się na Zachodzie, kuź
nią kadr były też szkoły w Konstantynopolu i Akademia św. Sawy w Bukareszcie (za
łożona w 1694 r. przez księcia Konstantyna Brancoveanu).

W gronie fanariotów znalazła się więc pewna liczba osób pochodzenia bułgarskie
go. Najbardziej znaną jest wnuk biskupa Sofroniusza Wraczańskiego, Stefan Bogoridi 
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(1775 lub 1780-1859), uznawany za jedną z najbardziej wpływowych osobistości 
imperium pierwszej połowy XIX w. Także pewna liczba mianowanych w tym okresie 
(do roku 1870) przez patriarchat biskupów (źródła bułgarskie wskazują tu liczbę pięć
dziesięciu siedmiu) to etniczni Bułgarzy. Fanariotą był na przykład „Djado Łowczo” 
- Hilarion Łowczański, w opinii świadków epoki reprezentujący typowy dla tego śro
dowiska bizantyński przepych.

O ile historia narodowa Rumunów akcentuje prześladowania ze strony fanariotów 
świeckich, o tyle w historii bułgarskiej destrukcyjna działalność fanariotów wiązana 
jest z wyższym duchowieństwem. W obu przypadkach jednak obecność fanariotów 
traktowana jest jako „obce jarzmo”.

Na gruncie bułgarskim określenie fanarioti zyskuje negatywne nacechowanie 
w trakcie tak zwanej walki o Kościół narodowy, czyli konfliktu rosnących aspiracji 
Bułgarów i - mimo kurczącego się stanu posiadania - nierezygnującego z planów 
restytucji cesarstwa bizantyńskiego ośrodka w Fanarze.

Wysuwane pod adresem patriarchatu żądania zastąpienia biskupów greckich buł
garskimi w diecezjach z ludnością bułgarską uznawane są za pierwszy program poli
tyczny Bułgarów i kolejny - po programie oświatowym - krok w kierunku konsolidacji 
ponadlokalnej. Reakcja patriarchatu, a szczególnie represje, jakie dotknęły niedoszłych 
biskupów, Neofita Bozwelego i Hilariona Makariopolskiego, paradoksalnie przyczy
niły się do wzrostu świadomości narodowej - dostarczyły uznawanego za konieczny 
czynnik samookreślenia w kategoriach narodowych wspólnego celu i wspólnego wro
ga. Utworzenie w 1849 r. za zgodą władz tureckich cerkwi „milletu bułgarskiego” 
w Konstantynopolu traktowane jest jako fakt oficjalnego uznania istnienia narodu buł
garskiego (Jelavich, 2005: 334), choć niezależność osiągnie Kościół bułgarski dopiero 
za dwie dekady.

Patriarchat i fanariotów obwiniano o dokonywane przez biskupów nadużycia finan
sowe, usuwanie z kościołów języka cerkiewnosłowiańskiego i zastępowanie go grec
kim, palenie bułgarskich ksiąg, politykę asymilacyjną - poprzez utrudnianie oświaty 
w języku bułgarskim, zakaz nadawania imion bułgarskich itd., stąd nic dziwnego, że 
fanariota,fanariocki nabiera znaczenia ‘antybułgarski’.

W pochodzącej z 1852 r. żartobliwej Nowej rachubie czasu Jordan Hadżikonstanti- 
now-Dżinot prezentuje odnotowującą wyraźny antagonizm bułgarsko-grecki, ocenę
sytuacji:

Od stworzenia świata lat.......................................................................................... 7360
Od Chrystusa lat....................................................................................................... 1852
Od otwarcia szkół w Bułgarii lat.................................................................................12
Odkąd nie lubią nas Grecy lat.................................................................................3505
Odkąd mówią na nas hondro-kefali [‘głupi, tępi’] lat.............................................613
Odkąd zmusili nas do nauki greckiego i by w cerkwiach odprawiać 
nabożeństwa po grecku lat.....................................................................................202
Odkąd umarli nasi biskupi i patriarchowie...............................................................291
Odkąd bułgarski jest językiem kulturalnym......................................................... 2000
Odkąd nauczyciele bułgarscy jak apostołowie chodzą z miasta do miasta lat.....136.

6 „Carigradski vestnik”, 12.07.1852 r.
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Zwalczaniu fanariotów na łamach prasy poświęcił wiele energii Sławejkow, szcze
gólnie w humoreskach i satyrycznych felietonach publikowanych w „Gajdzie”.

W bułgarskiej prasie emigracyjnej (Rakowski) spotkać można epitety: fenerskaja 
zaraza, tija proklety fanarioty, lukavy Grekofanarioti, zlobny fanarioty, kovarniti fana- 
rioti, grekofarisejski sabor, czy stwierdzenia: Nie sme naród, a ne podłogi fenerski 
i moskovski!

U Rakowskiego artykułowanie nienawiści do fanariotów idzie w parze z obsesyj
nym dyskredytowaniem wszystkiego, co greckie - co jest o tyle dziwne, że posługuje 
się on... greckim paszportem, ratującym go z licznych opresji. Zarówno historiozofia 
Rakowskiego, jak i jego publicystyka sprawia wrażenie prywatnej krucjaty przeciwko 
Grekom i Megali idea. W rzeczywistości jego teksty antygreckie powstają jako pole
mika, której wyzwalaczem są teksty autorów greckich. Oryginalny natomiast jest za
pewne pomysł, by, wykorzystując homonimię elen ‘Hellen, Grek’, i elen ‘jeleń’, zbu
dować na niej etymologię wywodzącą sąsiadów od dzikich mieszkańców lasów.

Nieco mniej dosadnych określeń używa Karawełow, choć i jego ocena jest jedno
znacznie negatywna:

Każdy naród bywa szczęśliwy tylko wtedy, kiedy ma wiedzę i wykształcenie; ale Bułgarzy 
pod rządami fanariotów nie mogli pracować dla siebie samych, nie mogli kształcić się i rozwijać, 
nie mogli powiedzieć, że są Bułgarami. Każdemu wiadomo, że fanariockie duchowieństwo nie 
tylko zabijało każdy ruch narodu bułgarskiego, ale i zawsze starało się zdeptać nawet każdy 
przejaw postępu, który pojawiłby się w stadzie Chrystusowym, którego podjęli się być pasterzami 
i prowadzić ku dobru i szczęściu... Tak więc Bułgarzy z rozwiązaniem problemu kościelnego zy
skują wiele: zyskują życie, prawo bycia narodem i moralną samodzielność („Svoboda”, nr 19; 
12.03.1870 r.).

Entuzjazmu Karawełowa, wynikającego z powołania Egzarchatu, nie podziela po
strzegający duchowieństwo jako anachronizm Botew. W walce kościelnej widzi on 
próbę „uwolnienia się od duchowieństwa”, która przekłada się na „walkę na śmierć 
i życie między Bułgarami i Grekami”. Oceniając władzę patriarchatu jako aparat uci
sku - „znacznie gorszy, bardziej barbarzyński nawet od samej inkwizycji”, Botew nie 
kryje satysfakcji ze strat, jakie poniósł w ostatecznej rozgrywce razbojnićeski vertep 
‘jaskinia zbójców’, Fener, czyli darmozjady. Jednocześnie powołanie Ekzarchatu jest 
dla wieszcza wynikiem knowań rządu tureckiego, dostrzegającego, „że wraz z ducho
wieństwem traci narzędzie władzy, szpiegów i tych, którzy zaślepiają naród strachem 
przed Bogiem i szacunkiem do cara”. Tym samym powołane do życia struktury Ko
ścioła narodowego są zamianą jednej formy ucisku na inną a dokładniej - repartycją 
tej samej władzy i przywilejów (Reśen li e cerkovnija vapros?).

Z dokonaną przez Paisjusza i powielaną w tekstach Odrodzenia jednostronną dia
gnozą stosunków bułgarsko-greckich próbowali walczyć nieliczni znawcy kultury, na 
przykład Jordan Iwanow. Zważywszy obecne w podręcznikach stwierdzenia o prześla
dowaniach ze strony patriarchatu i polityce hellenizacyjnej - bezskutecznie. Podwójne 
jarzmo - tureckie i fanariockie - jest stałym elementem stereotypu narodowej historii, 
legitymizującym dążenia niepodległościowe Bułgarów.

Zainteresowanie szerszym kontekstem Odrodzenia, widoczne w pracach z lat 
osiemdziesiątych, a zwłaszcza dziewięćdziesiątych XX w., prowadzi do przewarto
ściowania tych ocen i zakwestionowania stereotypów. Powracając do tekstów Odro
dzenia i uważnie się w nie wczytując, współcześni autorzy powtarzają wnioski Iwa
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nowa - nie było odgórnie prowadzonej akcji hellenizacyjnej, były próby reformowania 
i modernizacji instytucji kościelnej i próby ratowania prawosławia, coraz mocniej in
filtrowanego przez protestantyzm poprzez import idei oświeceniowych.

Hilarion Kreteńczyk, bohater negatywny mitu o paleniu bułgarskich ksiąg, był 
przyjacielem i partnerem intelektualnym Neofita Rilskiego, z którym Neofit konsulto
wał swój bułgarski przekład Nowego Testamentu. Dobrze wspomina go też Apriłow 
z negocjacji w sprawie szkoły w Gabrowie.

Neofit, który nie wykazał zainteresowania proponowaną mu przez Bułgarów - nie
co na wyrost - godnością metropolity tymowskiego i odrzucił (proponowaną mu przez 
Serbów) ofertę objęcia biskupstwa w Szabacu, z radością przyjął powołanie na kate
drę... słowiańską w Chalki, gdzie wykładał... cerkiewszczyznę.

Bułgarską szkołę w Sofii otwierał fanariota, bodaj Wołoch.
Bezrobotnemu Kuzmanowi Szapkarewowi życzliwe zainteresowanie i pomoc oka

zał biskup Albańczyk.
Pierwszy bułgarski egzarcha był fanariotą.
Przedstawiając mieszkańców Płowdiwu, Bogorow pisał:

Prawosławni pochodzenia słowiańskiego dzielą się na Bułgarów i Greków. Bułgarami są ci, 
którzy nie uznają patriarchy Konstantynopola, Grekami ci, którzy uznają go za swego duchowego 
przywódcę. Z tego względu nienawidzą się oni do tego stopnia, że często można spotkać dwóch 
braci, z których jeden jest Bułgarem, a drugi Grekiem. Jedni i drudzy mówią po bułgarsku i po 
grecku, ale jest w mieście kilka domów greckich (ellinski), które popierają Bułgarów grekoma- 
nów (Bogorov, 1940: 62).

W niepodręcznikowym ujęciu walka o Kościół była kampanią polityczną niewiele 
różniącą się od znanych nam współcześnie. Zaangażowane w nią media stosowały kla
syczne środki manipulacji i dyskredytowania przeciwnika: generalizowanie, plotki, po
mówienia, ośmieszanie itp. Niebagatelną rolę w podgrzewaniu nastrojów odegrało od
świeżanie i - zaryzykuję to stwierdzenie - rozbudowywanie negatywnego stereotypu.

Kiedy się zaczęło?
Ten, który studiował księgi cerkiewne, stawał się prawdziwym Słowianinem, a ci, którzy 

uczyli się greckiego i starogreckiego stawali się inni. Niektórzy słabi na umyśle i w miłości do oj
czyzny, uważali się nawet za Greków (Aprilov, 1968: 37-38).

Jeszcze nie tak dawno my, uczeni, byliśmy Grekami i wstydziliśmy się nazwać Bułgarami. 
Uczyliśmy się po grecku i w ogóle nie obchodził nas bułgarski. Pisaliśmy i odpisywaliśmy sobie 
po grecku, bo łatwiej nam przychodziło, a po bułgarsku umieliśmy trochę mówić albo tyle, ile na
uczyliśmy się od ojców. Jeszcze do dziś wśród nas są tacy uczeni, którzy, jeśli muszą napisać coś 
po bułgarsku, układają to po grecku, a potem tłumaczą na bułgarski, ponieważ nie mogą wyrazić 
myśli w języku ojczystym. To oznacza, że żeby pisać w jakimś języku, człowiek musi mieć za so
bą długi czas nauki i znać go bardzo dobrze, nawet jeśli jest to jego język ojczysty7.

7 Iv. Bogorow, Njakolko durni za baśtinij naś jazik [w:] Balgarsko vazrozdenska literatura. Ot Paisij 
Chilendarski do Dobri Vojnikov, Sofija 1978, s. 130.
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2. А unw

Współcześnie określenie turćin jest używane przez Bułgarów nie tylko w znaczeniu 
etnonimu, ale i jako kwalifikacja ‘osoby apodyktycznej, o trudnym do zniesienia przez 
otoczenie charakterze’. W zasadzie mamy więc do czynienia z etnonimem i odetnoni- 
micznym derywatem semantycznym o funkcji ekspresywnej.

Innym leksykalnym śladem obecności Turków (i islamu) na Bałkanach we współ
czesnym języku bułgarskim - naturalnie poza olbrzymią liczbą zapożyczeń tureckich 
-jest czasownik odetnonimiczny turća. Obok podstawowego znaczenia ‘turczyć’: ‘siłą 
narzucać islam (w czasie niewoli tureckiej)’ rozwinął on współcześnie kwalifikowane 
jako potoczne znaczenie ‘męczyć się, dręczyć się jakąś sprawą pochłaniającą czas 
i siły’ (STR). Także derywat poturća (i pochodne ndk. poturćvam) ‘nakłaniać siłą, 
zmuszać kogoś, by został muzułmaninem’ potocznie używany jest w znaczeniu 
‘(s)chować, (z)gubić jakąś rzecz, zwykle cudzą’, por. - Kade poturći knigata? [Gdzie 
(za)podziałeś książkę?] (STR), zaś poturćvam se/poturća se 1. ‘dobrowolnie przyjąć 
islam’; 2. pot. ‘zrobić z siebie niewolnika’, por. Poturćih se s taja rabota. (STR).

W obiegu pozostaje także pogardliwe określenie poturnak ‘poturczeniec’ (STR nie 
opatruje tego hasła stosownym kwalifikatorem). Na uwagę zasługuje także kilka okre
śleń Turka odnotowanych w żargonie: fes ‘fez’, rjazan (piśtof), które mogłoby być 
przetłumaczone z grubsza jako ‘obrzynek’ i zeleni(te) gaśti ‘zielone portki’ (Armjanov, 
1992: 16).

Renomowane bułgarskie słowniki frazeologiczne notują nieliczną grupę frazeologi- 
zmów z komponentem turćin, turski, których użycie poświadczono w literaturze buł
garskiej XIX i XX wieku lub w gwarach. Utrwalone w nich zostały przede wszystkim 
te elementy stereotypu Turka, które dotyczą odmienności obyczajowej i specyfiki kul
tury materialnej. Określenia: Turek, turecki są w nich znakiem obcego-innego, rzadziej 
obcego-wroga.

Do frazeologizmów nawiązujących do realiów tureckich zaliczyć można: (sedja) po 
turski odpowiednik polskiego ‘siedzieć po turecku’ (NFR 212); varvi mi napred kato 
turski ramazan [literalnie: idzie mi jak turecki ramadan] ‘nie idzie mi’; kisel kato turćin 
prez/na ramazan [skwaszony jak Turek w ramadan] dial, ‘bardzo rozgniewany, wście
kły’; sabljakal se kato turćin, ostar. dial, przybliżony odpowiednik polski ‘rozebrać się 
do rosołu’ (NFR 133); origvam se kato turćin dosł. ‘odbija mi się jak Turkowi’ (NFR 
133); mddree se kato turski ibrik [mądrzy się jak turecki imbryk] dial. iron, (o kimś 
głupim, kto udaje ważnego) (NFR 157); seriozen kato (turski) ibrik [poważny jak tu
recki imbryk] żart, (o osobie) ‘bardzo poważny; wyjątkowo ważny; nadęty’ (NFR 133); 
obrasnal se како carigradski turćin [ogolił się jak konstantynopolitański Turek] dial, 
‘ogolić całą głowę’ (Bjala Cerkva) (NFR 106); na turskata banja [w łaźni tureckiej] 
(wymijająca odpowiedź na pytanie o lokalizację przedmiotu lub osoby) (Vraca) (NFR 
456); koga se poturći i turska ćalma navi [kiedy zdążył(eś) się poturczyć i założyć 
turban] dial. żart, (o koniunkturaliście); prokopsal sam kato turski car na samar [wie
dzie mi się jak sułtanowi tureckiemu w jucznym siodle] dial. iron, ‘być w złym, stanie; 
źle się czuć’ (NFR 222); do tej grupy zaliczyć można także (na podstawie historyczne
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go określenia kadana Turczynka’) również frazeologizmy: (bjala) kato kadana 
(o kobiecie o wyjątkowo jasnej cerze) (NFR 117); krija se kato kadana (o kobiecie 
unikającej obcych spojrzeń) (NFR 145).

Osobną grupę stanowi grupa frazeologizmów zawierających zbitkę turski grobiśta 
‘turecki cmentarz’: (varvja) kato kiorav kon prez (turski) grobiśta [iść jak ślepy koń 
przez (turecki) cmentarz] ‘(iść) nie patrząc, nie zwracając uwagi na otoczenie’; (varvja) 
kato kiorav kon v turski grobiśta dial, ‘(iść) niepewnie, potykając się’ (NFR 120); 
(varvja, chodja) kato v turski grobiśta ‘iść z trudem, potykając się’ (NFR 111); malca 
kato tursko grobiśte ‘uparcie milczeć; milczeć jak grób’. W ostatnim z nich widzieć 
można modyfikację innego frazeologizmu: malca kato grób ‘milczeć jak grób’, pozo
stałe mogą być wynikiem kontaminacji, o czym świadczy odnotowane przez Karadźi- 
cia serbskie przysłowie Prolazi kao mimo tursko groblje - Neće ni da pogleda na 
-(BNM 1213).

Na tym tle niezmiernie ciekawa wydaje się interpretacja zaproponowana przez We- 
sę Kjuwlijewą-Miszajkową (jedną z autorek FRBE). Warto zauważyć, że podana tu 
eksplikacja zasadniczo różni się od wskazanej w słowniku:

nenavistta kim mnogovekovnija porobitel e namerila kosveno i lakonićno otraźenie v sravnenieto 
minavam kato prez turski grobiśta ‘minavam bez da udostoja s vnimanieto si njakogo, bez da go 
pozdravja;’. Ćuvstvoto na omraza, na neprijazin kim podtisnika e tolkova goljamo, će sjakaś ot 
zivite e preminalo kim mirtvite. Grobiśteto, koeto obikn.[oveno] predizvikva suevemo Cuvstvo 
na strahopoćitanie kim mirtvite, v tova US [ustojCivo slovosićetanie - E.S.] predizvikva protivo- 
poloźni asociacii - za nehajstvo, nezaćitane, pilno bezrazlićie (Kjuvlieva-Misajkova, 1988: 261)8.

Do frazeologizmów, w których określenia turćin, turski, tursko (czasy tureckie; za 
Turków) oraz czasownik turćiś konotują ocenę negatywną, należą bez wątpienia: 
krasten turćin, dial, (o wyjątkowo złym, podłym osobniku - chrześcijaninie; 
utrepvam/utrepja turćina [zabić Turka] (także jako zaprzeczone: пета da utrepja 
turćina), dial, ‘osiągnąć sukces, wzbogacić się’ (NFR 262); da se turćiś li, da se kavu- 
riś li [(chcesz) się poturczyć czy przyjąć chrześcijaństwo] (formuła kierowana do oso
by, która wyrządziła komuś krzywdę); (ako śte) i tursko da stanę ‘choćby nie wiem 
co’; drugo tursko dial, (wyraz oburzenia, zaskoczenia, dezaprobaty, zwłaszcza wobec 
łamania przyjętych norm zachowania, postępowania); sbarkalo mi se turskoto dial, 
‘przestraszyć się; wystraszyć się’. Frazeologizmy (spja) kato zaklan turćin ‘(spać) jak 
zabity’; (spja) kato rezan turćin dial, ‘(spać) długo i głębokim snem’ (NFR 130), zna
czeniowo korespondujące z frazeologizmem spja kato zaklan, mogą stanowić jego 
poszerzenie, stanowiące odbicie negatywnego stosunku do Turków, choć w literaturze 
bułgarskiej zakłada się odwrotny kierunek rozwoju (Kjuvlieva-Misajkova, 1988: 261).

Do frazeologizmów o niejasnej etiologii należą (bjagam) kato gladen turćin ot pi- 
jan balgarin dial, vidinsko [uciekać jak głodny Turek przed pijanym Bułgarem] ‘(ucie
kać) w popłochu’ (NFR 112), a także dęto site (turci), tam i gol Asan (Hasan) [gdzie 
wszyscy (Turcy), tam i goły Asan (Hasan)] iron, deklaracja solidarności z pozostałymi,

„Nienawiść do wielowiekowego tyrana znalazła pośredni, lakoniczny wyraz w porównaniu minavam 
kato prez turski grobiśta ‘przechodzić, nie zaszczycając kogoś uwagą, nie kłaniając się’. Uczucie nienawi
ści, wrogości wobec tyrana jest tak silne, że jakby przenosiło się z żywych na martwych. Cmentarz, który 
zazwyczaj wywołuje nabożny lęk przed martwymi, w tym stałym związku frazeologicznym wywołuje 
przeciwne skojarzenia - nonszalancji, braku szacunku, całkowitej obojętności” [tłum. E.S.J. 
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niewyłamywania się; w tym samym znaczeniu: dęto vsićki, tam i gol Ahmed, 
z tureckością konotowaną przez imię. W drugim przypadku może wchodzić w grę 
element stereotypu Cygana-muzułmanina (aluzja do przysłowiowej gorliwości w wie
rze i tendencji do przyjmowania wyznania otoczenia). Przysłowie to, zanotowane przez 
Sławejkowa, ma kilka wariantów w serbskim, por. np. Dje svi turci tu i Uso maić, Kud 
svi turci, tud i djelavi Mujo u Karadźicia (BNM 477).

Ciekawy przykład ogrywania stereotypu etnicznego stanowi ironiczne ne davat turcite 
dial. [Turcy nie pozwalają] (replika kwitująca odmowę z mało istotnych powodów).

Słowniki nie notują (na co zwraca uwagę Żeljazkowa) zbitki o niezwykle wysokiej 
frewencji - petstotin godini tursko robstvo ‘pięćsest lat niewoli tureckiej’, stosowanej 
powszechnie jako określenie historii Bułgarów w ramach imperium otomańskiego. 
Współcześnie bułgarskie robstvo, obok drugorzędnego znaczenia ‘niewola’, używane jest 
przede wszystkim jako termin historyczny (‘niewolnictwo’), stąd wyrażona w ten sposób 
ocena własnej historii konotuje nie tylko ‘zniewolenie’, ale i ‘bycie niewolnikiem’.

Cytowany materiał słownikowy jest pewnym wyborem, warto go więc uzupełnić 
o przysłowia, przytaczane w tekstach autorów zajmujących się stereotypami etniczny
mi. Nurt ten mocno zaznaczył się po 1989 r., zwłaszcza w licznych publikacjach pod 
egidą Open Society. Jakkolwiek podejmowane w nim próby dekonstrukcji stereotypów 
etnicznych mogą niekiedy razić uwidaczniającą się w interpretacjach przesadną po
prawnością polityczną, analizowany w nich materiał (cytowany lub zebrany w trakcie 
własnych badań terenowych) traktować można jako istotny z punktu widzenia obrazu 
i (ewolucji) stereotypu.

Poniżej cytuję przysłowia zaczerpnięte z artykułu Ełki Drosnewy (Drosneva, 1995), 
uzupełnione o materiał powtarzający się w innych opracowaniach, przeważnie nie 
ujęty w słownikach: na turćina dostluk na koljanoto/ na nosa mu [przyjaźń Turka koń
czy się na rodzinie / własnym nosie]; turćin drugar nedej ima [nie bierz Turka za towa
rzysza / przyjaciela]; turćin pobratim ne vzemaj [nie brataj się z Turkiem]; turćin po- 
bratim, kaluger dever i frenk ortak ne hvastaj [nie bierz Turka za pobratymca, mnicha 
za dziewierza / teścia, a katolika za wspólnika] (ED); grak da ti ne znaj parite i turćin 
decata [Grek niech nie wie o twoich pieniądzach, a Turek o dzieciach]; turćinu sa ne 
pokazvaj, Graku sa nepodmazvaj [Turkowi się nie pokazuj, Grekowi się nie podlizuj]; 
bez vreme gost, ot turćin po-loś [gość nie w porę gorszy od Turka]; po-teźak e zal ezik 
ot pet turski sabii [zły język gorszy od pięciu tureckich szabli]; po-loś ot turćin [gorszy 
od Turka]; turska siła e balgarska nevolja [turecka siła jest bułgarską niewolą]; arźen 
lebec da jadem, arna na turćina da ne odam [czarny chleb będę jeść, ale do Turka nie 
pójdę]; da te pazi gospod ot turci goliaci, ot valci glutnica, ot mećka stravnica [niech 
cię Bóg broni od Turków biedaków, od watahy wilków i głodnego niedźwiedzia]; ako 
v góra - vuci, ako v selo - turci [w lesie - wilki, we wsi - Turcy] (por. serbski wariant 
odnotowany przez Karadźicia: Ako u selu turci, ako u polju vuci (BNM 14); da pazi 
bog ot star turćin i ot mlad balgarin [niech Bóg strzeże przed starym Turkiem i mło
dym Bułgarem]; star/bradat turćin po-proklet [stary/brodaty Turek najgorszy]; pijan 
turćin - bjasna svinja [pijany Turek - wściekła Świnia]; jad li ta e na turćin, moli boga 
da propie rakija [jesteś zły na Turka - módl się, żeby zaczął pić rakiję]; klanjaj se na 
agata, će i na lajnoto mu? [kłaniaj się adze, ale żeby jego gównu?]; sęki turćin ne e za 
vezir [nie każdy Turek zostanie wezyrem]; dode ne jade balgarin łajna, turćin banica 
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njama da jade [póki Bułgar nie je gówna, Turek nie zje banicy]; v garnę po turski da 
sedneś [obyś siadł w garnku po turecku]; ako umrę agata, bułata ima drug v turbata 
[kiedy aga umrze, wdowa ma już innego na podorędziu]; како sto bega turćin ot svin- 
Sćija, taka i Ti da begaś ot ot hristjanśćija [jak Turek ucieka przed wieprzowiną, tak ty 
uciekaj od chrześcijaństwa - bajanie przy gorączce]; po-harno da si ot turćin izmućen, 
a ne ot graka naućen [lepiej być gnębionym przez Turka niż uczonym przez Greka]; 
da te pazi gospod ot balgarin pogarćen, ot ćifutin poturćen, ot cincaren poelinisan i ot 
siromah hadżija [niech cię Bóg strzeże przed zgreczonym Bułgarem, poturczonym 
Żydem, zhellenizowanym Wołochem i biedakiem hadżim] (ED 290); pazi boże ot grak 
poturćen, ot lisica kalugerka i ot magarja gradinarja [uchowaj Boże przed poturczo
nym Grekiem, lisicą mniszką i osłem ogrodnikiem]; pazi boże, ot ciąganiu, poturćen 
i ot vlah, pogarćen [uchowaj Boże przed poturczonym Cyganem i przed zgreczonym 
Wołochem]; da te pazi gospod ot vlah, pogarćen i ot śop, poturćen [niech cię Bóg 
strzeże przed zgreczonym Wołochem i poturczonym Szopem]; kak da vodim deloto - 
alaturka iii alafranga? [jak będziemy się procesować - po turecku czy po europej
sku?]; da ne se karat turcite, kato go svarsis? [Turcy się chyba nie pogniewają, jeśli to 
zrobisz?] - żart, upomnienie, kierowane do osoby leniwej.

Drosnewa, obok wspomnianego już określenia zelen guśter [zielona jaszczurka] ‘Tu
rek’, przytacza też inne, zeleno parcalće [zielona szmatka] - w tym samym znaczeniu.

Tak samo jak w wypadku danych słownikowych, trudno ocenić, w jakim stopniu 
wskazane przysłowia, porzekadła, etykiety itd. są obecne w świadomości statystyczne
go Bułgara.

2.1. INTERPRETACJA JAKO STEREOTYPIZACJA

Jedną z pierwszych prób rekonstrukcji stereotypu etnicznego Turka w oparciu o przy
słowia podjął Bojan Penew. Pisze on między innymi:

V oćite na balgarina turćinat ne e osobeno umen i humanen; toj se otliCava s pSrvićni, zivotinski 
instinkti, źestók e i obića da se otdava na grabeź: „turcite s kola zajci lovjat” (P.T., s. 178); „turćin 
i kuće se edno е” (P.T., s. 179); „turćin, kato ne nameri kokośka i svraka jadva” (P.T., s. 179). Spo- 
red poslovicata turćinat njama osobeni duhovni potrebnosti; toj gleda predi vsićko svoja kef: 
„Turćinat gleda tri raboti: gSrbat si, garloto si i kefót si” (P.T., s. 179). A spored prikazkata za raz- 
davane na kasmetite turćinat e polućil agalaka; toj otiśel naj-napred pri boga i bog go daril naj-śtedro. 
Sled tova otiSel balgarinat da pita kakva e tazi rabota: „Как e stanala tazi rabota, će turćin e polućil 
agalaka?”; Gospod, kato ćul tova zapitvane, dal na balgarina rabotata. Edno interesno svidetelstvo za 
samonabljudenieto na balgarina. Po-natatak v naśite poslovici turćinat e harakteriziran kato nesposo- 
ben za drużba: „Turćin prijatel nedej ima” (P.T., s. 179); „turćinu dostluka na koljanoto mu” (P.T., 
s. 179). Turćinat, spored kakto e izobrazen v balgarskite poslovici, ne se otlićava s humanni ćuvstva, 
ne e sposoben za obstestven, zadruźen zivot. Tazi (s. 132) harakteristika se posreśta tvarde mnogo s 
harakteristikata, kojato dava za turcite edin francuzki pateśestvenik ot kraja na XVIII vek, Olivier, 
kojto narića turcite une nation antisociale...’

’ „W oczach Bułgara Turek nie jest szczególnie mądry i ludzki; wyróżnia się pierwotnymi, zwierzęcy
mi instynktami, jest okrutny i lubi grabić: „turcite s'kola zajci lovjat" (P.T., s. 178); „turćin i kuće se edno
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Jakkolwiek trudno byłoby polemizować z tezą, że w zebranych przez Sławejkowa 
przysłowiach obraz Turka (czy muzułmanina) jest obrazem obcego, czyli reprezentanta 
antywartości, dokonany przez Penewa wybór materiału mającego ilustrować „zwierzę
ce instynkty”, okrucieństwo i aspołeczny charakter Turka jest - mówiąc oględnie
- niefortunny.

Przysłowia przytoczone w cytowanym fragmencie, a także odnotowane passim ze 
stosownym komentarzem: Turćin, kato zabogatee, zena zima, a balgarin - kasta pravi 
[Turek, kiedy się wzbogaci, bierze żonę, a Bułgar buduje dom]; „turćin proso kupuva, 
kadana mu hortuva: Sto ti' j ago, tova proso, malko li si njamame, palno garnę do 
garlo, njama vatre ni żarno* 10 11; Turski jasak den do p[l]adne darźi; turćin vidiś li, pari 
iska; drugi vidis li - i toj pari tworzą obraz wcale nie tak jednoznacznie negatywny, jak 
chciałby tego autor.

е" (P.T., s. 179); „turćin, kato ne nameri kokośka i svraka jadva" (P.T., s. 179). Według przysłowia Turek 
nie ma specjalnych potrzeb duchowych; interesuje go przede wszystkim dobry nastrój: „ Turćinat gleda tri 
raboti: garbat si, garloto si i kejat si" (P.T., s. 179). A według bajki o rozdawaniu losów, Turek otrzymał 
władzę: to on jako pierwszy udał się do Boga i Bóg obdarzył go najszczodrzej. Potem Bułgar poszedł 
spytać, o co tu chodzi: „Jak to się stało, że Turek dostał władzę?”. Pan Bóg, kiedy usłyszał to pytanie, dał 
Bułgarowi pracę. Ciekawy przykład autorefleksji Bułgara. Dalej w naszych przysłowiach Turek jest scha
rakteryzowany jako niezdolny do przyjaźni: „Turćin prijatel nedej ima" (P.T., s. 179); „turćinu dostluka 
na koljanoto mu" (P.T., s. 179). Turek, zgodnie z tym, jak jest pokazany w przysłowiach bułgarskich, nie 
jest szczególnie humanitarny, niezdolny jest do życia we wspólnocie i w zgodzie. Ta charakterystyka 
w dużym stopniu pokrywa się z charakterystyką francuskiego podróżnika z końca XVIII w. Oliviera, który 
nazywa Turków une nation antisociale..." (Penev, 1930: 131-132). Skrót P.T. to odesłanie do zbioru 
przysłów Sławejkowa (Petki Todorowa).

10 Przytoczony przez Penewa wierszyk: Turćin proso kupuva, kadana mu chortuva: sto ti' j ago, tova 
proso, malko li si njamame, palno górne do garlo, njama vatre ni żarno w wolnym przekładzie mógłby 
brzmieć: Turek proso kupuje, jego pani utyskuje: po cóż ci to proso, panie, czyż małe nasze niemanie, 
pełna aż po brzegi miarka, w środku nie ma ani ziarnka.

11 Bajka ta, spopularyzowana przez prace z nurtu etnopsychologii i literaturę piękną, współcześnie 
stanowi często przytaczany element autostereotypu, ulegając zresztą kontekstowym modyfikacjom, tak na 
przykład w kontekstach krajoznawczych (foldery, materiały biur podróży, reklama kraju) przedmiotem 
rozdawnictwa są dobra naturalne (morze, góry, urodzajne ziemie, rzeki itp.), a spóźniony Bułgar, dla 
którego już nic nie zostało, z Bożej łaski otrzymuje wszystkiego po trosze - fragmenty uszczknięte z 
domen już ustanowionych.

12 Zabawną (w duchu etymologii ludowej) wykładnię serbskojęzycznej wersji tego przysłowia daje
Karadźić: U turćina vjera na koljenu - Ne możeś mu se osłonili na yjeru i na rijeć. Może biti da se misli:

Przytoczona bajka etiologiczna, usiłująca wyjaśnić pochodzenie obcej władzy i niż
szy status społeczny Bułgarów, to jednocześnie element autostereotypu Bułgarów, 
postrzegających siebie jako pracowitych (na tle etnosów / klas „próżniaczych”: Turków
- przedstawicieli władzy oraz Żydów i Greków - kupców). Według bajki, nawiązują
cej do Księgi Rodzaju, Bułgar pojawił się u Boga po swój los jako ostatni, kiedy lepsze 
predystynacje (władza, przedsiębiorczość) zostały już rozdane. Zgodnie z jedną z wer
sji tej bajki, przyczyną spóźnienia Bułgara (którego ubiegli Turek i Grek) było poczu
cie obowiązku - w czasie, gdy rozdawane były losy (kasmeti), nie uznał on za stosow
ne oderwać się od pracy w polu" (co może być śladem niejednoznacznej oceny tej 
pracowitości i jednocześnie autoironii).

Sentencje w typie: Turćin prijatel nedej ima [nie przyjaźnij się z Turkiem; nie licz 
na przyjaźń Turka; nie ufaj Turkowi], turćinu dostluka na koljanoto mu [przyjaźń Tur
ka kończy się na (jego) rodzinie]12 * można traktować zarówno jako wyraz niechęci
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Niezależnie zatem od recepcji zbioru przysłów Sławejkowa, zarówno zawarta 
w Historii nowej literatury bułgarskiej Penewa interpretacja, jak i słownik Gerowa 
petryfikowały (już na poziomie kultury wyższej) obecny w folklorze obraz obcego, 
a więc i stereotyp aspołecznego, godnego pogardy bezbożnika i wiarołomcy, przez pół 
tysiąclecia gnębiącego Bułgarów.

Ogólnego negatywnego wrażenia nie zmienia fakt, że turćin to także ludowa nazwa 
‘nasturcji’, ani epitet turćelija, s. m. Kojto znae da govori dobrć tursky; kojto ima 
Tursky navici. Edin Turćelija Blagarin (Ger.), w oczywisty sposób podważający ideę 
getta etnicznego. We wspomnianym słowniku odnotowane zostało bowiem także 
turćin-kukurćin, s. m. Nasekomo Purrhocorus apterus, frensky suisse (Ger.).

Niektóre z przysłów w słowniku Gerowa (a i u Sławejkowa) noszą znamiona opra
cowania literackiego, a sam dobór wydaje się tendencyjny, jednak obraz, jaki się z nich 
wyłania, znajduje potwierdzenie w innych źródłach. Sytuacja polityczna na przełomie 
XIX i XX wieku również nie sprzyjała rewizji mitów i uprzedzeń. Jakkolwiek u nie
których pisarzy bułgarskich końca XIX wieku pojawia się sporadycznie nostalgia za 
odchodzącą bezpowrotnie w przeszłość wielokulturowością (figura szlachetnego starca 
- Turka), ogólny klimat i masowy exodus Turków z terenów Księstwa Bułgarii oddają 
lepiej podania o zgodę na „powrót” na łono chrześcijaństwa ze względu na posiadanie 
chrześcijańskich antenatów i inne, łatwe do przewidzenia konsekwencje konstytuowa
nia się państwa narodowo-etnicznego, o aspiracjach wykraczających poza wyznaczone 
mu granice.

Analizując zebrane przez S. Bobczewa pod koniec XIX w. opinie na temat zabój
stwa, Radkowa przytacza taką oto oryginalną ludową wykładnię moralności: zabójstwo 
jest ciężkim grzechem, ale ako ubitijat e turćin izednik iii nasilnik, evrein lihvarin... 
narodat se radva, no ośte kazva, će koj go e ubił,..., śte ide u raj bozi, a o zabitym „ka- 
kvoto e drobił, пека go sarba's.

Najbardziej jednak chyba wstrząsającą diagnozą patriotyzmu tego okresu w literatu
rze bułgarskiej jest znany fragment dziennika Iwana Kondarewa z powieści Emiliana 
Stanewa:

Naseto pokolenie pokraj golemite obśto£oveśki ideali e patriotiCno ne tolkova po vSzpitanie, 
pridobito v ućiliśte, kolkoto po zaveti ot baśti i dedi. To nasledi vSzrozdenski ideali. [...] I az kato 
drugite deca izrjazvah turskija sultan ot hartija, obesvah go i peeh patriotism pesni15 16.

15 „Jeśli zabity jest Turkiem, wyzyskiwaczem lub ciemięzcą, albo Żydem lichwiarzem, lud się cieszy, 
ale mówi też, że ten, kto go zabił, pójdzie do nieba, a o zabitym: czego sobie nawarzył, niech teraz zje” 
(Radkova, 1995: 14).

16 „Nasze pokolenie niezależnie od ideałów ogólnoludzkich cechuje wychowanie w duchu patriotyzmu, 
nie tyle nabyte w szkole, co odziedziczone po ojcach i dziadach. Objęliśmy w spadku ideały Odrodzenia. 
[...] Ja też, tak samo jak inne dzieci wycinałem z kartonu sułtana, wieszałem go [na szubienicy] i śpiewa
łem patriotyczne pieśni” [tłum. E.S.], E. Stanev, Ivan Kondarev, t. 1, treto izdanie, Sofija 1971, s. 273.
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2.3. NIE TAKI TUREK STRASZNY

Podejmowane współcześnie w środowisku kulturoznawców i folklorystów bułgarskich 
próby zmierzenia się ze stereotypami etnicznymi dowodzą że obraz Turka w folklorze 
daleki jest od jednoznaczności. Ten sam materiał, który Bojanowi Penewowi pozwolił 
ustalić stereotyp dzikiego, krwiożerczego łupieżcy, obecnie jest dowodem na niegdy
siejsze różnicowanie stosunku do Turków - przedstawicieli władzy, tureckich rozbój
ników, Turków sąsiadów, tureckiej biedoty, muzułmanów w ogóle etc. Użycie okre
ślenia Turek w znaczeniu etnonimu odróżniane jest od przypadków użycia go jako 
znaku obcego, wymiennie z innymi nazwami etnicznymi (Żyd, Cygan). Choć ze 
względu na fakt, że obok przysłów wyrażających pobłażliwy i lekceważący stosunek 
do Turka, gros paronimów i frazeologizmów rysuje obraz obcego-zagrażającego lub/i 
znienawidzonego, radykalna rewizja wniosków poczynionych przez Penewa nie jest 
możliwa, perspektywiczne wydaje się zbadanie pochodzenia poszczególnych przysłów. 
Przełamanie mitu o „samoistności” i oryginalności folkloru oraz jego „bezczasowości” 
zaczyna przynosić ciekawe rezultaty, choć trudno na razie mówić o pełnym obrazie.

Po pierwsze, zaobserwować można częściowe odejście od zasady wyliczania na 
rzecz wskazywania rejonu, w którym przysłowie zostało zapisane. Należy bowiem 
pamiętać, że przysłowia zanotowane przez Sławejkowa przed ich opublikowaniem 
funkcjonowały w różnych kulturach lokalnych. Ich spotkanie w tomie przysłów (nie 
wskazującym lokalizacji) można rozpatrywać w kategoriach kreacji stereotypu nie jako 
wypadkowej, ale globalnej sumy negatywnych doświadczeń. O ile immanentną cechą 
folkloru jest generalizacja, o tyle w przypadku obcego-innego (my-dobrze, obcy-źle) 
zsumowanie owych generalizacji może dać wyłącznie obraz negatywny. Próby ponow
nego odczytania czy reinterpretacji przysłów jako struktury globalnej w nadziei, iż 
odsłonią one przyjazny stosunek do obcego, z góry skazane są na niepowodzenie.

Po drugie, pewna liczba zanotowanych przez Sławejkowa przysłów ma odpowied
niki serbskie, rumuńskie czy nawet tureckie, przy czym nie zawsze z komponentem 
Turek. Szczególnie ciekawe są zbieżności (a i różnice) niektórych przysłów z zanoto
wanymi (wcześniej) przez Karadźicia wariantami serbskimi. Bałkańskie paralele przy
czynić się mogą nie tylko do wyznaczenia zasięgu terytorialnego, ale i przybliżonego 
źródła ewentualnego czasu pojawienia się przysłowia (dla przypomnienia: bułgarski 
folklor zapisany został dosyć późno).

Po trzecie: forma językowa niektórych przysłów Sławejkowa zdradza literacką nie 
zaś ludową genezę porzekadeł. Sam autor, pisząc o swoich doświadczeniach folklory
stycznych, przyznaję się wprawdzie, że niektóre celne sformułowania tłumaczone były 
z tureckiego, w przypadku jednak przysłów z negatywnym wizerunkiem Turka jest to 
mało prawdopodobne. W grę wchodzi zatem także recepcja literatury rodzimej (lub 
sama literatura), a zwłaszcza - liryki patriotycznej, funkcjonującej także jako pieśni.

Dla porównania przytoczyć można kilka bardziej charakterystycznych przykładów, 
zaczerpniętych z bułgarskiej klasyki patriotycznej:

Kade si vjarna ti ljubov narodna? /Kade blestiś ti, iskra Ijuborodna? /[...] protivo 
turci da stoim nasreśta /[...] / Na pojas tanki sabli zapaśete / za baśtinata si zemja 
stanete, / kolete turski plemena, / palnete s tehnite tela / prostrannite ravnini, 
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dalbokite dolini! / Za naśto otecestvo i slava / za naśata svoboda i darzava / da si pro- 
leem vsi kravta, / da si dobiem volnostta / ot naśite drani, / neverni mjuslimani! 
(Czintułow).

Beha dośli turci kleti, /varli arnauti / turci kravopijci (Żinzifow, Karvava kośulja).
Dotegnalo mi e veke se robstvo tursko! / Ne mogą veke da gledam nasilie, / ubij- 

stva, nepravdi ot plern' agarjansko, / otćajnost, bednost i bezćestie! / Sabratija moi 
pretezko ugneteni! /Devici v ćerna oblećeni źalost, / svedi ze hramove naśi potapkani 
/ ot turska pogańska zyjarska nevjarnost! [...]/ Uvi, malćanie straśno na vse vladee! / 
Pusdja groźna vse mjasto obladala, / otrovno moe sardce ot ialosti tlee! / Raka 
agarjanska savsem go opustośila! (Rakowski, Otlaćie ot Balgarija ednago razpalena- 
go rodoljubca balgarina v leto 1853).

...Cetverovećno tursk' igo /junacki da sakruśim, / otecestvo milo, predrago / hra- 
borno da s' osvobodim. / Rod naś da se vazrodi. [...] / Maćiteli, kravopijci / da otgo- 
nim daleć, / svirepi varvari turci / s ostar plamen meć. / Svoboda iśdm pradedska. / 
Gasti gori da badat / silno nam pribeźiśte, / turski glavi da padat, / trupove nihn' 
igraliśte. /Da ottlasnem sil' otomanska! [...] Rakowski, Postąp baigarski (1855):

Hrabri v Starost ti, narode, tjazko nosiś dnes igo! / Svoboda t' izćezn' otide, / tur
sko te nalegna zlo. / Carski s' izgubiprestoli! Slava tvoja potamnja! / Turćin sjajnost 
t' ogoli, / nebo tvoepomraćnja! /Svetlo slance teb' e ntrak, / v bednostipokrit magla, / 
vpole ti izvena zlak! / Ćerna goni te Veda! /Paklen vrag vsezlodej /gorko teb' ozlo- 
blil, / grak duhovnik ćarodej / s tatul te napoił! [...] (Rakowski, Gorskij pątnik, Pred- 
govor balgarskomu narodu! (1857).

Stiga veće tolkoz vremja / Robje turćinu da sme / Na toz vrafye, pseśko plemja / 
pokoreno vladanje. / Pritarćete, bratko draga, / Koj e vrjaden za vojnik / Da izgonim 
togoz vraga / Toz izednik i kravnik (Wiersz Vik sja vika ot Balkana z archiwum Naj- 
dena Gerowa).

Wskazane powyżej przykłady są ilustracją szerszego zjawiska, dotyczącego od
świeżenia stereotypów już istniejących na gruncie literatury religijnej. Jako matryca 
wykorzystywany jest język średniowiecznych polemik religijnych, obecny jeszcze 
w dziewiętnastowiecznych tekstach religijnych.

2.4. POMIOT HAGAR

Przekonanie, że turćin yjara njama [Turek nie ma wiary]; turcite sa kuca vjara; turćin 
i kuce se edno sa i w ogóle kojarzenie Turka z psem, uważanym powszechnie za zwie
rzę nieczyste, w folklorze bułgarskim tłumaczone jest ludową etymologią Osmanów - 
potomków ośmiu synów królewny, poczętych za sprawą psa:

Svr5zvaneto na turcite s kućeta e predizvikano pone ot dve obstojatelstva - mjastoto na 
kućeta v narodnite poverija i predanieto, spored koeto carskata dSśterja zaćenala ot kuće, rodila 
osem sina - osmina - zatova i turcite se narićat osmanci; rodSt im e kućeśki, a znaći i vjarata im 
e kućeśka (Drosneva, 1995: 283).
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W micie tym widać reminiscencje średniowiecznej literatury religijnej, wywodzącej 
muzułmanów od związku Abrahama z niewolnicą Hagar (z wariantem o kazirodczym 
stosunku Hagar i Ismaela) (Drosneva, 1995: 290).

Stosowany jako nominacja muzułmanina dawny vrag to ‘siła nieczysta, szatan, dia
beł’, zaś określenia: agariani, ismaelitiani, pomiot Hagar itp. częste w starym pi
śmiennictwie bułgarskim, bez wątpienia miały charakter inwektyw. W średniowiecznej 
bułgarskiej literaturze religijnej odnotowano bogaty repertuar epitetów stosowanych do 
oznaczenia wyznawców islamu: od nienacechowanego inoplemennicy u Eutymiusza 
Tymowskiego, przez określenia etniczno-religijne (saracini, asirijci, evrei), barbarzyń
ców (varvari), po pogan (ezićnici), niewiernych (nevernici), bezbożników (bezboźnici), 
diabłów (diavoli), przeklętych (prokleti), rozpustników (slastoljubci), bestie (zverove), 
złodziejów (tatove), etc. Sami Turcy za najbardziej obraźliwe uważali nevernik (kjafi- 
rin), burma ‘rzezaniec’ (Gradeva, 2001: 121-122). Określenie turci w znaczeniu ‘mu
zułmanie’ pojawia się w piśmiennictwie bułgarskim dopiero od drugiej połowy 
XVIII w., stopniowo wypierając określenie nacechowane, jednak Hagarian czy Izma- 
ełitów spotkać można jeszcze w literaturze religijnej XIX w.

Podejmowane współcześnie w Bułgarii badania dotyczące aspektów tożsamości 
w XIX w. i syntezy historyczne odświeżają też i akcentują znane skądinąd fakty, czę
ściowo zepchnięte w cień przez teksty etosu walki i stereotyp etniczny.

W Historii słowianobułgarskiej Paisjusz widzi w Turkach najeźdźców, którzy za
brali Bułgarii wolność, ale jednocześnie w czasach mu współczesnych już się ucywili
zowali. Podobne sformułowanie wychodzi spod pióra Fotinowa, kiedy piszę on o tym, 
że władza się opamiętała (vrazumi).

W tekstach bułgarskich z pierwszej połowy XIX w., głównie w publicystyce lat czter
dziestych, mało jest akcentów antytureckich, czemu trudno się dziwić, zważywszy obec
ność cenzury. Sułtana nazywa się carem, z uwzględnieniem obowiązującej etykiety (Mi
łościwie nam panujący), w prasie wydawanej w Konstantynopolu nie należą do rzadkości 
stanowiące element sztampy życzenia długich lat życia w zdrowiu etc. Imię sułtana jako 
bożego pomazańca (cara) odczytywano w trakcie liturgii prawosławnej.

Z reformami sułtańskimi wiązali Bułgarzy nie tylko duże nadzieje (Fotinow), ale 
i początek procesu odradzania się (Apriłow). W podobnym duchu utrzymane są też 
wypowiedzi innych przedstawicieli bułgarskiej inteligencji tego okresu. Buntownicze 
teksty krążą w innym - nieoficjalnym obiegu. Nie zmienia to faktu, że nie wszyscy 
bułgarscy patrioci marzyli o obaleniu ustroju. Niektórym z nich doskonale udało się 
odnaleźć w strukturach władzy najwyższego szczebla i pogodzić patriotyzm państwo
wy z działaniami na rzecz kultury etnicznej.

Akcentowanym współcześnie wątkiem jest wielka kariera klanu Bogoridich - wnu
ka (po mieczu) Stefana, oraz jego synów: Mikołaja i Aleksandra. Książę Stefan był 
idolem bułgarskiej młodzieży uczącej się w latach czterdziestych XIX wieku w Kon
stantynopolu, jego synowie - szkolnymi kolegami niektórych z nich, co podówczas 
znaczyło wiele. Byli greckojęzycznymi fanariotami i wysokimi urzędnikami tureckimi. 
Czy nie jest ironią losu, że akt kapitulacji i rozbioru Turcji podpisywał ze strony turec
kiej prawnuk biskupa Sofroniusza Wraczańskiego, optującego za przyłączeniem Buł
garii do Rosji?
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Idea społeczeństwa otwartego od lat ma gorących zwolenników w kręgu bułgar
skich historyków idei i kultury. Z pełną odpowiedzialnością za słowo stwierdzić moż
na, że próby rewizji stereotypu Turka podejmowane są konsekwentnie od lat sześć
dziesiątych XX wieku, zwłaszcza w gronie otomanistów.

Ze względu na fakt, iż czarna legenda turecka jest niejako konstytutywna dla buł
garskiej idei narodowej, uzasadnia i legitymizuje walkę z systemem (a i późniejsze 
wojny z Turcją), do podręczników szkolnych trafia jedynie część faktów przypomina
nych przez badaczy, tak więc trudno mówić o radykalnym przewartościowaniu bułgar
skiego oglądu stosunków turecko-bułgarskich (choć warto podkreślić, że w szkolnych 
podręcznikach historii od dawna mówi się nie o „Bułgarach pod jarzmem tureckim”, 
a o „Bułgarach pod panowaniem tureckim”, przemycając elementy wiedzy o państwie 
i prawie imperium - wbrew intencjom osmanistów, nie jest to jeszcze do końca „na
sze” państwo).

Nie sposób jednak zlekceważyć publikacje, które - trafiając do bardziej wyrobio
nego czytelnika - proponują mu alternatywną wizję stosunków turecko-bułgarskich: 
historię życia codziennego, sąsiedztwa, wspólnoty lokalnej, niekonfliktowej koegzy
stencji i przenikania się kultur - dialogu z innością. Naturalnie są one wyrazem aktual
nej koniunktury, skupiając się na pozytywach wieloetniczności i z założenia są tenden
cyjne niekiedy irytować mogą przesadną „sielankowością” czy „samobiczowaniem 
się”, ale tłumaczy to ich funkcja - zrównoważenie zdecydowanie negatywnego histo
rycznego stereotypu kohabitacji.

3. WOŁOSI TONĄ TUŻ PRZY BRZEGU

Niejednoznaczność określenia vlahi w kontekście bałkańskim, na co wskazywała już 
Joanna Rapacka (Rapacka, 1997: 193-196) znajduje potwierdzenie na gruncie bułgar
skim. Jako etnonim (a więc w znaczeniu ‘Wołoch, Wołosi’) vlahi poświadczone zo
stało w bułgarskim przekładzie kroniki Manassesa z XIV w. (BER). Współcześnie 
określenie vlah jest kwalifikowane jako nacechowane (przestarzałe, książkowe, gwa
rowe) i definiowane w znaczeniach: 1. ‘Rumun’, 2. ‘mieszkaniec Wołoszczyzny’, 
3. ‘Arumun’, 4. ‘koczownik pochodzenia arumuńskiego; karakaczanin’; 5. ‘wołoski 
Cygan’ (coll, vias ja) (RBE). Jego obecność w znaczeniu ‘Rumun’ odnotowano w żar
gonie (Armjanov, 1992: 12).

W bułgarskich pracach etnologicznych nazwa vlasi odnoszona jest do części Aru- 
munów, ale przede wszystkim do rumuńskojęzycznej ludności obszarów naddunaj- 
skich, której status narodowościowy i pochodzenie są postrzegane odmiennie w Bułga
rii i odmiennie w Rumunii. Sami zainteresowani identyfikują się wprawdzie jako vlasi 
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i balgari albo Bułgarzy, dla których językiem domowym jest vlaski, ale normą tego 
języka jest standard rumuński17.

17 Valentina Vaseva, Vlasi [w:] ObStnosti i identićnosti v Balgarija, sSstavitel Anna Kristeva, Sofija 
1998, s. 183-184.

W gwarach bułgarskich poświadczono sporą liczbę nazw z komponentem vlaski, 
będących śladem nie tylko kontaktów z ludnością wołoską ale przede wszystkim sze
roko rozumianego importu z Wołoszczyzny (później Rumunii). Do takich należą: 
vlasak, vlasko noźće ‘rodzaj noża, noszonego w pochwie; finka’ (Vakarel, Ichtimansko; 
poświadczone u Duvemois); vlaski, vlaska gulija ‘ziemniaki’ (Tetevensko, Tymowsko, 
BER; vlaski bob ‘ziemniaki’ (RBE); vlaski kopar rast. ‘koper włoski Foeniculum offi
cinale'; vlaski luk, vlasec ‘szalotka, Allium ascalonicum’ (SZ); vlaski spanak ‘komosa 
strzałkowata, Chenopodium bonus-henricus' (Samokovsko); vlaski jabalki rast. 
‘reśetki, vilino sito, Carlina acanthifolia'; vlasko grozde ‘agrest Ribes grossularia' 
(Gabrovo), ‘czarna porzeczka Ribes nigrum' (RBE); vlahci ‘komonica zwyczajna, 
Lotus corniculatus' (Suchodol, Sofijsko); vlaska (pierwotnie vlaska pśenica) ‘kukury
dza’ (Strandża); viaskin ‘kukurydziany’, od vlaska ‘kukurydza’; vlaskin (vlascen) hijab 
‘chleb kukurydziany’ (Strandża, Bunarchisar); vlaskovina ‘źdźbło, łodyga kukurydzy’ 
(Strandża); vlaśko(v)ina, ‘kolba kukurydzy’ (Kuru Dere, Veles); vlasnik ‘kaczamak’ 
Strandża; vlasenik ‘kaczamak’ Kolarowgrad; vlase’n ‘kaczamak’ (Kjulewcza, Nowo- 
pazarsko) (BER, RBE).

Obok wymienionych nazw słowniki odnotowują gwarowe, charakterystyczne dla 
południowej Bułgarii: vlahu ‘wiatr z północy’; vlasi ‘gwiazdozbór Byka’, vlasci 
‘gwiazdozbiór Plejady’, vlachci, vlaskovi zvezdi ‘gwiazdozbiór złożony z sześciu lub 
siedmiu gwiazd’; vlasci, vlaskovci (nieustalony gwiazdozbiór) itp. Nazwy własne - 
toponimy: Vlahovic, Vlasica, Vlahar, Vlasi; góra Vlahina (koło Botewgradu), rzeka 
Vlahinica w Zachodniej Macedonii (BER), mikrotoponimy: Vlaska mahala, Vlasko 
selo, nazwiska: Vlahov, Vlaskaliev ( < Vlaskalijata).

Słowniki i zbiory przysłów odnotowują niewielką liczbę frazeologizmów z kompo
nentem vlah, vlaski. Utrwaliły one niektóre realia (geograficzne, obyczajowe, material
ne) wiązane z Wołoszczyzną w mniejszym stopniu cechy przypisywane społeczno
ściom (grupom) określanym jako vlahi.

Definicję Wołochów jako mieszkańców obszarów nad Dunajem zawiera popularny 
idiom komentujący porażkę (lub ostrzegający przed możliwością porażki) tuż przed 
osiągnięciem pożądanego celu: Viasite se dayjat na kraja na Dunava, kolokw. nakraj 
Dunava viasite se davjat [Wołosi toną przy brzegu Dunaju] (NFR 164); na kraja se 
dayjat viasite [przy brzegu/na końcu toną Wołosi] (Sławejkow, NFR 165). Znaczenie 
metaforyczne zbudowane jest tu na obrazie pechowca (ylasite), który przepłynął rzekę 
(Dunaj), żeby utonąć tuż przy brzegu (a więc ‘o włos’, ‘niewiele brakowało’). Realia 
wołosko-rumuńskie utrwalają też frazeologizmy zawierające określenie vlaski ćokoin 
(rum. ciocoi ‘feudal, posiadacz ziemski, ziemianin’, RĆD), vlaski gologan (rum. golo- 
gan ‘drobna stara moneta’, BER), pośrednio ujawniające też przekonanie o zamożno
ści Wołochów oraz (śljapam, bija) kato vlaski ćokoin dial. (Vidinsko) ‘bić mocno; 
dawać wycisk’ (NFR 110); (grozeri) kato vlaski gologan dial. (Vidinsko) ‘bardzo 
brzydki’ (NFR 110).
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Niewielka grupa frazeologizmów zawierających określenia vlah, vlaśki odsyła do 
wołoskich Cyganów. Do takich należą idiomy vlaski ciganin kolokw. lekc. ‘ktoś, kto 
dużo kłamie; kłamca’; laźa kato vlaski ciganin kolokw. ‘kłamać jak najęty; być kłam
cą’. Fakt, że obok wspomnianych funkcjonują warianty bez komponentu vlaski, po
zwala domyślić się, że vlaski jest elementem dodanym, służącym wyolbrzymieniu, 
określeniu maksymalnego natężenia cechy. Tym samym ujawnia się eskalacja warto
ściowania: vlaski ciganin jest większym kłamcą od Cygana w ogóle, czyli (z punktu 
widzenia Bułgarów czy ceniących prawdomówność) w logice cechujących stereotypy 
ogólnień -jest najgorszym z możliwych Cyganów. Podobną funkcję mają przysłowia 
zawierające ostrzeżenie przed kontaktem z poturczonym Żydem, Szopem, zgreczonym 
Wołochem (vlah) czy Bułgarem, choć zasadniczą różnicę stanowi tu odesłanie nie do 
skutku (konwertyta), a do pochodzenia czy punktu wyjścia (Wołoszczyzna jako zagra
nica).

Prawdopodobnie z wołoskimi pasterzami wiązać należy porównanie (poruntavel) 
kato vla(h) dial, (okolice Widynia) ‘zarosnąć; zapuścić (za) długie włosy i/lub brodę’ 
(NFR 110). Porównanie dripavo kato vlainka ‘obdarte jak Wołoszka’ w pieśni ludowej 
odnosi się (co wynika z kontekstu) do Cyganki. Przysłowie ofuka go kato vlah pita 
‘pożarł jak Wołoch pitę/chleb’ ma analogię - w podobnym przysłowiu zamiast vlah 
występuje Cyganię (ciganće).

Przysłowie: Dali vlahu krastavica, toj ja neśtjal, će bila kriva [dali Wołochowi ogó
rek, a ten nie chciał, bo za krzywy] kwitujące wybredność, grymaszenie (zwłaszcza 
przy jedzeniu), bywa interpretowane jako wyraz stereotypowego wyobrażenia o za
możności Wołochów-Arumunów (regionalnie nazywanych też cincari, kucovlahi). 
Cechę ‘niestałość’ ujawnia stosowane jako epitet vlaśka prestilka (Plevensko) ‘lekce
ważąco o kimś, kto zmienia zdanie w zależności od okoliczności; chorągiewka na 
wietrze’ (FRBE, NFR 455). Podobną motywację może mieć inne przysłowie: Nito ot 
tikva sadina stava, nito ot vlah drugar [ani z tykwy naczynie, ani z Wołocha przyja
ciel]18, chociaż można je traktować jako wariant schematu z figurą obcego, a więc tylko 
znak rozgraniczenia w kategoriach swój - obcy. Przysłowie może być też śladem od
notowanych w XIX w. lokalnych animozji wspólnot bułgarskich i arumuńskich, jak 
i echem publicystyki drugiej połowy XIX wieku, puentą komentarzy dotyczących wy
branych aspektów polityki rządu rumuńskiego.

18 Przysłowia nienotowane przez słowniki zaczerpnęłam z publikacji Łozanowy - zob. G. Lozanova, 
Kategorijata „ćużd-svoj" v narodnata kultura (Etnoreligiozni aspekti), Sofija 1995, s. 268.

W odróżnieniu od folkloru, w którym określenie vlasi zdradza ślady kilku katego
ryzacji - terytorialnej, etnicznej, dotyczącej sposobu życia (koczownicy), w piśmien
nictwie bułgarskim pierwszej połowy XIX w. pojawia się ono w znaczeniu etnonimu, 
głównie w kontekstach notujących osiągnięcia tworzącej się kultury narodowej Rumu
nów. Już w dotyczącym wydania Nedełnika liście-ogłoszeniu (z 29 kwietnia 1806 r.) 
biskup Sofroniusz umieszcza Rumunów w gronie prestiżowych innych, pisząc: Takiva 
knigi po prostij jazik imat i grecite, i serbite, i viasite, i rusite, i drugij veri, tokmo 
naśite bednij bolgari ne imat takovyj dar (Danova, 1999: 42).

W tekstach z pierwszej połowy XIX wieku wśród obcych, z którymi Bułgarzy się 
porównują, pojawiają się też vlasi, jednak ich status w kategoriach swój - obcy jest 
dosyć szczególny i daleki od jednoznaczności. Nie są ani obcym zagrażającym (o ile 



261

nie sprzymierzą się z Grekami), ani obcym prestiżowym (choć v/asz-Rumuni wyprze
dzają Bułgarów w procesie budowania kultury narodowej, a v/asz'-Arumuni są bogaci 
i wykształceni). Właściwie nie są do końca obcy, a jeśli już - to z wyboru.

Ciekawym przykładem niewyrażonego wprost stosunku do Rumunów jest stano
wiąca fragment Wstępu filologicznego wypowiedź Neofita Rilskiego, ilustrująca jego 
(liberalny, jak na owe czasy) stosunek do zapożyczeń. Wyrażając nadzieję, że bułgar
ski ma szansę stać się językiem samodzielnym i unormowanym (ispraven), tak jak 
grecki, rosyjski albo serbski, autor w nawiasie umieszcza obszerną dygresję na temat 
Wołochów, którym udało się dokonać normalizacji języka:

Mimo iż ich język w większej części składa się z wyrazów obcojęzycznych, a szczególnie 
z języka słowiańskiego [tzn. cerkiewszczyzny - E.S.], greckiego, bułgarskiego, ruskiego i łaciń
skiego, a i innych jeszcze, co każdy może zobaczyć w następujących wyrazach: sfSnta troica 
‘svjataja troica’, ćel većnik tatft ‘većnyj otec’, patimile domnuluj ‘strasti gospodni’, zidire *tvar’, 
raju ‘raj’, jad ‘ad’, vedere ‘videnie’, vSzduh ‘vozduh’, praf ‘prah’, ćas ‘ćas’, tSrg ‘torg’, ovSs 
‘oves’, gSskS ‘gus’, stSlp ‘stolp’, prićina ‘prićina (vina)’, vinovat ‘vinoven’, vreme ‘vremja’, 
lunja ‘mesjac ili luna’, ocet ‘ocet’, smokinS ‘smokva’, maslinS ‘maslina’, grSdina ‘gradina’, trup 
‘telo’, duh ‘duh’, baja ‘banja’, voia ‘volja’, kasravete ‘krastavica’. Jakoż i: paploma ‘ndnXopa’, 
kńlSmSrile ‘KaXapapi’, kondeju ‘kovSuXl’. I wiele, wiele innych1’ (Neofit, 1835: 12-13).

” Zapis przykładów wynika z przyjętych tu reguł transkrypcji z cyrylicy (w oryginale przykłady 
rumuńskie zapisane są cyrylicą); tłum. E.S.

Dobór przykładów nie mógł nie nasunąć czytelnikowi wniosku, że w warstwie leksy
kalnej język Rumunów bardzo przypomina bułgarski. Wcześniejsza wzmianka o tym, że 
są to wyrazy obce, przygotowywała grunt pod wyrażane później, przy innych okazjach, 
przekonanie o rumuńskim jako języku nieautentycznym, wymyślonym, doraźnie zaś 
dyskredytowała w pewnym sensie wskazywane w dalszej części wywodu osiągnięcia 
Rumunów, czyniąc mniej dotkliwą świadomość pozostawania w tyle za sąsiadami:

A przy tym wszystkim nie obeszły ich obce słowa, ale zaadaptowali je i unormowali swój ję
zyk poprzez gramatykę, przetłumaczyli nań wszystkie nauki, tak że na dzień dzisiejszy i uczą 
w swoich szkołach, i wykładają wszystko, co jest potrzebne ludziom w życiu społecznym, tak 
więc dziś [język rumuński] też można nazywać jednym z samodzielnych i znormalizowanych ję
zyków (Ibidem).

Przemycona idea rumuńskiego jako języka bez tradycji w tekście Neofita ma ściśle 
określoną funkcję psychologiczną: służy budowaniu przekonania o współmiemości, 
stanowiącej punkt wyjścia do wyartykułowania imperatywu, czy mobilizacji do bycia 
lepszym od obiektu porównania:

I jeśli Wołosi z cudzą materią [tzn. z wyrazami obcymi] doprowadzili swój język w krótkim 
czasie do takiego poziomu, to my możemy nasz uczynić dalece doskonalszym. Bo nie mamy ta
kiej potrzeby od obcojęzycznych wyrazów, jak Wołosi, ale i niechby zostały jakieś obce słowa te
raz w naszym języku, których nie da się całkiem uniknąć, to nie jest to wielką przeszkodą w nor
malizacji języka, bo widzimy też, że i Serbowie do dziś dnia używają jeszcze niektórych słów 
tureckich (Ibidem).

Jako jedno z pierwszych ostrzeżeń przed zgubnymi skutkami nauki w szkołach ru
muńskich można traktować uwagi Apriłowa, poczynione przy okazji omówienia szkoły 
bułgarskiej powstającej w Trjawnie ze środków bukareszteńskiego kupca Nikoły 
Trewnenca. Apriłow zarzuca wykonawcy testamentu, Petrowi Sapunowowi, nie tylko * 
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niegospodarność (wspaniały, ale niewykończony budynek szkoły nie jest wykorzysty
wany), ale przede wszystkim to, że przyszłe kadry nauczycielskie (w liczbie pięciu 
osób) przygotowywane są w pięcioletniej szkole rumuńskiej w Bukareszcie:

Chłopcy przysłani do Bukaresztu mają zostać nauczycielami w szkole w Trjawnie po ukoń
czeniu programu rumuńskich placówek oświatowych, gdzie jednak nie wykłada się ani języka 
słowiańskiego, ani rosyjskiego, ani bułgarskiego: a jak ci młodzi ludzie zainicjują naukę bułgar
ską w rodzinnej miejscowości? Czyż prywatne lekcje bułgarskiego w Bukareszcie (nawet jeśli je 
mają) i rozmowa po bułgarsku wystarczą, by uczynić z nich wykształconych Bułgarosłowian? Po 
dziesięciu latach spędzonych w Bukareszcie, zaliczeniu wszystkich klas w tamtejszych szkołach 
i ukończeniu kursu nauczania czyż nie ulegną oni rumunizacji? Podczas gdy trzeźwo myślący 
Bułgarzy muszą się starać, by zlikwidować uciążliwą powszechną i głęboko zakorzenioną greko- 
manię, bojownik oświaty narodowej p. Sapunow, nie zdając sobie z tego sprawy, hoduje dla 
swoich rodaków włachomanię (Aprilov, 1968: 116).

Większą otwartość okazuje Michaił Kifałow, tłumacz Wenelina, który do książki 
Zaradi vozrozdenie (Bukareszt 1842) dołącza próbki rumuńskiego folkloru, awizując 
je jako pieśni Półsłowian lub Rumunów, czyli Mołdowołochów: poluslavjane iii ru- 
mune (moldo-vlasi) (Stojanow, 1957: poz. 4608, 211-212).

Godne odnotowania są czasowniki vlaseja se, vlaseja se (Wazów), oraz odnotowa
ne w słowniku Duvemois: vlasja se (‘dćląjus’ Rumynom’: A dć s3 sa dćnale starite 
slavjanski iii bułgarski obitateli? Tie s& se oromSnile... Balgarete obićat da sa vlasat 
i samo v poslćdnjoto vreme sń zachvanale da cćnat svojata narodnost i da ne krijat 
svoeto proishoźdenie (Znanie 1875: 95) (Duv.); vlasa se, povlasa se, povlasvam se, 
używane w znaczeniu ‘stawać się Wołochem’, ‘czuć się, żyć jak Wołoch’, ‘rumunizo- 
wać się; przyjmować język i obyczaje Rumunów’, konotujące ocenę negatywną (RBE). 
Nie miały one związku z pasterzami wołoskimi ani (wołoskimi) Cyganami, ale - po
dobnie, jak wcześniej w przypadku pogarcvam se i podobnych - ze zorientowaną eu
ropejsko kulturą miejską, modą, której wzorców dostarczały tym razem elity rumuń
skie. W literaturze drugiej połowy XIX wieku nie brak przykładów wyrażonej 
expressis verbis krytyki tych mód i obyczajów. Do najlepszych należy bez wątpienia 
farsa Kriworazbranata civilizacija (Opacznie pojęta cywilizacja) Iliji Błyskowa, 
w której skarykaturowany został między innymi język aspirujących do kultury wyższej 
postaci (makaronizacja). Przykłady:

Margaridi (kato vliza koketski). Bonźur! (Pravi komplimenti, zdravisa se s Anka, s Dimitrakja, 
kogato iska da zeme rakata na Zlata)
Zlata (kato mu sofii rScete si). Pardion, muśu.
Margaridi. Pa d koa, madam Zlata. (Kam Anka). Koman sa va-t-il, madmuazel?
Anka (napereno). Mersi, mosiju lio medesen!
Margaridi (kam Dimitakja). Mosio Demetrius.
Dimitraki. Źvu pri, mos’u Margarides! Margaridi (kato izvazda iz dźoba si edin źurnal za modi). 
Zelajah da vi sreśtna i da vi dam źumala, kogoto prieh ot pośtata.
Dimitraki (kato poema źurnala). Da, źumala za modi. Mersi20.

20 Jest to naturalnie transkrypcja - w oryginale wtręty francuskie zapisane są (jak i reszta tekstu) 
cyrylicą. Cytuję za: Lekov, 1973: 35.
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3.1.ЯОЖЛЖ7

Rumuńskie odrodzenie narodowe, a zwłaszcza utworzenie Rumunii (1862), dostar
czyło potencjalnych motywacji dla nowych określeń etnicznych: romanin, romanec, 
romański, postaci takich nie notują jednak ani RFB, ani Ger. U tego ostatniego spoty
kamy jednak hasła: romanec 1) Kojto źivśe v Romanje. 2) Kojto otiva na rabotą po 
Romanje; romunjanin, romanatin. 3) Iztoćen vśtSr v Sofijsko; romanka 1) Kojato źivće 
v Romanje. 2) Kojato hodi na rabotą po Romanje; Romanja, im. sob. Romanje; Ro
manje i Rumanje, im. sob. Romanja, Romanija, Trakija, Juźna BlSgarija, Rumelija. 
Romanija - slobodija (GER). Znaczenie Romania ‘Rumelia’ potwierdza też RFB: 
Romelie et Romanie sf. p. Rumelija ili Romanija. Pisząc o pieśni ludowej Goro le, 
goro zelena, zanotowanej u bułgarskich osadników na Wołoszczyźnie (Balgary koloni
sty v Vlasko) Rakowski wspomina między innymi, że jest to „prawie wspólna pieśń za 
sićky Rumancy (Trakijcy), Zagorcy i ot ćasti Makedoncy Balgary" („Dunavski lebed”, 
G. l;s. 23).

Fakt, że w świadomości użytkowników języka istniała już jedna Romania, którą 
zamieszkiwali romanci, tłumaczy żywotność określenia Vlasko, Vlahi.

Apriłow używa określenia Rumuny w Dennicy na zasadzie przytoczenia i, jak się 
wydaje, tylko po to, by zakpić z mitu etiologicznego sąsiadów (Rumuni = Rzymianie).

3.2. ХШЖОТ I yUDUXACANJ

W tekstach bułgarskich z XIX w., obok określenia vlasi, odnotowano kucovlahi, cinca- 
ri, karakaćani. Każde z tych określeń zasługuje na osobny komentarz.

Określenie kucovlahi (jako synonimiczne z karakaćani, BER) jest traktowane jako 
przypuszczalne zapożyczenie z nowogreckiego Koutaó/lła/oę, (коитаод + flkayoę), 
znane też w rumuńskim cu/o vlah ‘ts’, niezależnie od istnienia w bułgarskim kuc 
‘chromy, kulawy’ < nowogreckie kovtooq ‘ts’ (BER). W greckim człon-prefiks kovt- 
aoę (<Kovtaóę ‘chromy kulawy’, łączony ze śrgr. Korróę) tworzy derywaty ze znacze
niem braku, niedostatku, niepelności lub trudności (EL). Skojarzyć należałoby go też 
z tureckim kutsuz ‘nieszczęsny’ (STP), poświadczonym w bułgarskim w znaczeniu 
‘przynoszący pecha’ i ‘nieudacznik, nieszczęśnik’, również w derywacie kutsuzin ‘ts’, 
oraz zapożyczonym derywacie kutsuzluk ‘nieszczęście, pech’ (RCD). Słownik Duver- 
nois odnotowuje: Kuco-Vlahi, naród, źivuśćij v mćstnostjach, naselennych bolgarami; 
vedet pastuśeskij polukoCevoj obraz źizni: V Veles sa pojavjava rasprja meźdu Kucu- 
vlasi-te i Balgari-te za ćerkovi-te („Letostruj” 1876: 3) (Duv.). Rakowski w swojej 
publicystyce używa też serbskiego określenia tej grupy etnicznej: cincari.

Etnosowi temu poświęca Apriłow obszerny przypis w Dennicy. Tłumaczy między 
innymi kwestię etnonimu (nadanego z powodu pomieszania wołoskiego z greckim, ale 
i bułgarskim) i pochodzenia (potomkowie kolonistów rzymskich z czasów Trajana). Co 
istotne, charakterystyka tej społeczności, postrzeganej przez Apriłowa jako swoiste 
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kuriozum, jest okazją do uszczypliwości zarówno pod adresem Kucovlahow, jak i Ru
munów:

W Wiedniu i Peszcie [Kucovlahi] mają wołoskogreckie cerkwie. Mieszkający w Austrii pro
wadzą ożywiony handel, są zamożni i wykształceni. Ich rodak, mieszkający w Wiedniu p. Darvar, 
ułożył alfabet i gramatykę ich języka, żeby [mogli] przetłumaczyć liturgię (która w Peszcie teraz 
odbywa się w czystym rumuńskim (na cist vlaski ezik).

Rosjanie niewiele wiedzą o tej mieszance wołoskiego, greckiego i bułgarskiego. Ponieważ 
[ci] Wołosi nie mają własnego piśmiennictwa i alfabetu i nie odczuwają potrzeby posiadania 
szkół w swoich miejscowościach, otwarli szkoły z językiem greckim. Ucząc się po grecku i po
dróżując w interesach, uchodzą za Greków.

Nie wiem, na ile p. Darvarowi udała się reforma, ale gdyby zrealizowali plan godnego po
chwały rodaka, pyszniliby się, jak to robią Wołosi, że są Rumunami (Rzymianami), potomkami 
jedynego narodu na świecie.

Pozostawiając tym potomkom Rzymian wybór, by poszli lub nie za radą p. Darwara, propo
nuję badaczowi wołoskiej historii, żeby wziął pod uwagę, że przyjęta nowa nazwa Vlah została 
im nadana przez Bułgarów w XII wieku. Do tej pory tak się określają, Vlasi, ponieważ prowadzili 
życie koczownicze, włócząc się ze stadami z miejsca na miejsce. Słowo vlaCa do dzisiaj jest uży
wane przez Bułgarów. Autor książki „Obrona ruskiej kroniki Nestora przed oszczerstwami scep
tyków” bardzo właściwie wyjaśnił tę ich nazwę.

Zadowolę się, dając zainteresowanym czytelnikom pewne pojęcie o tym wolosko-grecko- 
-bułgarskim języku i przytoczę przetłumaczoną przez p. Darwara na ich język znaną modlitwę ko
ścielną „Chwała ojcu i synowi etc.”. Są w niej słowa greckie, łacińskie, bułgarskie, wołoskie i tu
reckie. Prawdziwy galimatias!

Doksa tatuluj, śi fiuluj, śi svantuluj duhu, śi akuśa, Si pantote, śi zamani zamanilor, amin! 
(Aprilov, 1968: 144-146).

Określenie kucovlahi ma charakter egzoetnonimu i przez samych zainteresowanych 
odbierany był (i jest) jako przezwisko.

W odróżnieniu od rumunojęzycznych „z domu” i greckojęzycznych z wyboru Ku
covlahow Karakaczanie (karakaćani) są (byli) bałkańskimi nomadami posługującymi 
się archaiczną odmianą dialektu północnogreckiego (Asenowa). W przeszłości funk
cjonowali na obszarze Grecji, Turcji, Bułgarii, Macedonii, Serbii, obecnie tylko 
w Grecji i Bułgarii. Najnowsze opracowania szacują populację Karakaczan w Bułgarii 
na około dwanaście do piętnastu tysięcy osób. Przyczyną mylenia ich z innymi ludami 
pasterskimi (BER) i przypisywanie języka arumuńskiego (RBE) jest zapewne fakt, że 
w kontaktach wewnątrz grupy Karakaczanie stosują samookreślenie vlahi1'. Utożsa
mianie Karakaczan z Kucovlahami odnotował Duvemois: karakaćan nazvanie pastu- 
hov Kuco-Vlahov: Spomjanem i za ovćary-ty Vlasi, izvestny pod imja Karakaćan 
(„Letostruj” 1869: 67). W literaturze bułgarskiej za Mładenowem przyjmuje się ety
mologię z tureckiego ktra kaćan (Dat. ktr ‘pole’ + kaćan, imiesłów od czasownika 
kaćmak ‘uciekać’), dopuszczając możliwość pochodzenia od kara kaćan ‘biedny ucie
kinier’ (kara ‘czarny’, przen. ‘nieszczęsny’ + kaćan ‘jw.’), kara kaćan dosł. ‘uciekają
cy po ziemi’ (kara ‘ląd, ziemia’ + kaćan ‘jw.’). BER przytacza też próbę wywiedzenia 
tego etnonimu od możliwego (niepoświadczonego) tureckiego *sarakkaćani < 
*sirakkaćan ‘uciekinier z Sirako’ (miejscowość w pn. Grecji), skojarzonego z tur. kara 
we wskazanym znaczeniu. W nowogreckim etnonim ma postać aapaicaxaavoi, oboczne

21 Żenja Pimpireva, Karakaćani [w:] Obśtnosti i identićnosti v Bolgarija, sAstavitel Anna KrSsteva, 
Sofija 1998, s. 243.
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aapaKazaavaioi, KapaKataavoi i w leksykografii greckiej traktowany jest jako modyfi
kacja tureckiego kara kaęan < kir kaęan, ‘uciekający z pola’ (EL). Najprawdopodob
niej dotyczące tej samej grupy etnicznej, występujące w Serbii określenie karavunari 
wiązane jest z czarnym ubiorem. Kowaczew odnotowuje imię Karakaćan wśród imion 
nadawanych psom (Kovacev, 1987: 188).

Trzecie z określeń, cincari, z rumuńskiego ęinfar, współcześnie definiowane jest 
jako: 1. nazwa nielicznej społeczności bałkańskiej, która mieszka głównie w Macedo
nii, a język jej jest bliski do rumuńskiego; ‘Arumunowie’. 2. przen. pot. ‘skąpiec’ 
(RHD). Cincarin Vgradat (T.-Pazardżik) otkak sja zaselili cingari-te, naćnaha malko 
po malko da izmenjavat stari-te obrjadi i obićai na vsićky-te raboty (Colakov, 1872: 
16), sr. cAncarin: „Ne puśtaj svine na gumno-to si, ne priemaj graci v kaśtata si, ne 
zatvarjaj kozi v gradinata si i ne kalesvaj cancarin na svadbata si” („Znanie” 1875: 
242); Tova bi trjabvalo pone vsicky gradsky ućitelie i roditelie da imat pred oći za naj- 
nuźdno neśto, drugo-jaće sja upodobjavat na onyja svidlivy i ludy Cancary, koi-to 
turjat skapocenno-to si bogatstvo v nekakav slab kovceg, bez da gljadat dali e zdrav toj 
Hi do nekoj ćjas śte sja raspadne, ta zaedno s sebe śte pogubi i vsićko-to bogatstvo 
„Letostruj”, 1869: 104. (Duv.).

Współcześnie używane politycznie poprawne określenie arumanec, arumani - jest 
terminem zapożyczonym z rumuńskiego; w rumuńskim podstawę jego stanowi cecha 
dialektu arumuńskiego - dodawanie [a] przed nagłosowym [r] (Mańczak, 1988: 637).

W trakcie pierwszego spisu ludności Bułgarii w 1881 roku dla grupy rumuńskoję- 
zycznej uwzględniono narodowość vlasi, w późniejszych spisach zainteresowani iden
tyfikowali się jako: rumanci, kucovlasi, cincari lub arumani. Skupiska ludności ru
muńsko) ęzycznej na terenie Bułgarii znajdują się głównie nad Dunajem, w okolicach 
Swisztowa, Plewenu, Rachowa, Łomu, Widynia.

3.3.

Ciekawym przykładem nazwy obcego jest odnotowane w gwarach pogardliwe określe
nie moldovanin ‘ktoś wysoki i leniwy’ (Bańsko), muldovanin ‘ktoś wysoki, o mocnej, 
ale niezgrabnej, topornej posturze’ (Strandża), moldovanka, muldovanka ‘o kobiecie 
nieczystej, nieschludnej, niechlujnej, nieporządnej’, a także przen. ‘duża kolba kukury
dzy z przerośniętymi ziarnami’ (Strandża, BER). Nasuwa ono skojarzenia nie tylko 
z mitycznymi olbrzymami (zidove, latini, ale i Golem), ale także z niektórymi cechami 
stereotypu bliskich sąsiadów - leniwy: Turek; brudny, leniwy: Cygan; brudny, niepo- 
rządny: Żyd.

Określenie to potraktować można jako przyczynek w kwestii wpływów innych ję
zyków na ustalanie się nazw własnych. W tekstach bułgarskich z XIX w. nazwa 
mieszkańca Mołdowy (rumuńskie Moldova) czy Mołdawii (rosyjskie Moldavija ze 
starego rumuńskiego Moldava, BER) derywowana jest odpowiednio od podstawy 
rumuńskiej (moldov-, moldovan ‘Mołdawianin’) i rosyjskiej (moldav-). Z jednej strony 
są to - moldovanec ‘mieszkaniec Mołdowy, Mołdawii’ (1857, „Balgarska dnevnica”), 
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moldovanin (Bogorov, 1851), przymiotniki moldovanski, moldovanskij (1871, „Ući- 
liste”), moldovski, z drugiej - moldavec (1859, „Carigradski vestnik”), moldavka, mol- 
davski (1876, „Nova Balgarija”) (BER). Duvemois odnotowuje tylko hasło Moldova, 
ilustrowane cytatem z (wychodzącego w Rumunii) „Zname”: Predi petnajset godin 
nam zapretiha da izprovazdame v Vlasko i v Moldova episkopi.

4. W CZYM ZAWINILI ALBAŃCZYCY, CZYLI 
AkNAUT, XXBXNAS, jfLBJWEC

Współcześnie używany etnonim albanec, albanci jest stosunkowo nowy, derywowany 
od Albanija. Inne leksemy z tej rodziny to: albanka, albański, albanizam (RBE). 
W słownikach nie odnotowano ffazeologizmów z udziałem tego etnonimu.

Częściowej marginalizacji, ale i przesemantyzowaniu, uległy dawne określenia Al
bańczyka: arnautin (rzadziej: arnaut), wywodzone z tureckiego arnaut, arnavut, a to 
(poprzez metatezę van > nav) z greckiego Arvanites < Alvanites < Alvanos oraz arba- 
nas, arbanasin, arbanasec, z greckiego arvanos (BER). Powszechne w literaturze 
bułgarskiej XIX w. (Cani Ginczew, L. Karawełow, K. Weliczkow, P.R. Sławejkow, 
Ch. Botew) arnaut(in) w znaczeniu etnonimu zachowało się w gwarach. W standardzie 
określenie to występuje z zabarwieniem ekspresywnym w znaczeniu ‘człowieka 
o trudnym charakterze, upartego, tyrana, popędliwego, wybuchającego, nieużytego; 
proklet covek' (RBE). Znaczenie to odnotowane zostało już w słowniku Gerowa, por. 
Amaut 1. Arnautin, Amutin; albanec; 2. Los, nasilnik ćovćk; nasil'nik; Gospod ne 
e Arnautin [Pan Bóg nie jest Albańczykiem], ne e los. 3. Rast. Cvćtie Bellis perennis, 
oćica, parici, rubijci; margaritka (Ger.), a przykłady u Duvemois (głównie pieśni ludo
we) wskazują, że w folklorze stereotyp ten ukształtował się znacznie wcześniej, por. 
Gospod ne e Arnautin. Sir[eć:]. Gospod ne e s'rdit, kato Arnautin, i śte ti dade (Cola- 
kov, 1872: 143); Će śte Kerima da mine Spetstotin dusi otbrani, Sićkiti ćerni manavci 
Razmesom sas Arnauti (Dozon, 20: 5-8), Bog da ubije tez' Arnauti tez' kapasazi, Dęto 
ubiha ćića Ivanca (Ibidem: 83: 12-14); Viśo, Viśo, c'rno-oka! More ćula si, ili ne si. De 
sa dośli Arnauti, Goli bosi, kato pseta, Gladni źedni, kato h'rta. Na sićkite kondisaha, 
Koj dva mina, koj trójca, A v Viseni devet dusi, S ludo mlado desetina (Verkovic, 1860: 
46); Otkradoha, Maruśa, Zakaraha Maruśa Arnaucka zemja - Male stara pehero! 
Stara Arnautke! I Ijubi mi aresa, Ne peher pokara, Ne peher pehera, Ne dever ne 
zolva, Mene ne mi aresa, Vasinskoto ruho (Ibidem: 78-79); Petro bela Petro! Petro 
Arnautko! Bog da bie Petro, Tojata stara majka, Śto te pustna Petro, Ot vanka selo-to, 
Za studena joda, Joda da naleeś, Kosa da izmieś. Sretoha te Petro, Golje Arnauti, 
Juzeha te Petro, V Arnaucka zemja. Kladoha te Petro, Horo da im jodiś (Ibidem: 94); 
Ty da me meni sośieś, Dve arnaucke kośule (Ibidem: 137) (Duv.).
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Co więcej, typowe atrybuty: arnautska kośulja, arnautska puśka oraz fakt, że ar- 
nauti pojawiają się z reguły jako grupa (oddział), są źródłem przemocy itd. pozwalają 
przypuszczać, że chodziło nie tyle o Albańczyków, co o pomocnicze oddziały wojsko
we i paramilitarne (do ochrony traktów, mostów, itd.), rekrutowane na terenach impe
rium spośród lokalnego chłopstwa. Mianem arnautów określa się w pracach historycz
nych „siły zbrojne księstw naddunajskich, stworzone z różnorodnych elementów 
etnicznych” (Todorov, 1984: 127). Nazwy Arnautkioj, Arnaut, Arnautlar, Arnautec 
i inne nosiły wsie, zakładane przez przesiedleńców z rejonów graniczących z etniczną 
Albanią (Arnautlak) na obszarze dzisiejszej Bułgarii południowo-wschodniej. Osad
nictwo to było szczególnie intensywne w XVII i XVIII w. (BER).

Wśród derywatów odnajdujemy przymiotniki: arnautski, arnauśki dial., oraz ar- 
nautśtina - kolokw. ‘popędliwość’, odnotowana między innymi u P.R. Sławejkowa, 
arnautće ‘gorocvet, Adonis aestivalis' (BER); arnautćja - Rast. cvStie Lychnis, svilar- 
ka; goricvet (GER).

Arnautka to gwarowe określenie Albanki, a także gatunku pszenicy jarej albo odno
szony do realiów tureckich uniwerbizm «— arnautska puśka ‘rodzaj strzelby’ 
(w słownikach wskazywany jako synonim określenia puśka gegalij(s)kd) (Duv.). Ar
naut funkcjonuje też w Bułgarii jako imię nadawane psom (Kovacev, 1987: 187).

Arnautluk - pierwotnie turecka nazwa terenów zamieszkanych przez Albańczyków 
(Arnautów), wtórnie funkcjonuje jako ludowe określenie nieznośnego charakteru, 
popędliwości etc., czyli motywowane przez ogólne arnautin ‘człowiek o trudnym cha
rakterze’.

Frazeologizmy: kisel kato arnautin [kwaśny jak Albańczyk], dial. 1. ‘mnogo 
izbuhliv, sprihav’ 2. mnogo sArdit; arnautska piperka [albańska papryczka] mnogo 
izbuhliv, proklet ćovek; arnautska ćuśka 1. ‘mała i bardzo ostra papryka’ 2. kolokw. 
‘człowiek wybuchowy, gwałtowny, mściwy’ (RBE); gol kato (arnautski) piśtov [nagi 
jak (albański) pistolet] ‘bardzo biedny, pozbawiony wszelkiego majątku i środków’; 
ljut(iv) kato arnautska ćuśka [ostry jak albańska papryka] dial, ‘wściekły, zły, rozgnie
wany’ (NFR).

Jako określenia etniczne praktycznie wyszły z użycia arbanas, arbanasin, arbana- 
sec i derywowane od nich przymiotniki arbanaski, arbanaśki w znaczeniu ‘albański’ 
(u Duvemois także arbaneśka zemja), oraz arbanaska ‘Albanka’. Współcześnie przy
miotnik arbanaski derywowany jest od nazwy wsi Arbanasi (koło Tymowa). Miesz
kańcy tej wsi to - zgodnie z regułami języka - arbanasćani (arbanasćanin, arba- 
nasćanka). Słowniki odnotowują frazeologizm arbanaśko stihio 1. buen, nepokoren 
mladeź; gidija 2. negodnik, hairsazin (FRBE).
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5. ŻYDZI I INNI

We współczesnym języku bułgarskim Żydzi określani są jako evrei. Tak jak gdzie 
indziej, jest to określenie etniczno-religijne. Jako przestarzałe i konotujące lekceważe
nie traktowane jest określenie ćifut ‘Żyd’ (BTR; RCD), odnoszone też do żargonu 
(Armjanov, 1992: 16). Trzecie z istniejących określeń, judei (judej, judejka), odnoszo
ne do starożytnych Żydów (BTR), charakterystyczne jest dla kontekstów biblijnych 
i języka religijnego.

W tekstach nurtu świeckiego pierwszej połowy XIX w. dominuje określenie evrei, 
utrwalane także w sensie terminologicznym w podręcznikach szkolnych, choć w kon
tekstach typologii wyznań, w tłumaczeniach - być może pod wpływem greckich orygi
nałów - pojawia się też judei (por. greckie Evraioi - Ioudaioi). W podręcznikach geo
grafii z pierwszej połowy XIX w., obok Evrei (Bozweli, 1835; Bogorow 1843), Evree 
(Fotinow, 1843; Neofit Rilski, 1843), Evrejka, judei (Bozweli), Sabine Riedel odnoto
wała także określenia judaizmu: evrejska vera (Bozveli), Iudejska vera (Bozweli, Bo
gorow), iudejstvo, iudejskoe bogosluźenie, zidovska vera (Rilski)22.

22 Sabine Riedel, Studien zur Terminologischen Lexik bulgarischer Geographielehrbuecher (1835- 
-1875), Muenchen 1992, s. 337, 363, 301-302.

Zapożyczenie tureckie ćifut - z wariantem ćavut i derywatami, jest widoczne dopie
ro w tekstach z drugiej połowy XIX w. i wszystko wskazuje na to, że na tle istnieją
cych już określeń jest (jako kolokwializm) znakiem wartościowania negatywnego. Pod 
koniec Odrodzenia reaktywacji ulega - będące w pewnym sensie miarą wpływów ro
syjskich, a kojarzone głównie z Wazowem - określenie źid, zidovski (1871, BER), 
współcześnie uznawane za przestarzałe (BER, RROD). Leksemu tego nie odnotowują 
zresztą dziewiętnastowieczne słowniki.

W słownikach frazeologicznych zapisano pewną liczbę idiomów i przysłów z kom
ponentem evrein, evrejski, evrejce, oraz ćifutin, ćifutski. Poza kwalifikowanymi jako 
książkowe, należącymi do kategorii „skrzydlatych słów” skitnik evrein ‘Żyd wieczny 
tułacz’ (NFR 237), oraz evrejskoto ćislo [żydowska liczba] ‘liczba siedem’ (określana 
też jako Salomonovoto ćislo) (NFR 78), wszystkie w zasadzie traktować można jako 
ślady w mniejszym lub większym stopniu lokalnego stereotypu Żyda. Konserwują one 
pewne obserwacje i wyobrażenia dotyczące różnic religijnych, obyczajowych oraz 
szeroko rozumianych rozbieżności w hierarchii wartości.

Na aluzji do różnic w sferze religii i kultu zbudowane są żartobliwe: koga se varnat 
ćifutite ot bozi grób; koga se varnat evrei ot bozi grób (NFR 140); koga si dojdat evre- 
ite ot hadźilak [kiedy Żydzi wrócą z pielgrzymki do Grobu Pańskiego] ‘nigdy’; bjagam 
kato evrein ot krast [uciekać jak Żyd od krzyża]; tvojta rabota - evrejska sabota [twoja 
robota - żydowska sobota] (NFR 252), stwierdzenie kwitujące brak postępów, brak 
działania; dial, u sabota, koga vzema ot evreite [w sobotę, jak dostanę od Żyda] ‘nigdy’ 
(w kontekście zobowiązań finansowych, co z kolei odsyła do innej cechy stereotypu). 
Znaczenie ‘nigdy’ ma też zbudowane na podobnym schemacie negatywnym (absurdu, 
świata na opak) powiedzenie koga se varnat ćijutite ot źatva (NFR 141) [kiedy Żydzi 
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wrócą ze żniw], odwołujące się do utrwalonego elementu stereotypu, sytuującego Żydów 
w sferze miejskiej i działalności zgoła nierolniczej. W notującym odmienność religijną 
kato v ćifutska avra (havra) oraz ćifutska avra (havra) [żydowska bożnica; synagoga] 
‘zgiełk, hałas, wrzawa, tumult’, dominuje element stereotypu odnoszący się do obycza
jowości i cech charakteru (normy zachowania, temperament itp.).

Ślady uniwersalnej cechy stereotypu, wiążącej Żyda z działalnością finansową, ale 
i przypisującej mu przywiązanie do pieniędzy i wyrachowanie, dostrzec można we 
frazach o charakterze porównań: dial, treperi mi rakata kato na ćifutin [ręka trzęsie się 
jak u Żyda] ‘być skąpcem’; vartja se kato obran evrein [wiercić się, jak okradziony 
Żyd] ‘rozglądać się nerwowo w poszukiwaniu pomocy’ (FRBE).

Pokaźną grupę stanowią odnotowane w słownikach ciągi z komponentem ćifutska 
ćarśija [żydowski targ] ‘miejsce, w którym panuje nieład, nieporządek, brud’ (FRBE), 
zarówno jako warianty, jak i modyfikacje (w tym semantyczne): kato v ćifutska ćarśija 
(FRBE); cisto kato ćifutska / ćafutska ćarśija ‘brudno’ (NFR 272); dial, (razhvarljano) 
kato v ćifutska ćarśija (NFR 111); dial. v korema mi e kato v ćifutska ćarśija ‘być ob
łudnym, źle życzyć innym’ (FRBE); v korema mi e kato v ćifutska ćarśija ‘być przy
gnębionym problemami; przeżywać rozterki’ (FRBE); dial, sarceto mu ćifutska (ćafut
ska) ćarśija ‘pełen złych myśli’ (NFR 247).

Cechy stereotypu widoczne w powyższych przykładach nie wymagają komentarza, 
podobnie zresztą jak dial, darźa ja evrejskata [po żydowsku] ‘nie mówić niczego 
o czymś, co się wie’ (NFR 76), przemycające aluzję do stereotypowego skąpstwa (tu: 
niedzielenie się informacją), ale i nasuwające skojarzenia z polskim liczmy się jak 
Żydzi ‘dokładnie, skrupulatnie, rzetelnie’. Co ciekawe, evrejskata ‘po żydowsku’ 
w tym użyciu jest dowodem istotnej zmiany semantycznej w stosunku do odnotowane
go w starszych źródłach: Evrejskata: ne sam vizdal, ne znaja; ne sam zemal, ne davam 
[po żydowsku: nie widziałem, nie wiem; nie wziąłem, nie daję] (Lozanova, 1995: 268).

Niejasne są dial, rodi se evrejce [urodziło się Żydzię], używane w sytuacji, kiedy 
rozmowa nie jest podtrzymywana, kiedy wszyscy zamilkli (FRBE) - w którym można 
widzieć aluzję do formuły wygłaszanej przy przekazywaniu matce ochrzczonego nie
mowlęcia oraz, kwalifikowane jako elementy żargonu: svirja na evrejska svirka [grać 
na żydowskiej piszczałce] ‘kierować się korzyścią [własną]’ (FRBE) i evrejski vestnik 
[żydowska gazeta] ‘prażone i solone nasiona dyni, które Żydzi lubili jeść, i to zajęcie 
było dla nich jak czytanie gazety’ (FRBE).

Znaczna część wskazanych powyżej frazeologizmów to dialektyzmy (źródłem eks- 
cerpcji był między innymi zbiór przysłów Sławejkowa). Także wśród pozostałych nie 
brak takich, które współcześnie nie są znane rodzimemu użytkownikowi języka, co 
prowokuje do przyjrzenia się źródłom wcześniejszym. Dziewiętnastowieczne słowniki 
pośrednio potwierdzają, że źródłem frazeologii (a tym samym stereotypu) w znacznej 
mierze był folklor, wprowadzony do obiegu kultury wysokiej za sprawą licznych pu
blikacji rodzimych i obcych zbieraczy.

U Gerowa hasło Ćafutin i Ćafut, do którego odsyłają postaci oboczne Ćifut i Ćifu
tin, Ćefutin, z eksplikacją: Evrein; [ros.] źid (oraz pokrewne), ilustrują przykłady, 
wśród których znajdują się wskazane już wyżej frazeologizmy, por.: Trepere mu rąka- 
ta kato na Ćafutin, mnogo e skąpec, tamahkjar. Ne pytaj Ćafutin, chodi li v ćerkovą 
[Nie pytaj Żyda, czy chodzi do cerkwi]. Popytaj Ćafutin, na kąde e pąt'-t, ta da sja 
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opravis [Spytaj Żyda, którędy]. Kogato Ćafutin zadlażnee rovi stary-ty teftery [Kiedy 
Żyd wpadnie w długi, szuka starych ksiąg rachunkowych]23. Bega kato Ćafutin ot kr'st. 
Ćafiitin bez kel ne biva [Nie ma Żyda bez parcha] (Ger.); Ćafutka, s. ź. Żena, moma 
Ćafutin; zidovka; ćafutskyj, ska, sko, pr. ot Ćafutin; zidovskij. -sky, nar. Kato Ćafutin, 
kato Ćafuty; zidovski, pozidovski. - Kato ćafutską havrą. Razvr'leno kato v ćafutską 
ćarśiją. Negova-ta rabota ćafutska sąbota\ Ćafutćja, um. sr. Malak, mlad Ćafutin; 
Ćefutćja, Ćifutćja (GER). Hasło to promuje zatem stereotyp, na który składają się: 
skąpstwo, inna religia, (dająca władzę), wiedza, orientacja, przedsiębiorczość/ zapo
biegliwość, brud, rozgardiasz, nieporządek i... wolne soboty.

23 Przysłowie to, zanotowane przez Sławejkowa, znajdujemy też u Karadźicia, a także w folklorze 
tureckim (BNM 616).

W słowniku Duvemois, nienotującym postaci źid, źidovski(j), materiał ilustracyjny 
haseł evrein i ćifutin stanowią w dużej mierze przykłady zaczerpnięte z tomów folklo
ru, w tym zbioru braci Miładinowów, por.: ćifutin / ćifutkinja, ćifutka, ćifutće: Ćifu- 
tinat izvednaz posavzema sa („Letostruj” 1876: 184); ćifutski pretovareny fajdy („Leto
struj” 1869: 131); Ti mi si cisto balgarće, pak az sam kleta ćifutka (Miladinovi, 1861: 
76); Aj, ti tebe, ćifutke vdoice (Ibidem: 37; Niśto mi streta ne streti, Ni si namera name- 
ri, Tuk' streti kleti ćifuti, Kade go maćat Ristosa (Ibidem: 34; Azi sam cisto balgarće, 
pak tja e klęto ćifutće (Ibidem: 76); Obzalożi sja mlad Stojan Sos ćifutće, s druga vera 
(Ibidem: 108); Ćifutski „Egidi саги Ćifutski! Puśti mi cara Ristosa” (Ibidem: 34; 
Evrein ‘evrej’ (sin. ćifutin) evrejka, evrejće: Evrein svadba ćiniśe, Ta sa zaklali, male 
le, Do trista jaganci mladi, Ta ne ich male, stignalo, Ta sa zaklali, male le, Do trista 
ovne goleme, Ta pa ne im stignalo. Ta sa zaklali, male le, Ednićok Stojan na majka, Na 
devet sestre goleme (Verkovic, 1860: 159); Evrejće 'zidok' Sto mi se najme źalto 
evrejce, Da mi se farlit po strede more (Miladinovi, 1861: 164; Evrejka: Sreśtba-ta 
sreśtna ćifutka kleta Evrejka (Ibidem: 108.

Również w tym przypadku materiał ilustracyjny dostarcza przykładów uogólnień 
i klisz, składaj aj ących się na zredukowany stereotyp: zbitki żydowski zysk, czysty Buł
gar - przeklęty Żyd; inna wiara; żółty Żyd\ przeklęci Żydzi męczą Chrystusa, jak 
i wątek Stojana, zabitego, kiedy na żydowskim weselu nie stało jagniąt, zdradzają 
religijne podłoże uprzedzeń, z drugiej strony są uniwersalnymi znakami stygmatyzacji 
obcego w ogóle.

Określenie czysty Bułgar, tu występujące wprawdzie jako przeciwstawione prze
klętemu Żydowi, jest śladem poświadczonej w tekstach folklorystycznych opozycji 
czysty - nieczysty (por. też siła nieczysta ‘szatan’), transformującej w czysty - brudny, 
skąd obecność przekonania o brudzie i złym zapachu Żyda, językowo wyrażana epite
tami nećist, mrasen, keljav, vonest etc.

Epitet żółty, odsyłający do symboliki kolorów (kolor hańby) badacze problemu 
traktują jako ślad dawnej semiotyki stroju w Imperium: do czasu zakazania nie- 
muzułmanom noszenia kolorowych strojów (czerń), Żydów odróżniał żółty kolor na
kryć głowy.

Poruszony w historii Stojana wątek kanibalizmu Żydów, będący dość specyficzną 
transformacją motywów i symboliki biblijnej (gody, krew, ofiara, baranek, dziecko, 
jedynak, matka, cyfra, siostry), jest jedną z uniwersalnych cech tradycyjnie przypisy
wanych obcym (Bystroń, 1995: 56-57; Benedyktynowicz, 2000: 138).
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Na uwagę zasługuje też odnotowane przez Duvemois określenie djonmeta: nazv. 
prisvoimaemoe v Solun Evrejam, ispovćdajuśćim Islam i poluCivsee poricatel'noe 
znaćenie: Nekoi ot tukaśny-ty (u Solun) Evrei, izvestny pod imja mameni ili djonmeta, 
vankasno ispoveduvat mjuslimanską yjarą, na druzi-ti Mjuslimane sja gnusjat ot tjah. 
„Letostruj”, 1869: 68; Teśko i gorko na onzi naród kojto doverjava sądbata si na takiva 
djonmeta, kakvito sme nie s tebe „Znanie” 1875: 306 (Duv.). Drugi ze wskazanych 
kontekstów, a także użycia u Caniego Ginczewa: Vsickite beeve, gdeto gi vidiś tuka, sa 
balgari dionmeta, i Zachariego Stojanowa: Zapoznał se s raźni dionmeta balgari 
(RRODD) świadczą o rozszerzeniu zakresu leksemu na ‘konwertytę w ogóle’, a na
stępnie ‘odszczepieńca’. W tym sensie należałoby skorygować definicję RRODD: 
dionme dial. (tur. dónme) ‘hristijanin, priel mohamedanstvo’. Określenie to jest kolej
nym przykładem waloryzowanej negatywnie obcości, w której na inność konfesyjno- 
-etniczną nakłada się apostazja i jeszcze jednym z obelżywych epitetów, który prymar- 
nie był imieniem obcego.

Tak jak w innych krajach, stereotyp Żyda w Bułgarii ukształtował się jako stereotyp 
innowiercy, stąd w warunkach bułgarskich wykazuje dużą zbieżność ze stereotypem 
Turka, także o podłożu religijnym. Współcześnie niektórzy badacze folkloru wiążą go 
z występującymi w starej literaturze określeniami innowierców (w tym zidove, judei), 
nazw istot nadprzyrodzonych z mitologii ludowej, a więc mitycznych olbrzymów, 
nazywanych latini lub zidove (dźidovina-ćovek), złośliwych demonów żeńskich -judi 
(w Strandży -judite sa 79 1/2 veri), demonów, w które przekształcają się dusze nie
mowląt, których nie zdążono ochrzcić - m.in. evrejceta i armenkF. W upowszechnio
nej przez Sławejkowa formule Evrejce ti go vzeh, hristjanće ti go davam! — zamiast 
evrejce może pojawić się buganće (poganće), ezićniće, ciganće, turće, pavlikjance 
(Lozanova, 1995: 270), a zatem zawsze jest to figura obcego wyznaniowo. W tym 
sensie niezależnie od rzeczywistej etymologii wskazanych określeń, funkcjonalnie 
układają się one w pewien logiczny paradygmat. Poza motywem samobójstwa Bułgar- 
ki, która w wyniku przegranego przez brata zakładu ma poślubić Żyda lub Turka 
(w tym kontekście czasownik poevrejca se ‘zostać Żydówką, Żydem’), jako cieka
wostkę można tu też wspomnieć odnotowaną w Bułgarii Południowo-Wschodniej 
formułę magiczną zapobiegającą przemianie zmarłego w wampira:

I kato ideś na onja svjat, ste te sreśtnat 77 veri, Cifuti i Cifutki, pavlikjani i pavlikjanki i Ste te 
pitat ot koją roda si. Da kaźeś, Ce ne si ot majka i basta, a da kaźeS, Ce si ot Adam i Eva24 25 26.

24 [...] demonite na rodilnata obrednost „navi" i „navjaci", proizlezli ot martvorodeni ili ot deca, 
poiinali predi da badat krasteni, i lausi", „lausnici", proizlezli ot poćinali rodilki, v njakoi rajoni na 
Balgarija sa izvestni siiotvetno kato „ evrejieta " i „ armenki" - Lozanova, 1995: 270.

25 „A jak pójdziesz na tamten świat, powita cię 77 wiar, Żydzi i Żydówki, paulicjanie i paulicjanki, 
i spytają cię, czyj jesteś. Masz powiedzieć, żeś nie z ojca i matki, ale z Adama i Ewy” (Lozanowa, 1995: 
270; tłum. E.S.).

26 Postać dżidor, podobnie jak cigarnor (coli. ‘Cyganie’), kojarzyć należy z wpływem wołoskim 
(arumuńskim).

Odetnonimicznej etymologii określenia źid w znaczeniu mitologicznego olbrzyma, 
giganta nie kwestionuje zresztą BER, dodając odnotowane w Brusen (rejon Tetewenu) 
znaczenie ‘legendarne plemię, lud’; zidovec, dzidovec ‘olbrzym’ (Botevgrad), jak rów
nież kilka ciekawych postaci i użyć: dzid diak, źut argo ‘Żyd’, dzidavci, dźidor16 ‘Żyd; 
człowiek znienawidzony’ (Weles); zidavec ‘dziecko-niejadek’, nazwy własne Zidovec 
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(studnia), Zidov doi, Zidjanovec (źródło). Inne źródła bułgarskie podają także mikroto- 
ponim Zidov grób - nazwę kamiennego kurhanu (okolice Marno pole), z którym zwią
zana jest legenda: usypany został przez chrześcijan na grobie Żyda, który poddał Tur
kom Tymo wo (Todorova, 1994: 16)27.

27 Legendę tę zawiera między innymi przytoczony w RBE, V (jako ilustracja hasła zidov) tekst z 1871 r.
28 Olga Todorowa przytacza tu fragment kazania Nikifora Rilskiego z drugiej połowy XVIII w., 

w którym jest mowa o tym, że Żydzi dodają do chleba, napojów i w ogóle żywności zamiast wody 
święconej krew, a do wina i rakiji także krew pępowinową i łożysko Żydówki. Zgodnie z ustaleniami 
autorki, motyw ten powtarza się w kazaniu z końca XVIII w., prawdopodobnie autorstwa Teodora 
Wraczańskiego, zawierającym przestrogę przed przyjmowaniem od Żydów żywności i napojów, poneźe na 
vasa jastija svoi i pitija postavljajut krov. W popularnym tomie Ćudesa Presvelija Bogorodicy pojawiają 
się też dwa opowiadania z motywem Żyda dzieciobójcy: w obu wypadkach jest to własne dziecko, 
uwikłane w chrześcijaństwo. Jak wynika z zestawienia Todorowy, ten zbiór był jedną z najczęściej 
wydawanych w XIX w. książek; odnotowuje ona wydanie z 1817, 1846, 1851 i 1867; por.: Todorova, 
1994: 11-13.

29 Todorowa zauważa tu ciekawą prawidłowość: o ile bułgarskie gazety wychodzące w Turcji traktują 
pogłoski o rzekomym udziale Żydów w zaginięciu dzieci z dużym dystansem, o tyle prasa emigracyjna 
podsyca nastroje antyżydowskie, w czym upatrywać można z jednej strony - cenzury tureckiej, z drugiej - 
inspiracji rosyjsko-rumuńskich (Todorova, 1994: 15).

Prowadzone współcześnie badania folklorystów i etnologów, poświęcone stereoty
pom etnicznym dowodzą że choć negatywny stereotyp Żyda obecny w folklorze buł
garskim zasadniczo ukształtował się w średniowieczu, jeszcze w XVIII i XIX w. pi
śmiennictwo religijne, powielając niektóre wątki polemiki przeciw heterodoksji, 
dostarczało nowych bodźców ksenofobii. Tomy kazań i zbiory literatury religijnej 
z tego okresu pozwalają przypuszczać, że folklor w dużym stopniu absorbował gotowe 
już opowieści o Żydach-dzieciobójcach, Żydach nieczystych, ale i brudnych, Żydach 
zanieczyszczających żywność i napoje swoją krwią itd.28 Pochodzące z tego okresu 
kodeksy prawa kanonicznego zakazywały zresztą „pod groźbą klątwy obcowania 
z żydami, muzułmanami i heretykami, tzn. katolikami i protestantami, czytania ich 
książek, uczestniczenia w ich świętach, korzystania z ich rozrywek: widowisk, tańców, 
pieśni i opowiadań” (Danova, 1995: 181).

Choć w spuściźnie pierwszych przedstawicieli Odrodzenia znaleźć można teksty 
religijne, świadczące o przenikaniu do prawosławia elementów Oświecenia i zmianie 
stosunku do innowiercy, w tym do Żyda (np. w przekładzie Traktatu o trzech reli- 
giach), to w dorobku Sofroniusza Wraczańskiego i Teodozjusza Synaity, jak twierdzi 
Olga Todorowa, są między innymi przekłady antyżydowskich publikacji Pawła Medy
ka (1755, Wenecja) i niejakiego mnicha Neofita, rzekomo konwertyty z mozaizmu. To 
ostatnie, opublikowane po bułgarsku jako Służenie evrejsko (1839), wprowadzało do 
obiegu znany wątek krwi chrześcijańskich dzieci, wykorzystywanej przez Żydów do 
celów rytualnych. O jego recepcji, zdaniem Todorowy, świadczą między innymi okre
sowe wybuchy fobii antyżydowskiej (Skopie 1852; Samokow 1859; Sofia 1869; Kju- 
stendil 1975), wskutek pogłosek o rzekomych mordach rytualnych, szeroko komento
wane przez ówczesną prasę29.

Przesąd ten został wykorzystany literacko w Bułgarach ze starych czasów Kara
wełowa. Wiejska plotkarka i intrygantka, Beniowica, tłumacząc kumom, że hadżi Gen
ezo „e ćifutin i grehoven covek” twierdzi, jakoby ów sprzedał Żydom (ćifuti) chłopca, 
po czym tłumaczy niepojmującym sąsiadkom, po co Żydom chrześcijańscy chłopcy:
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Ćifutite kupuvat bułgarski deca, hranjat gi sis zahar, s masło i s mljako, a kogato tija se ugo- 
jat, to gi turjat v edna bifiva, v kojato sa nabiti igli i nozove, posle tirkaljat bifivata ot njakoj vrih 
i momćenceto se posvetjava. Tjaloto mu tija hvirgat na kućetata, a krivta mu sibirat v Solomo- 
novata ćaśa i komkvat se. U Ćifutite svetoto prićastenie e kriv, u turcite maslina, a u ermencite - 
łajno30.

30 „Żydzi kupują bułgarskie dzieci, karmią je cukrem, masłem i mlekiem, a kiedy je utuczą, wkładają je 
do beczki, nabitej igłami i nożami, potem spuszczają beczkę z górki i chłopczyk oddaje Bogu ducha. Jego 
ciało rzucają psom, a krew zbierają w kielichu Salomona i przyjmują jak komunię. U Żydów komunia 
święta to krew, u Turków - oliwka, a u Ormian - gówno” (tłum. E.S.).

31 Jest to często cytowany fragment artykułu wstępnego z egzemplarza sygnalnego czasopisma 
„Ljuboslovie”. Tu cytuję za: Danova, 1999: 78.

32 Arhiv na G.S. Rakovski, T. 1. s. 73 (N 41), cyt. za: Olga Todorova, Evreite v balgarskata slovesnost 
ot naialoto na XIX vek do Osvobozdenieto [w:] Bałkański identiinosti v balgarskata kultura ot modernata 
epoha (XIX-XX vek), Sofija 2001, s. 110.

W kontekście dalszych problemów hadżi Geneza, doświadczającego ostracyzmu 
środowiska wskutek pomówień, dotyczących upiora, który zamieszkał w jego domu, 
wypowiedź Beniowicy jest majstersztykiem, elementem potraktowanej z przymruże
niem oka charakterystyki ukochanej przez Karawełowa Kopriwszticy, w której świa- 
towość i dyskusje o wyższości Moskowców nad Inglizami, a może Francuzów nad 
Moskowcami przeplatają się z przesądami, małostkowością i ksenofobią mieszkańców, 
tworząc żywy, plastyczny obraz swojskiej, zaściankowej mentalności.

Dokonany przez Todorową rekonesans przez literaturę Odrodzenia pozwolił autor
ce stwierdzić, że niechęć do Żydów ujawniała się w wypowiedziach czołowych postaci 
Odrodzenia: Fotinowa, Bogorowa, Rakowskiego, Karawełowa, Botewa, a nawet Sła- 
wejkowa, i to zarówno jako powielanie stereotypu, jak i deklarowanie poparcia dla linii 
polityki „w kwestii żydowskiej” Rosji i Rumunii.

Żydzi w opozycji swój - obcy zajmują miejsce szczególne: stereotypowo są obcy, 
a więc „tacy, jakimi nie chcemy być”, z drugiej strony, wchodzą (w specyficzny spo
sób) w relację swój - inny, zwłaszcza w kontekstach, które dałoby się streścić: „to, co 
mają inni, a co my chcielibyśmy mieć”. Typowym przykładem jest tu wypowiedź Foti
nowa, poświęcona osiągnięciom kulturalnym sąsiadów (narodite, meźdu koito ziveete), 
do niedawna znanych jako „narody poślednie” i „narody niepiśmienne”. Wyliczając 
owe opóźnione cywilizacyjnie, ale wyprzedzające Bułgarów nacje (otomanskiat naród, 
armenskio naród, evrejskio naród), które mają swoje gazety, Fotinow piszę: „I nie 
tylko naród ormiański, ale i żydowski nie pozostaje dziś za nimi w tyle”31 (s. 78).

Prawie identyczny schemat, z mocniej podkreślonym lekceważeniem (a nawet Ży
dzi) odnajdujemy w publicystyce Rakowskiego: V Carigrad, v Smirna sja izdavat toliki 
vestnici i mesećna spisanija ot Tursko poddani garci, ermenci i daźe evrejci, a mi 
balgari [,..]32

Traktowanie Żydów („naród Księgi”), jako punktu odniesienia czy obiektu porów
nania w sferze kultury słowa pisanego (jesteśmy gorsi nawet od Żydów), jest nieco 
zaskakujące, zwłaszcza w kontekście tej części stereotypu, która utrwaliła się jako 
przekonanie o przebiegłości, przedsiębiorczości i wiedzy tego narodu:

I nie ma dziś w Europie narodu, który nie miałby kalendarza, tylko my i jeszcze jedni, których 
wstyd mi i trudno mi umieścić razem z nami, którzyśmy niegdyś byli tak sławnym carstwem 
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i mieli pod naszą władzą i inne carstwa. A dziś jesteśmy nawet i od Żydów gorsi, bo widziałem 
jak Bułgarzy pytają Żydów jaki mamy rok, a to dla nas wielki wstyd!33 34

33 Odpis ogłoszenia Christodula Kostowicza Siczan-Nikołowa w sprawie kalendarza (VeCen Kalendar), 
U Bukoreśt, avgust 22 1839 [wyszedł jako Meseceslov ili kalendar ve<5nij, 1840] (Danova, 1999: 60).

34 Stanowią one swojego rodzaju toposy, które piszący czuje się w obowiązku wykorzystać jako 
potwierdzenie swojej religijności lub patriotyzmu. W każdym razie tam, gdzie jest mowa nie o Żydach jako 
wspólnocie, a o konkretnych Żydach, zazwyczaj odchodzi się od sztampy (Todorova, 2000: 88).

35 Ibidem, s. 84.

Ta antynomia dowodzi, że rzeczywistych źródeł niechęci i przekonania o poślednim 
statusie Żydów należy szukać gdzie indziej. Fakt zaś, że do porównań w ogóle docho
dzi, jest przejawem uniwersalnych mechanizmów identyfikacji poprzez konfrontację, 
w tym wypadku z niezagrażającym, bliższym obcym:

niezależnie od pozytywnych czy negatywnych konotacji obraz Żyda (zresztą tak samo jak obraz 
dowolnego „obcego” w literaturze naszego Odrodzenia) służy - wprost lub pośrednio - wyklaro
waniu własnego obrazu, umocnieniu bułgarskiej tożsamości narodowej. Żydzi okazują się odpo
wiedni do tej funkcji także ze względu na ich „współmiemość” - tak samo jak Bułgarzy są nie
zbyt licznym narodem, który od wieków żyje pod obcym panowaniem. W pewnych przypadkach 
właśnie ta współmiemość wzmacnia efekt kontrastu i tym samym bułgarskie poczucie własnej 
wartości. Bułgar łudzi się, że funkcjonując w mniej więcej takich samych warunkach jak Żyd jest 
czystszy, pracowitszy, uczciwszy, waleczniejszy, w większym stopniu miłujący wolność. W in
nych przypadkach „współmiemość” odgrywa rolę stymulatora cnót i osiągnięć narodowych (To- 
dorova, 2001: 110).

Niezmiernie istotne jest poczynione przez Todorową spostrzeżenie, że właściwie 
w skali Odrodzenia większość wypowiedzi o charakterze antyżydowskim funkcjonuje 
jako sztampa: Te sa svoego roda toposi, koito piśeśtijat se cuvstvuva dlaźen da izpolzva 
kato atestat za svoeto hristoljubie ili rodoljubie. Vav vseki slućaj tam, kadeto se govori 
ne za evrei kato obśtnost, a za konkretni evrei, śtampata se obiknoveno izostavjaX

W odniesieniu do literatury bułgarskiej drugiej połowy XIX w. w „kwestii żydow
skiej”, podobnie jak „tureckiej”, wchodzi w grę instrumentalne odświeżenie stereoty
pów religijnych na potrzeby ideologii nacjonalistycznej. O ile stereotyp Turka powraca 
jako element propagandy narodowo-wyzwoleńczej, realnego wroga, którego należy 
pokonać, by wywalczyć niepodległość, o tyle pojawiające się w wydawanych przez 
Karawełowa i Botewa „Zname”, „Svoboda”, „Nezavisimost” zdumiewające epitety 
obrezanite i neobrezanite evrejski ekselensii, izrailskite baroni, velikite care judejski na 
kapitalat, Rotśildite i baron Hirś, ćafutskite vestnici Noje Fraje Presse i Pester Lojd, 
koito peeli vaztorzeni odi za sultana, łączy Todorową z rozczarowaniem proosmańską 
polityką wielkich mocarstw35.

Fakt, że epitety te stosowane są jako inwektywy pod adresem obcych dzienników, 
a zatem imputowanie żydowskości jest formą obrażania, potwierdza, z jednej strony, 
istnienie negatywnego stereotypu Żyda, a z drugiej strony wskazuje, że stereotypy 
pozbawione są realnego odniesienia. Stereotypy te również, funkcjonując jako kon- 
strukty myślowe, zaczynają żyć własnym życiem i stają się narzędziem negatywnego 
wartościowania. Jak piszę E. Rzetelska-Feleszko, w takich kontekstach Żyd jest wy
zwiskiem, nie etnonimem; ale obraźliwe jest przypisanie żydowskości, co potwierdzają 
następujące przykłady, wynotowane ze słownika języka Botewa: iidovski ‘evrejski’ 
iron. Sarbija сака samo signal, za da otmisti za sićkite vekovni obidi, storeni nej ot 
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zidovskata politika na habsburskija dom (Z 1, 1,7); zidovstvujust ‘kojto projavjava 
kaćestva na evrein-targovec’ iron. Ezuitskite organi na avstrijskijat pećat, a s tjah zaed- 
no i zidovstvujustata farisejska aristokracija, t. e. razlićnite galilejski baroni Hirsovci, 
Rotsildovci... sa pomirisale veće blizkoto reśenie na vostocnija vopros (Zn. 1,7) 
(REHB).

Wśród najbardziej znanych tekstów, wykorzystujących określenie Żyd jako inwek
tywę, jest znany wiersz Wazowa Disraeli, opublikowany (także w emigracyjnym pi
śmie „Stara Pianina”) po upadku Powstania Kwietniowego: Taj nagło Lorda s miren 
vid / svoj vzgljad ministerski iskaza, / I kato saśtij zloben źid / kam nazi palen be 
s umraza, /1 taj cinićeski, bez stil oćite na sveta zamaza [...] O Anglio, zaśto li dnes/ 
bezduśen źid te upravljava. Z tego samego okresu (marzec 1877) pochodzi wiersz 
Sławejkowa Vjarata i nadeźdata na balgarina kam Rusija, w którym czytamy: Nemci, 
Frenci, Anglićani / nasi sa vraźdebnici, / druźni z naśite tirani, / s naśite izednici. / 
Spekulanti sa omrazni - / interes im pokaźi, / će da viź dela prokazni / i ćifutski v tjah 
laźi (Todorova, 2000: 82).

Użycia te niewątpliwie utrwalają negatywne konotacje określeń ćafutin i źid. Dla 
Bogorowa, jako autora słownika, ćafutin jest po prostu odpowiednikiem francuskiego 
juif, ive (RBF). Jedynym zestawieniem z komponentem evrejski, jaki Bogorow odno
towuje, jest evrejska smoła ‘asfalt’ (RBF).

* * *

Zainteresowanie tematyką etniczną i badania stereotypów po 1989 r. wskazują na 
to, że bułgarski stereotyp Żyda ulegał znacznym przeobrażeniom. Wprawdzie zacho
wały się w nim skąpstwo, przebiegłość, chciwość, incydentalnie były też wyrażane 
przekonania o żądzy władzy i dużym wpływie na politykę, ale najwyżej sytuują się 
cechy jednoznacznie pozytywne: inteligencja, takt, kultura, nadążanie za duchem cza
sów, kult wiedzy, przenikliwość, inwencja (Baruh, 1998: 235).

Bułgarscy Żydzi są spadkobiercami tradycji sefardyjskiej (charakterystyczne nazwi
ska Pizanti, Papo, Kało, Jevani, Baruh i in.) oraz aszkenazyjskiej (m.in. Aśkenazi, 
Tadźer, Gijunberg) (Ibidem: 225).

Według spisu ludności z 1992 r., społeczność żydowska w Bułgarii liczyła 3461 
osób. Organizacje żydowskie w Bułgarii i Izraelu szacowały ją na sześć i dziesięć ty
sięcy osób (z czego trzy i pół tysiąca osób w Sofii) (Ibidem: 238).

W porównaniu z sytuacją z początku XX w.: w 1905 roku społeczność żydowska 
stanowiła 0,93% ludności, w 1926 r. - 0,85%, czyli 46 565 osób (Ibidem: 226), czy 
48 565 (Ibidem: 228), jest to niewiele. Jako przyczyny tak znaczącego zmniejszenia się 
wspólnoty żydowskiej wskazywane są przede wszystkim: emigracja po drugiej wojnie 
światowej, zmiana struktury społecznej ludności i zanik gett biedoty żydowskiej 
(w międzywojniu: sofijskie dzielnice Juczbunar i Koniowica) (Ibidem: 226).

Elementem autostereotypu Bułgarów i dumy narodowej jest tak zwane ocalenie 
bułgarskich Żydów w czasie drugiej wojny światowej, czyli odroczenie, wskutek pro
testów części parlamentarzystów, akcji wysyłania Żydów do obozów zagłady. Fakt ten 
został rozpropagowany w latach osiemdziesiątych XX wieku między innymi przez film 
Eselonite ne tragnaha (Transporty nie ruszyły). Przy tej okazji zwykle zapomina się 
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o tym, że niejako „w zamian” do obozu zagłady z terenów okupowanych podówczas 
przez Bułgarię (Macedonii, zwłaszcza z uważanych za największe żydowskie miasto 
Salonik wysłano 11 363 Żydów). Z liczby 11 363 przeżyło ich dwunastu (Ibidem-. 
229).



ZAMIAST POSŁOWIA - NOWE ZYCIE ZNAKÓW-

Rok 2007 minął pod znakiem ogólnonarodowego plebiscytu na Bułgara wszech czasów. 
Akcja „Wielcy Bułgarzy” przeprowadzona przez Bułgarską Telewizję Narodową (BNT) 
według formatu BBC była wielką kampanią medialną o niewątpliwych walorach eduka
cyjnych, adresowaną w pierwszym rzędzie do młodzieży (tę preferował system głosowa
nia za pośrednictwem intemetu i telefonii komórkowej, wskutek apeli społecznych 
uzupełniony o bardziej tradycyjne formy zbierania głosów). Zarówno wyłanianie kan
dydatów, jak i kolejne tury głosowania były szeroko komentowane. Wybór Bułgara 
wszech czasów stał się zarówno pretekstem do przypomnienia postaci z bliższej i dal
szej przeszłości, jak i do dyskusji o kryteriach „wielkości” i „bułgarskości”.

WYGRAŁ LEWSKI

Pierwsze miejsce Wasyla Lewskiego, ikony walki o niepodległość, nie było zaskocze
niem. Wykreowany przez historię i literaturę obraz romantycznego buntownika jest 
niezwykle spójny, konsekwentny i wyrazisty. W życiorysie Apostoła Wolności, bo
jownika o „czystą i świętą republikę”, powieszonego przez władze tureckie praktycznie 
w przededniu powstania Bułgarii, nie było dylematów moralnych czy miejsc nieja
snych - jak choćby okoliczności śmierci narodowego wieszcza Botewa (który znalazł 
się w pierwszej dziesiątce). Nie jest to być może bohater czasów pokoju i społeczeń
stwa obywatelskiego, ale częsta w wystąpieniach na forum dyskusyjnym adnotacja 
Samo Levski! (Tylko Lewski), stanowiąca hasło kibiców sofijskiego klubu sportowego, 
podpowiada, że w grę wchodzić mogła także tego rodzaju motywacja. Poza tym, jak 
wynika z toczącej się na forum dyskusji, w tym bojowniku za ideę, nonkonformiście, 
swego patrona widzą także współcześni kontestatorzy i niepokorni.

Sporym zaskoczeniem okazało się miejsce w pierwszej dziesiątce, a ostatecznie 
druga, zaraz za Lewskim, pozycja Petra Dynowa, postaci ze zgoła innego porządku, 
kontrowersyjnej tak za życia, jak i współcześnie. Niektóre aspekty fenomenu Dynowa 
i jego recepcji były już tematem prac polskich badaczek1 2, stąd odnotujemy tu tylko, że 

1 Tekst jest skróconą i poprawioną wersją artykułu Nowe życie znaków (o patriotyzmie w bułgarskiej 
kulturze masowej) [w:] Kultury słowiańskie między komunizmem a postmodernizmem, pod red. Marii 
Dąbrowskiej-Partyki, Kraków (w druku).

2 Jolanta Sujecka, Słowiańska tożsamość na przykładzie piśmiennictwa macedońskiego i bułgarskiego 
końca XIX w. i pierwszej połowy XX w. [w:] Słowianie, Słowiańszczyzna -pojęcia i rzeczywistość dawniej
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rzecz idzie o jednego z proroków Nowej Ery (sam Dynów nazywany był Nauczycie
lem), mistrzów i przewodników duchowych, a więc zjawisko z gatunku modernistycz
nych ruchów odnowy religijnej i duchowej (Jelena Bławatska, Annie Besant, Jiddu 
Krishnamurti, Rudolf Steiner, Georgij Gurdzijew etc.).

Aktywność Dynowa zaznaczyła się w latach osiemdziesiątych XIX wieku i trwała 
do lat czterdziestych wieku XX (zmarł w 1944 r.). Współcześni mu filozofowie okre
ślali jego nauczanie jako eklektyczny system teozoficzny, bułgarska Cerkiew bezsku
tecznie usiłowała toczyć z nim bój o rząd dusz, dla wyznawców był i pozostaje wiel
kim myślicielem i filozofem. Dający się zauważyć po 1989 r. renesans zainteresowania 
Dynowem i jego systemem, olbrzymia liczba publikacji oraz aktywność wyznawców, 
w tym tych uważających się za spadkobierców tradycji Białego Bractwa zrzeszonych 
w „prawnie zarejestrowanej organizacji o charakterze wyznaniowym” pod nazwą Kul- 
tuma asociacija Beinsa Duno stanowią wyraz - na co zwróciła uwagę Szwat-Gyłybowa 
- zarówno poszukiwania duchowości po okresie komunizmu, jak i globalnych mód 
i tendencji. Wskrzeszona modernistyczna wizja zbawienia na drodze samodoskonalenia, 
udostępniana rzekomo na podstawie stenogramów nauk Dynowa, w cyklach, wyborach 
lub jako kompilacje sentencji, odwołuje się bowiem między innymi do pojęć takich 
jak: okultyzm, chiromancja, ffenologia, kabała, byty astralne, kosmiczny rytm świata 
itd., propaguje higieniczny tryb życia, zdrową żywność, medycynę naturalną i techniki 
medytacyjno-relaksacyjne (paneurytmia). Jednocześnie kluczową rolę liderów w nad
chodzącej Erze Wodnika Mistrz przyznaję Bułgarii i Szóstej Rasie (Słowianom!)i * 3.

i dziś, pod red. Kwiryny Handke, Warszawa 2002, s. 145-153; Grażyna Szwat-Gyłybow, Haeresis Bulga-
rica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIXi XX wieku, Warszawa 2005.

3 Jak już zauważyła Szwat-Gyłybowa, udostępniane partiami, opracowywane przez Białe Bractwo tek
sty Dynowa pozbawiają potencjalnego badacza możliwości oglądu całości. W grę wchodzi także problem 
autoryzacji, praw autorskich i kwestia prawa do interpretacji (a w obecnej sytuacji każdy wybór czy kom
pilacja jest interpretacją). Przytoczone tu przykłady zaczerpnęłam z publikacji: Petar Danov, Sila i zivot. 
Besedi, Sofija 1993; Petar Danov Ućitelja Bejnsa Duno, Poloźitelni i otricatelni sili v Prirodata. Parva 
ćast, Kultuma asocijacija Bejnsa Duno 1997; Ućitelja Petar Danov, Zatova se rodih. Besedi ot Ućitelja. 
Deveta seria. Tom I, Varna 1998; Petar Danov, Enciklopedićen rećnik. Idei, principia, zakoni, praktićeski 
saved. Vtoro preraboteno izdanie, sast. Svilen Ćorbadźiev, Sofija 2002, oraz propagującej dynowizm 
strony internetowej (w polskiej wersji językowej).

W pierwszej dziesiątce Wielkich Bułgarów (o kolejności których zadecydował do
piero finałowy program telewizyjny) znaleźli się też historyczni władcy: chan Aspa- 
ruch, kniaź Borys I Chrzciciel, car Symeon Wielki, św. św. Cyryl i Metody (zgłaszane 
w dyskusji na forum zastrzeżenia dotyczyły przyznania im tylko jednego miejsca, czyli 
potraktowania jako jednej osoby, choć wyrażona też została wątpliwość, czy aby na 
pewno byli Bułgarami), Paisjusz Chilendarski, którego Historia słowianobułgarska 
stanowi symboliczny początek bułgarskiego Odrodzenia Narodowego, narodowy 
wieszcz Christo Botew, stanowiący epokę w historii literatury bułgarskiej Iwan Wazów 
oraz Stefan Stambołow, którego rządy nie tak dawno określano jako „reżim Stambo- 
łowa”, a który współcześnie doceniany jest jako wybitny mąż stanu.

W wysokich pozycjach pierwszych władców bułgarskich widzieć można skutek 
niesłabnącego od ponad ćwierć wieku zainteresowania Protobułgarami, po 1989 roku 
wnoszącego także element alternatywnego wobec słowiańskiego mitu etiologicznego. 
Olbrzymie zasługi w dowartościowaniu wątku protobułgarskiego i jego rozbudowywaniu 
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w nowej mitologii mają zwłaszcza Petyr Dobrew4 oraz wydawnictwo i fundacja „Tangra”, 
której tajemnicza nazwa jest podobno imieniem bóstwa dawnych Bułgarów (Ta-nak-ra). 
W bogatej ofercie wydawnictwa jest między innymi kalendarz Proto-bułgarów czy albumy 
dotyczące uzbrojenia protobułgarskich wojów. Zainteresowaniem cieszy się też propagujące 
tematykę protobułgarską czasopismo „Awitochol”, a także strony internetowe redagowane 
przez publikujących w nim autorów (np. http://www.protobulgarians.com).

4 Por. np. niektóre tylko z publikacji tego autora: Koi sme nie balgarite. Kniga za izgubena niska na 
naśeto minalo iii kratdk kurs po bdlgaroznanie, Sofija 2000: Bałgarskite ognista na civilizacija na kartata 
na Evrazija\ Misli za pred Hrama na Vekovete. Как za edin vek tri pUti beśe opoślena bdlgarskata istorija, 
Sofija 2000; Evropa zapodva ot Bolgarija. Kniga za iztodnite koreni na njakoi zapadni dostojanija, Sofija 
2001; Da iztragneś slovo ot kamaka. Za kakvo razkazvat sveśtenite nadpisi na ezika na Asparuh, Sofija 
2002 i in.; zob. też: książka Plamena C. Cvetkowa pod charakterystycznym tytułem Slavjani li sa 
balgarite?, Sofija 1998. Lansowane przez tych autorów hipotezy o irańskim pochodzeniu Bułgarów lub 
prawspólnocie bułgarsko-madziarskiej stanowią powrót do wątków podejmowanych w latach trzydziestych 
XX wieku.

Zasadniczo zatem zwyciężył ponadczasowy, tradycyjny zestaw bohaterów narodo
wych. Wniosek ten trudno byłoby odnieść do dalszej części listy - pierwszej pięćdzie
siątki i setki wybrańców. Wypowiadając się na temat motywacji wyborów, ekspert 
w dziedzinie mediów, docent Georgi Łozanow stwierdził, że na decyzje głosujących 
wpłynęły treści wpojone przez podręczniki historii i media. Lista stu stanowi w istocie 
niezwykłe spotkanie bohaterów kultury wysokiej i popularnej, władców, świętych, 
męczenników, gwiazd estrady, sceny i telewizji, polityków (w tym czynnych) itd. 
W drugiej dziesiątce spotkali się między innymi amerykański konstruktor prototypu 
komputera John Atanasoff, futbolista (i biznesmen) Christo Stoiczkow, przywódca 
komunistyczny Todor Żiwkow, ociemniała profetka, kobieta-jasnowidz Wanga, św. 
Iwan Rilski, chan Krum i dwóch innych historycznych władców. „Dopiero” w trzeciej 
dziesiątce uplasował się niezwykle popularny wśród młodzieży piosenkarz Aziz, koja
rzony ze stylem ćalga (inspirowanym rytmami orientalnymi, funkcjonalnym odpo
wiednikiem disco polo). Godny odnotowania jest też fakt, że w dalszej części listy 
w bliskim sąsiedztwie znaleźli się charyzmatyczny lider Partii Praw i Swobód, repre
zentującej interesy mniejszości tureckiej, Ahmed Dogan oraz bohater antytureckiego 
ruchu oporu Hadżi Dymitr.

Zderzenie sacrum i profanum, przy tym na skalę, jakiej nie spodziewali się chyba 
organizatorzy plebiscytu, wywołało protesty części intelektualistów. To, co dla jednych 
było świetną zabawą, dla innych stanowiło przykład propagandy nihilistycznej komer
cji. Plebiscyt wykazał, że Bułgarzy są społeczeństwem otwartym, akceptującym kultu
rową i etniczną odmienność jako formę bułgarskości (Dogan), w uzasadnionych wy
padkach przedkładającym pochodzenie nad obywatelstwo (Atanasoff), w innych 
- skłonnym przyznać obywatelstwo za zasługi (św. św. Cyryl i Metody). Ujawnił także 
moc mediów i stopień, w jakim są w stanie wpływać na wybory. Nie tylko Bułgara 
wszech czasów.

http://www.protobulgarians.com


280

MY I INNI

Moda na regionalizm i fascynacja wielokulturowością nie ominęła Bułgarii. Po roku 
1989 ukazała się olbrzymia liczba publikacji dotyczących problematyki etnicznej, ty
pologii obcego, obrazu obcego w literaturze i folklorze, stereotypów etnicznych, kon
taktów międzykulturowych, Bałkanów jako wspólnoty kulturowej itd. Charaktery
styczne dla mieszczących się w tym nurcie dyskursów socjologów, kulturoznawców, 
historyków jest unikanie (o ile to możliwe) określenia obcy na rzecz inny, nie przypad
kiem bowiem duża część tych publikacji powstaje pod egidą Open Society i innych 
organizacji i instytucji wspierających ideę społeczeństwa otwartego.

Obok publikacji o charakterze specjalistycznym, trafiających do ograniczonego 
kręgu odbiorców, pojawiają się też wydania mające na celu popularyzowanie czy tylko 
afirmowanie wieloetniczności. Źródłem wiedzy o wspólnotach i grupach etnicznych są 
też strony internetowe, prowadzone przez samych zainteresowanych lub specjalistów5.

5 Por. np. Malcinstvata v Balgarija http://www.omda.bg/BULG/NAROD/minorities.html
6 Denica Kamenova, Posleden śans za ddrzavata da izddrźi mjusjulmanskija izpit, http://www.dnevnik. 

bg, stan z dnia 13.09.2006.

Mimo koniunktury, ogólnie sprzyjającej wieloetniczności, w koncepcji pluralizmu 
mieszczą się też inne poglądy, a więc ksenofobiczny populizm, głoszony przez partię 
Ataka (Atak), czy Ruch na rzecz Rechrystianizacji Rodopów. Obecność w życiu poli
tycznym Turków i ich współdecydowanie o losach kraju, rozwój przedsiębiorczości 
w rejonach zamieszkanych przez muzułmanów, pojawienie się muzułmańskich praco
dawców w wystąpieniach populistów przedstawiane są jako zagrożenie interesów spo
łecznych i integralności państwa.

Elektorat partii Ataka wykazuje dużą aktywność na dyskusyjnych forach interneto
wych i jest stosunkowo łatwy do rozpoznania, ze względu choćby na odświeżanie 
stereotypów etnicznych czy elementów historycznego stereotypu czasów tureckich, 
aktualizowanych przez kontekst krajowy („Niewola turecka się nie skończyła”, „Znów 
rządzą nami Turcy”, „Turcy do Turcji”), lub globalną dyskusję o zagrożeniach ze stro
ny ekstremistów islamskich („Islam jest religią nietolerancyjną”, „Turcy wyrżnęli wielu 
moich przodków”).

Jako przykłady wykorzystałam klisze wybrane z komentarzy do zamieszczonego 
w internetowym wydaniu gazety „Dnevnik” (http://www.dnevnik.bg) artykułu Denicy 
Kamenowej, podejmującego problem polityki etnicznej państwa wobec społeczności 
islamskich6. Stawiając tezę, że „procesy reislamizacji, marginalizacja i wyobcowanie 
wspólnoty muzułmańskiej w Bułgarii coraz częściej dają podstawę do obaw, iż bułgar
ski model tolerancji i pokojowego współistnienia jest zagrożony”, autorka twierdzi, że 
w rejonie Rodopów za pośrednictwem duchownych kształcących się w krajach arab
skich dokonuje się import fundamentalistycznego islamu. Jak dowiadujemy się z arty
kułu, także w Bułgarii pojawił się problem chust islamskich w szkołach. W imieniu 
dwóch uczennic szkoły w Smoljan, którym dyrekcja zakazała noszenia chust, skargę 
do Komisji Obrony przed Dyskryminacją wniosło Zjednoczenie na rzecz rozwoju 
i Kultury Islamu. Przewidując dalszy ciąg walki o symbole religijne i powołując się na 
koordynującego projekt „Islam w Bułgarii w szerokim kontekście europejskim” Syme- 

http://www.omda.bg/BULG/NAROD/minorities.html
http://www.dnevnik
http://www.dnevnik.bg
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ona Ewstatiewa i jednego z uczestników zorganizowanego przez niego seminarium, 
autorka postuluje konieczność zmiany dotychczasowej polityki etnicznej.

Artykuł Kamenowej, utrzymany w tym samym tonie co publikacje, które ukazały 
się mniej więcej w tym samym czasie w innych krajach (w tym i w Polsce), dotyczy 
bowiem zwłaszcza - co podkreśla autorka - bułgarskojęzycznych muzułmanów z Ro
dopów. Dziennikarskie zatroskanie losem słabo wykształconej ludności, mogącej paść 
ofiarą obcej indoktrynacji, bardzo przypomina wyrażane gdzie indziej obawy, iż Buł- 
garomohamedanie, potocznie zwani Pomakami, wskutek nauki w szkołach koranicz- 
nych mogą zmienić tożsamość na turecką, tym bardziej że w większości stanowią 
elektorat partii Dogana.

W obu wypadkach manifestuje się swoista potrzeba „zbawienia”, charakterystyczna 
dla populistycznego nacjonalizmu. Obiektem szczególnej troski są heterogeniczne 
społeczności, które mimo wielokrotnie podejmowanych w XX wieku prób asymilacji, 
zachowały poczucie odrębności.

Wyrażane już w XIX wieku przekonanie o tym, iż Pomacy są potomkami poturczo- 
nych siłą Bułgarów, a ich narzecze zachowało wyjątkową czystość, okazało się nie
zwykle żywotne i takie pozostaje do dziś, wspierane bogatą literaturą fachową.

Sami zainteresowani mają na ten temat inne zdanie, ustaleniom naukowym prze
ciwstawiając własne legendy etiologiczne. Zdaniem socjologów, prowadzących bada
nia terenowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, identyfikacja turecka mieszkań
ców Zachodnich Rodopów wykrystalizowała się właśnie wskutek agresywnej 
asymilacji. Indagowani o język odpowiadali, że Bułgarzy nie pozwalali im mówić po 
turecku. W rejonie Zachodnich i centralnych Rodopów odnotowano też legendę, wy
wodzącą pochodzenie lokalnej ludności od Arabów (Georgieva, 1998: 286-308).

Przeciwstawienie „oswojonego islamu” islamowi „importowanemu” w wypadku 
Pomaków stanowi zatem ciąg dalszy trwającej prawie wiek walki o „rząd dusz”, walki 
toczonej w imię racji stanu lub o elektorat, ale odwołującej się do podobnych argu
mentów.

W sytuacji, kiedy wciąż żywa jest pamięć o podejmowanych w XX wieku próbach 
asymilacji turecko- i bułgarskojęzycznych muzułmanów, zwłaszcza tej ostatniej, 
w latach osiemdziesiątych, w wyniku której znaczna część represjonowanej ludności 
opuściła Bułgarię, ewentualne ograniczenia swobód religijnych (a tak może być inter
pretowany zakaz noszenia chust) mogą stanowić źródło napięć. Tak więc kwestia chust 
wpisuje się w problem nowych mitologii wspólnotowych.

Szczególnym przypadkiem stosunków, mieszczących się w kategorii inny, są 
skomplikowane relacje bułgarsko-macedońskie. Komplikacje te dotyczą sfery symbo
licznej i wynikają w dużej mierze ze sposobu, w jaki została skodyfikowana tożsamość 
bułgarska.

Bułgaria znalazła się wśród pierwszych państw, które uznały niepodległość Mace
donii. Jednak oczekiwana z niecierpliwością wizyta głowy nowego państwa zakoń
czyła się skandalem, gdyż gospodarze... zapomnieli zatrudnić tłumacza. Może istotnie 
zapomnieli. A może zadziałała stanowiąca element polityki językowej lat osiemdzie
siątych XX wieku doktryna „O jedności języka bułgarskiego w przeszłości i dziś", 
dowodząca, iż macedoński jest podniesionym do rangi języka dialektem bułgarskim. 
Początek współpracy okazał się nader niefortunny.



282

Pewnego rodzaju instruktaż, dotyczący potencjalnych pułapek symbolicznych 
w relacjach bułgarsko-macedońskich, stanowić mogą fora internetowe, na których 
ścierają się patrioci bułgarscy i macedońscy. W toczonej na nich wojnie wykorzysty
wany jest cały arsenał symboli narodowych, mitów, hipotez naukowych i propagandy 
nacjonalistycznej od końca XIX wieku. W wypowiedziach Bułgarów znajduje po
twierdzenie duma z narodowej historii, po stronie macedońskiej odnotować należy, że 
dyskredytująca Bułgarów etymologia etnonimu, upowszechniana niegdyś przez propa
gandę serbską7, czy odwoływanie się do „tataryzmu” tychże, także świadczą o niezłej 
orientacji w temacie.

7 W szczególności wywodzenie etnonimu (w postaci Bugari) od tureckiego buga ‘bydło’. O argumen
tach serbskiej propagandy nacjonalistycznej szerzej w pracy: Olivera Milosavljević, U tradiciji nacionali- 
zma ili stereotipi srpskih intelektuaaca XXveka o „пата " i „drugima ", Beograd 2002.

8 Opierając się na założeniu, że język cyrylometodejski skodyfikowany został na bazie słowiańskiego 
dialektu okolic Salonik, Bułgarzy uznają go za starobułgarski, stąd określenie „starobułgarski” jest 
bułgarskim odpowiednikiem stosowanych w innych krajach terminów: staro-cerkiewno-słowiański lub 
starosłowiański.

Mimo wysokiej zazwyczaj temperatury tych sporów i okazjonalnych wymian nie- 
uprzejmości śledzone przez mnie dyskusje pokazywały chęć rozmawiania o rzeczach 
trudnych, zaś niezrażanie się (względnie stałych) protagonistów - wzajemne zaintere
sowanie. Dyskusje te przyciągały naturalnie głównie tych Bułgarów, którzy chcieli dać 
wyraz przekonaniu, iż Macedonia wciąż jeszcze stanowi część „niedokończonego 
projektu”. Przekonanie o tym, że Macedończycy są braćmi, posługującymi się dialek
tem, jest zresztą wśród Bułgarów powszechne, czemu trudno się dziwić, zważywszy że 
spora część z nich przyznaję się do macedońskich korzeni, a oficjalne podręczniki 
historii (nawet te najnowsze) jako „ziemie bułgarskie” lub „Bułgarię” traktują zasadni
czo niezrealizowaną propozycję z San Stefano (1878), dokonując jej projekcji na epoki 
wcześniejsze.

Z punktu widzenia Bułgarów losy polityczne Macedonii są dramatem narodowym, 
oderwaniem części etnosu, postrzeganego i zdefiniowanego jako wspólnota języka 
i obyczajów, określająca się tym samym mianem, politycznie ukształtowana w wyniku 
wieloletniej kampanii o własne struktury kościelne. Epizod z drugiej wojny światowej 
i okupacja Macedonii (podobnie jak zajęcie Dobrudży) interpretowane były przez ów
czesną propagandę bułgarską w kategoriach zjednoczenia podzielonego narodu. Wy
jąwszy krótki okres tabuizacji kwestii macedońskiej w okresie stalinowskim, nostalgię 
za utraconym terytorium, symboliczną częścią dziewiętnastowiecznej triady: Bułgaria - 
Tracja - Macedonia, wspieraną mitem „kolebki piśmiennictwa starobułgarskiego”8 
uznać można za stały element bułgarskiej tożsamości narodowej. Inaczej widzą tę 
kwestię Macedończycy, których świadomość narodowa kształtowała się w dużej mie
rze w opozycji do bułgarskiej. Prenacjonalny fakt kolaborowania części ich elit z Buł
garami w XIX wieku interpretowany jest zazwyczaj analogicznie jak w wypadku Buł
garów twórczość ich rodaków w języku serbskim czy greckim, zaś późniejsze próby 
„przywrócenia na łono narodu” traktowane są w kategoriach obcej ingerencji. Stano
wiący istotny czynnik macedońskiej świadomości narodowej mit terytorium (antyczna 
Macedonia), funkcjonalnie odpowiadający bułgarskiemu mitowi języka, w naturalny 
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sposób przekłada się na włączenie do własnego dziedzictwa kulturowego najstarszych 
tradycji cyrylometodejskich, a więc ich staromacedońskość9.

9 Charakterystyczna wydaje się tu paralela z „rozmnożeniem” bytów: bułgarskich i macedońskich. 
Kwalifikacje „starobułgarski” vs „staromacedoński”, konotujące slowiańskość, zmuszają do wynalezienia 
doprecyzowujących określeń dla niesłowiańskich Bułgarów i Macedończyków, znanych z wcześniejszych 
etapów historii, stąd Protobulgarzy, dawni/antyczni Macedończycy itp. Nadmienić wypada, że w Bułgarii 
zwolennicy Dobrewa walczą o zaniechanie używania określenia Protobulgarzy (na rzecz Bułgarzy).

10 Tezy o jedności języka bułgarskiego konsekwentnie broni m.in. Iwan Koczew. Jej orędownikiem jest 
także austriacki slawista Otto Kronsteiner, autor tezy o glottotomii - polityce odgórnego kreowania nowych 
społeczeństw językowych. Autorom tym nie można odmówić racji w kwestii politycznych uwarunkowań 
procesów kształtowania się narodowych wspólnot językowych, problematyczne wszakże jest odrzucenie 
kryterium świadomości wspólnotowej i języka jako kodu grupowego. Apele Kronsteinera do Macedoń
czyków, by porzucili „dialekt” i zaczęli używać „prawdziwego” bułgarskiego oraz żarty o macedońskim 
jako „bułgarskim pisanym na serbskiej maszynie do pisania” są już jawnym atakiem w sferze 
symbolicznej.

JĘZYKU ŚWIĘTY NASZYCH DZIADÓW

W językoznawstwie bułgarskim jednym ze znaczeń określenia .język bułgarski” jest 
dziewiętnastowieczna definicja systemu słowiańsko-bałkańskiego o zasięgu określo
nym w oparciu o ówczesne kryteria i kategoryzacje. Pod taką właśnie nazwą - język 
bułgarski - został on „odkryty” dla slawistyki przez Vuka Karadzicia.

Wprawdzie od czasu wydania wspomnianej już, słynnej w latach osiemdziesiątych 
XX wieku broszury O jedności języka bułgarskiego w przeszłości i dziś wiele się zmie
niło, jednak i współcześnie nie brak w środowisku językoznawczym autorytetów kwe
stionujących odrębność języka macedońskiego10. Nawet dla tych autorów, którzy od
dzielają kwestię standardu narodowego od dialektów, zasięg języka bułgarskiego 
wyznaczają granice określone w XIX wieku, z korektą wynikającą z migracji ludności. 
Jak piszę Stefana Dimitrowa:

Szereg czynników społeczno-historycznych doprowadził do pojawienia się trzech regional
nych wariantów języka bułgarskiego: języka Bułgarów besarabskich w WNP, standardowego ję
zyka banackich Bułgarów-katolików w Rumunii, Serbii i na Węgrzech i standardu literackiego, 
który rozwinął się na bazie bułgarskich dialektów południowo-zachodnich w Republice Macedo
nii, alejestjużskodyfikowany jako jej język oficjalny (Dimitrova, 1997: 164).

Zapewne już po oddaniu książki do druku skodyfikowany został jeszcze jeden stan
dard, który w zgodzie z powyższą logiką należałoby odnieść do tego samego systemu. 
W Grecji, na bazie gwar rupskich, powstał język pomacki z pisownią grecką.

Kwestia granic zasięgu języka, wyznaczonych w XIX wieku na podstawie ówcze
snej świadomości wspólnoty, jest kwestią drażliwą. Dwie ze wskazanych społeczności 
identyfikują się jako Bułgarzy, chociaż odniesienie ich języków do tego samego syste
mu jest nader problematyczne. W wypadku Bułgarów z Banatu fonetyka i częściowo 
leksyka stanowią istotną barierę komunikacyjną dla Bułgara z Bułgarii, choć tekst 
pisany już nie jest problemem. Natomiast wśród potomków emigrantów bułgarskich na 
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Ukrainie odnotowano zjawisko „debałkanizacji”, czyli zaniku cech stanowiących 
o istocie systemu.

Naturalną konsekwencją „dwóch rachub czasu”, czyli czasu przed i po zdefiniowa
niu się etnosu i narodu macedońskiego, jest konflikt bułgarsko-macedoński w kwestii 
narodowości Słowian w Albanii. Odwołując się do kryterium językowego, obie nacje 
(każda we własnym imieniu) zaapelowały o uznanie ich jako mniejszości. Sami zainte
resowani, kultywując tradycję domową, przyjmują zarówno oferowane im obywatel
stwo macedońskie, jak i stypendia na uczelniach bułgarskich.

Symboliczny konflikt przenosi się też na teren Bułgarii. Bułgaria bowiem konse
kwentnie zaprzecza istnieniu na swoich ziemiach mniejszości macedońskiej, oskarża
jąc macedońskie władze konsularne o dywersyjną propagandę. Do Bułgarii przeniósł 
się także w roku 2006, występując o bułgarskie obywatelstwo, były macedoński pre
mier wraz z małżonką, co odbiło się głośnym echem w mediach, podobnie jak nieco 
późniejsza deklaracja władz, iż w związku z oczekiwanym akcesem Bułgarii do Unii 
Europejskiej Macedończycy mogą liczyć na bezpłatne wizy.

ZIEMIE BUŁGARSKIE

Jak piszę Georgi Kazakow,
według podręczników historii państwo Bułgaria jest konkretną wielkością (w każdej epoce histo
rycznej ma ono różny wymiar terytorialny). Tym jednak, dzięki czemu staje się przedmiotem hi
storii w podręcznikach historii, jest jego (państwa) odniesienie do pozahistorycznej (bo niewy
miernej) wielkości ,ziemie bułgarskie”. Ze swojej strony .ziemie bułgarskie” przedstawiane są 
jako pewna zjednoczona terytorialnie całość, która włącza Mezję, Dobrudżę, Trację i Macedonię. 
Szczególne znaczenie dla ideologii podręczników ma to, by owa terytorialna całość, raz ukształ
towana, była nieustannie eksponowana jako niezmienna, przy czym zawsze przeznaczona Bułga
rom, jako idealny bezruch, wypiętrzający się na drodze nieustannie przesuwającej się i nieustan
nie zmieniającej się historii. By jednak owa terytorialna całość „ziem bułgarskich” mogła spełnić 
przeznaczone jej zadanie, musi być „uzbrojona” przez podręczniki historii w odpowiedni ładunek 
znaczeń symbolicznych, takich jak jednolite państwo, jednolite pochodzenie, jednolita nacja, 
jednolita kultura", osiąganych za cenę niewyobrażalnego kolektywnego wysiłku. Właśnie te 
kolektywne i nieustanne wysiłki na granicy niemożliwości, uświęcone zawsze przelewaną krwią, 
nadają obrazowi „ziem bułgarskich” w podręcznikach ten specyficzny, niezmienny w czasie, po- 
zahistoryczny, a więc i sakralny status (Kazakov, 1999: 39-40).

Ironiczne uwagi cytowanego autora, dotyczące użycia w podręcznikach sformuło
wań przemycających ksenofobię (por. „wyzwalanie” w trakcie wojen z Bizancjum 
Adrianopola, który w rzeczywistości tylko na krótko stanowił część terytorium Bułga
rii, „podbój” przez Greków Salonik, wiązanie przejściowych niepowodzeń średnio
wiecznej Bułgarii z elitami „obcego pochodzenia”, powielanie etnicznego stereotypu 
Greka itp.) obnażają w istocie inercję języka podręczników i trwałość stojącego za

11 Podkreślenie moje - E.S. W oryginale autor używa kwalifikatora edinen, który może znaczyć także 
‘zjednoczony’, ale i po prostu ‘jeden’. Chcąc zachować symetrię określeń, zdecydowałam się na Jednolity, 
gdyż ciągjedno państwo, jedno pochodzenie, jeden naród, jedna kultura źle się kojarzy. 
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nimi tradycyjnego kanonu wychowania patriotycznego, którego niezbywalną część 
stanowią mity narodowe.

O HISTORII POWAŻNIE

Postulaty przewartościowania pewnych mitów historycznych pojawiają się w nauce 
bułgarskiej praktycznie już od czasów Iwana Sziszmanowa, ich reinterpretacja jest 
jednak utrudniona ze względu na zasadniczy problem, jakim jest kwestia zmieniające
go się w czasie podmiotu historii, dla którego wspomniane mity stanowią rodzaj 
wsparcia. Kategorie etnonarodowe są wynalazkiem XIX wieku, stąd ich zastosowanie 
do rekonstrukcji historii „brakującego” okresu państwowości nieuchronnie wchodzi 
w konflikt ze średniowieczną podmiotowością państwową czy inaczej mówiąc - naro
dem politycznym, kwestia etniczności którego - jak wszędzie w tym okresie - jest 
nader dyskusyjna.

Kompleksowe historie Bułgarów i historie Bułgarii praktycznie od początku stosują tu 
rozwiązanie wykorzystujące dwie perspektywy - terytorium i zbiorowość. Łączy ono 
historię „ziem bułgarskich” przed przybyciem Słowian i Protobułgarów (historia regio
nu), historię państwowości bułgarskiej w wiekach średnich, historię Bułgarów pod pano
waniem tureckim (oraz innym), historię Odrodzenia i najnowszą historię - państwową.

Szczególnie ciekawa jest transformacja wizji historii dotyczącej czasów tureckich. 
Już w okresie międzywojennym (i wojny) pojawiła się tendencja do radykalnego ze
rwania z odrodzeniowym mitem pięciuset lat niewoli (bułgarskie robstvo oznacza także 
‘niewolnictwo’, stąd liczba konotacji negatywnych jest odpowiednio większa). Lata 
powojenne i wizja historii jako walki klas nie sprzyjały jednak lansowaniu tez o wi
docznym od końca XVI wieku wzroście dobrobytu ludności i rozkwicie miast w XVII 
wieku. Temat powraca w latach sześćdziesiątych XX wieku na fali odwilży i od tej 
pory w pracach historyków bułgarskich zaobserwować można dwa ciekawe nurty.

Jeden z nich to dowartościowywanie tradycji rodzimej, bałkańskiej, pozostającej 
w granicach etniczności - bułgarskiej i/lub chrześcijańskiej. W odróżnieniu od nowszych 
historii, pisanych przez Macedończyków, Bułgarzy zasadniczo nie włączają do dzie
dzictwa narodowego na przykład architektury i sztuki islamu, zdarzają się jednak przy
kłady „oswajania” dorobku innych etnosów. Na tej zasadzie, jako przykłady architektury 
z okresu Odrodzenia, od dawna funkcjonują już domy-pałacyki kupców greckich czy 
ormiańskich (por. malowidło ścienne z płowdiwskiego domu kupca ormiańskiego wyko
rzystane jako materiał ikonograficzny w stosownym rozdziale na stronie rządowej).

Jednocześnie zaobserwować można proces powolnego włączania do podręczniko
wej historii elementów wiedzy o państwie i prawie tureckim, nie z pozycji szykanowa
nych i prześladowanych ofiar, ale jako idei organizacji społecznej. Dokonuje się to 
niezwykle powoli: w podręczniku szkolnym z roku 1979 autorzy podkreślają na przy
kład, że raja to nie było obraźliwe określenie chrześcijan czy Bułgarów, nie było ono 
również określeniem niewolnika, lecz nazwą klasy wytwórców, w odróżnieniu od 
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askerów, czyli funkcjonariuszy państwowych12 13. Gdzie indziej można przeczytać, że od 
końca XVII w. eksponowane stanowiska w administracji tureckiej zaczynają obejmo
wać chrześcijanie; w drugiej połowie XIX w. wśród urzędników tureckich jest coraz 
więcej Bułgarów.

12 Al. Burmov, D. Kosev, Hr. Hristov, Jstorija na Bdlgarija za X-XI klas na obstoobrazovatelnite 
trudovo-politehnideski udiliśta, Sofija 1979, s. 107-108. Nawiasem mówiąc, negatywne konotacje 
określenia raja, świadczące o jego deprecjonującym charakterze - oraz (niekiedy) podtekście etnicznym 
- pojawiają się dziewiętnastowiecznej publicystyce rewolucyjnych demokratów - por. np. Jesteśmy 
narodem, nie rają!

13 Nieoceniony Słownik Kopalińskiego nie zawiera hasła skandal, stąd przypomnieć wypada, że zanim 
określenie to upowszechniło się za pośrednictwem francuskiego, na gruncie greckim skandalon znaczyło 
tyle, co ‘pokusa’, co - biorąc pod uwagę grecki kontekst zdarzenia - uprawnia do bałkańskiej, nie 
europejskiej motywacji.

Jakkolwiek mogłoby się wydawać, iż historia Bułgarów pod panowaniem tureckim 
zmierza nieuchronnie w stronę włączenia regionalnej historii państwa tureckiego, ina
czej mówiąc, uznania historii imperium na Bałkanach (Europejskiej Turcji) za część 
własnego dziedzictwa kulturowego, zwiastując tym samym koniec utrwalonego 
w XIX w. mitu „obcego jarzma”, tradycyjny sposób, w jaki przedstawiana jest z kolei 
epoka nacjonalizmu, wcale na to nie wskazuje.

Czytając jedną z nowszych syntez, dostrzegamy w związku z powyższym pewien 
konflikt partii poświęconej czasom tureckim i historii w okresie Odrodzenia. Weryfi
kując niektóre z mitów ucisku, i tłumacząc podstawy prawne niektórych zjawisk, trak
towanych jako szykany - wyższy podatek dla chrześcijan (symbolicznie wyższy), 
przymusowe masowe poturczenia w XVII wieku (nie były przymusem; przechodzenie 
na islam narastało stopniowo i miało podłoże ekonomiczne), czy danina krwi (już od 
końca XVI wieku klasa janczarów zaczęła się zamykać i nie rekrutowano chrześcijan), 
zsiadanie z konia na widok Turka (tylko funkcjonariusza państwowego na służbie), 
Wera Mutafcziewa ocenia Turcję jako państwo „które było państwem jak każde inne 
tego okresu, a nawet, pod pewnymi względami, przewyższającym inne państwa”.

Z częścią „turecką” jaskrawo kontrastuje napisana przez innego autora część po
święcona Odrodzeniu, przywołująca na przykład obalone wcześniej mity. Zatem re
fleksja, jaka nasuwa się między jednym a drugim rozdziałem mogłaby brzmieć: skoro 
było tak dobrze, to dlaczego było tak źle?

Podobne wnioski odnieść można do syntezy przygotowanej w związku ze wstąpie
niem Bułgarii do Unii Europejskiej, z którą można zapoznać się na oficjalnej stronie 
rządowej (www.mfia.gov.bg), choć dostrzec w niej można również próbę zmian pro
porcji wątków martyrologiczno-insurekcyjnych i gospodarczo-kulturalnych na rzecz 
tych ostatnich.

O HISTORII SKANDALICZNEJ”

W symbolicznej skarbnicy dóbr narodowych poczesne miejsce zajmuje Historia sło- 
wianobułgarska, rok powstania której stanowi cezurę Odrodzenia. Ta licząca kilka
dziesiąt stron rękopisu „książeczka”, jak określił ją sam autor, sławiąca świetność hi

http://www.mfia.gov.bg
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storycznych przodków i wpajająca dumę z bycia Bułgarem, krążyła w licznych odpi
sach (często znacznie odbiegających od oryginału) jeszcze w drugiej połowie XIX 
wieku, budząc nastroje patriotyczne. Oryginalny brudnopis tekstu Historii przechowy
wany w klasztorze Zografskim odkrył zresztą dopiero na początku XX wieku Jordan 
Iwanow. Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku Bożydar Rajkow wydał tekst 
z dokumentacją fotograficzną całego zabytku.

Czasy najnowsze dopisały kolejny rozdział historii Historii. Pewnego dnia zogra- 
fski autograf nieoczekiwanie „odnalazł się”... w Muzeum Narodowym w Sofii, co 
oznacza ni mniej ni więcej tylko to, że został wcześniej ze zbiorów Zografu skradzio
ny. Nagłośniona przez media kradzież i kwestia zwrotu zabytku podzieliła Bułgarów 
(kategoryczny sprzeciw wyraził m.in. dyrektor Muzeum, Dymitr Iwanow).

Dla Aleksandra Kiosewa skandal stał się okazją do niezmiernie ciekawej analizy 
semiotycznej, zarówno samego aktu kradzieży, jak i fenomenu Historii słowianobuł- 
garskiej. Autor odrzuca możliwość interpretowania zajścia w kategoriach kradzieży 
sakralnej, dowodząc, iż akt kradzieży jest w istocie degradacją symbolu narodowego, 
sprowadzeniem idei do artefaktu, a transmitowane przez telewizję pielgrzymki tłumów 
pragnących w muzeum doświadczyć kontaktu z relikwią - wykreowanym przez media 
spektaklem. Dla bułgarskiego humanisty

mimo dwuznacznego statusu książki rękopiśmiennej, Chilendarczyk w ten czy inny sposób two
rzy tekst historyczny, który ma za zadanie zwrócić myślenie Bułgara ku wartościom Nowoczesno
ści - godności narodowej, bytowi historycznemu i suwerenności państwowej. I w tym sensie ist
nienie w przepisywaniu, świadomości i sercach jest znacznie istotniejsze od pierwszego, 
materialnego, „autentycznego” autografu Paisjusza i od jego jeszcze bardziej problematycznej 
„własności”. I za sprawą ponad 60 odpisów w epoce rękopiśmiennej, i poprzez potężny cień in- 
tertekstualny, który Historia rzuca na całe nowobułgarskie piśmiennictwo w dobie druku, gdzie 
bywa niezliczoną liczbę razy cytowana, wykorzystywana, dyskutowana, wychwalana, parodiowa
na, transponowana w patetyczne wiersze, analizowana i Bóg raczy wiedzieć, co jeszcze, jego te
stament zostaje zachowany. W ten sposób Historia ma nowoczesny byt w świadomości nacji. Ta
ki typ istnienia, przynależność i własność historii, które czynią ideę kradzieży bezsensowną.

Co na tym tle oznacza kradzież rękopisu Historii słowianobułgarskief! Co oznacza samo 
pragnienie jego „posiadania”? Był on, jak wiadomo, tylko brudnopisem, pomocniczym środkiem 
dla przyszłej nowoczesnej i historycznej misji tego tekstu, przednowoczesnymi kulami, o których 
pokonywał on dystans dzielący go od wartości Oświecenia i świadomości historycznej14.

14 A. Kiosev, Muzejat: ćetiri figuri na krażba [w:] Nova publićnost. Balgarski debati 1998, Sofija 
1988, s. 54.

Reasumując: dla Kiosewa Historia jest zrealizowanym i ciągle realizującym się te
stamentem Paisjusza. Po trosze Logosem (A słowo ciałem się stało), po trosze Ergo- 
nem, czy - w kategoriach postmodernistycznych - istotnym składnikiem narodowego 
hipertekstu. Jest Ideą Postępu, której nie da się ukraść i zamknąć w muzeum (Gedan- 
ken sind frei). Wystąpienie przeciwko „magicznemu i substancjalnemu” traktowaniu 
Historii sytuuje autora w rzędzie współczesnych ikonoklastów.

W tym kontekście opinię współczesnego badacza o „niezliczonej liczbie intertek- 
stualizacji” i tym, że Historia ,jest cytowana, wykorzystywana, apologizowana, paro
diowana, transponowana w patetycznych wierszach, analizowana i co jeszcze nie” 
(Kiosew, 1999: 54) uznać należy za ze wszech miar słuszną, z zastrzeżeniem wszakże, 
iż - pomijając wąskie grono specjalistów, podejmujących się wciąż na nowo prób 



288

zmierzenia się z całym tekstem Historii - w popularnym kanonie kultury narodowej 
Historię sprowadza się do wstępu, skojarzonego ewentualnie z posłowiem. I zasadni
czo to one są źródłem wspomnianych intertekstualizacji.

CYRYLICA

Kilka lat temu (2001) Bułgarów zelektryzowała wiadomość, że znany austriacki slawista 
(i bułgarysta) poradził im przejść na łacinkę. Wypowiedź ta wywołała falę oburzenia 
w części środowiska akademickiego, z żądaniami odebrania profesorowi wszystkich 
przyznanych przez Bułgarię zaszczytów i tytułów włącznie, a sąd nad niefortunnym 
sformułowaniem i jego autorem przybrał wkrótce formę medialnego dwuboju. Kulmina
cją skandalu było odebranie profesorowi doktoratu honoris causa przez Uniwersytet 
w Wielkim Tymowie, co część publiczności uznała za krok właściwy, a część - potę
piła”.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że bohaterem skandalu stał się wyznawca po
glądów, które w krajach sąsiadujących z Bułgarią bywają określane mianem „wielko- 
bułgarskiego szowinizmu”. Głoszona przez niego teza o glottotomii jest kontynuacją 
sztandarowego hasła bułgarskiej polityki językowej z lat osiemdziesiątych XX wieku 
- Jedności języka bułgarskiego w przeszłości i dziś”, kwestionującego istnienie języka 
i - pośrednio - narodu macedońskiego.

Przypadek profesora K. jest klasycznym przykładem reakcji na bodziec odbierany 
jako atak w sferze symbolicznej. Emocje wywołane niefortunną (czy też celowo pro
wokacyjną) wypowiedzią potraktować można w kategoriach miary siły cyrylicy jako 
jednego z symboli narodowych.

W praktyce bowiem Bułgarzy od dawna (jeśli nie od zawsze) z powodzeniem po
sługują się oboma alfabetami. Pomijając kwestie tak oczywiste jak: dokumenty mię
dzynarodowe (paszporty, bilety), szyldy i logo firm o zasięgu międzynarodowym, ko
munikowanie się w formie pisanej w języku obcym, Bułgarzy stykają się na co dzień 
z etykietami swoich produktów w wersji eksportowej czy obcojęzycznymi cytatami 
w oryginalnej grafice.

Fakty powyższe, potwierdzające „oswojenie” łacinki, potwierdzają jednocześnie 
korelację język - alfabet, swój - obcy. Zapis cyrylicą wypowiedzi w języku angielskim 
jest dla Bułgara tym samym, co dla Polaka zapis fonetyczny przy użyciu polskiego 
alfabetu - konotuje nie do końca poprawną, nacechowaną „swojskością” wymowę.

Po roku 1989 w prasie bułgarskiej, zwłaszcza w ogłoszeniach, normą stały się mi- 
krocytaty o funkcji ikonicznej, pokrewne ideogramom - nazwy marek samochodów, 
sprzętu elektronicznego, AGD często zapisywane są łacinką, lub - mówiąc precyzyj
niej - wklejane czy odwzorowywane w tekście cyrylickim.

Spora część bułgarskich użytkowników intemetu i telefonów komórkowych posłu
guje się łacinką, względnie „szkljokawicą” (pogardliwe określenie zmodyfikowanej

15 Stanowisko Uniwersytetu w Wielkim Tymowie prezentuje publikacja „Slućajat" Oto Kronśtajner i: 
kirilicata - bdlgaristikata - malkite filologii, red. I. Radev, D. Kenanov, S. Vasilev, Veliko TUmovo 2002. 
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cyrylicy, względnie systemu pisania lacinką z wykorzystaniem bułgarskiego układu 
klawiatury). Coraz częściej zresztą na forach internetowych znaleźć można uwagi 
o używaniu nie tylko poprawnego języka, ale i cyrylicy jako pewnym aspekcie patrio
tyzmu oraz porady „Kak da si kirilizirame kompjutara?” (jak „scyrylizować” kompu
ter). Dziesiąte przykazanie w dekalogu jednej z internetowych grup dyskusyjnych 
brzmi: „Pisz po bułgarsku i cyrylicą”.

Z chwilą wejścia Bułgarii do Unii Europejskiej Bułgarzy z dumą wprowadzili do 
niej cyrylicę jako jeden ze sztandarowych symboli narodowych. Historyczna data 
1 stycznia 2007 roku niewątpliwie otwiera nowy etap w życiu politycznym i społeczno- 
-gospodarczym Bułgarów. Czy także w sposobie funkcjonowania starych narodowych 
symboli? Czas pokaże.
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ANEKSY

Aneks I

Odrodzenie. Tablica chronologiczna

Zestawienie poniższe zaczerpnięte zostało z opracowania dotyczącego bułgarskiego 
Odrodzenia, zamieszczonego na oficjalnej stronie rządowej jako część projektu Strate
gie komunikacyjne w związku z włączaniem Bułgarii do Unii Europejskiej (2005). 
Tłumaczenia dokonałam na podstawie stanu dostępnego w dniu 14 sierpnia 2006 r., 
toteż wnioski odnoszę do tego właśnie tekstu, nie uwzględniając ewentualnych póź
niejszych korekt, tak wyboru danych, wpływających na stereotyp historii narodowej, 
jak i ewidentnych błędów rzeczowych.

Zasadniczo starałam się pozostać wiema oryginałowi, jeśli to możliwe - a więc nie 
dokonując poprawek ani uzupełnień. Zależało mi bowiem na oddaniu treści i formy 
dokumentu takimi, jakimi były w danej chwili, jakie zapewne prezentowane były unij
nym urzędnikom. Moja ingerencja w tekst wyraża się jedynie w przeformułowaniu 
pojedynczych zdań w taki sposób, by optymalnie zgadzały się z duchem polszczyzny 
oraz zmianą niektórych zasad redakcji tekstu (inne zasady interpunkcyjne, odmienne 
reguły wyróżniania tytułów dzieł i czasopism itd.).

Niezależnie od faktu, iż sam tekst oryginału mógłby stanowić pretekst do analizy 
nowych tendencji w języku bułgarskim, w tym inwazji niespotykanych (czy niestan
dardowych) form, poprzestaję na przekładzie. Ciekawszy bowiem wydaje mi się dobór 
faktów, sam w sobie stanowiący interpretację i wyłaniający się z tej interpretacji obraz 
świata. Refleksje pozostawiam Czytelnikowi.

Świat Bułgarzy i ziemie bułgarskie
Umiera rosyjska caryca Elżbieta, po której 
tron dziedziczy jej syn Piotr III; po udanym 
przewrocie władzę obejmuje małżonka 
Piotra III, Katarzyna II, która do historii 
przejdzie jako Katarzyna Wielka (1729- 
-1796)

Jan Jakub Rousseau (1712-1778) kończy 
Umowę społeczną albo Emil, lub o wycho
waniu

1762

W miejscowości Koteł Stojko Władysławów 
(późniejszy Sofroniusz Wraczański) przyj
muje święcenia kapłańskie. Dochodzi do 
tego po długich pertraktacjach z greckim 
władyką, żądającym w zamian 100 groszy. 
Z pomocą kotleńskich notabli (czorbadżych) 
udaje się zebrać żądaną sumę i dopiero 
wtedy władyka godzi się odprawić uroczystą 
ceremonię.
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Wydano ostatni utwór Denisa Diderota 
(1713-1784) Kuzynek mistrza Rameau
Dziesięcioletni Wolfgang Amadeusz Mozart 
(1729-1781) wraca do Salzburga z tournee 
do Paryża i Lizbony. Nie tylko gra na klawe
synie, ale i już komponuje.

Gothold Lessing (1729-1781) kończy La- 
okoona czyli O granicach między malar
stwem i poezją.

1766

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) 
kończy pisać pierwszą część Fausta.

James Cook (1728-1779) podejmuje drugą 
wyprawę przez Pacyfik.

1772

Sułtan Mustafa III (1757-1774) wydaje 
ferman (dekret), regulujący uprawnienia 
cechów rzemiosł w imperium osmańskim. 
Ferman staje się bodźcem rozwoju cechów 
i wzrostu produkcji rzemiosła na ziemiach 
bułgarskich.

Kapitan James Cook dociera do Arktyki, 
przecinając koło podbiegunowe.

16 grudnia - Bostońskie tea-party - 
w wyrazie protestu wobec polityki fiskalnej 
rządu brytyjskiego amerykańscy kupcy topią 
w Zatoce Bostońskiej ogromne ładunki 
herbaty.

1773

Początek rządów Ludwika XVI we Francji 
(1774-1793).

1774

Piotr Beumarchais (1732-1799) kończy 
Cyrulika sewilskiego.

1775

W Filadelfii podpisano amerykańską Dekla
rację niepodległości

1776

Sułtan Abdul Hamid (1774—1789) umiera 
w wieku 65 lat. Na tron wstępuje młody 
i ambitny Selim III (1789-1808).

Wybucha Wielka Rewolucja Francuska.

1789 W Gabrowie przychodzi na świat Wasyl 
Apriłow (1789-1847), późniejszy wielki 
działacz Odrodzenia.

W Paryżu mają miejsce egzekucje Dantona 
i Robespierre’a.

Koniec dyktatury jakobińskiej.

Amerykański luminarz Thomas Paine piszę 
Wiek rozumu.

1794 16 września - Stojko Władysławów zostaje 
wybrany na biskupa Wracy (od tej pory 
będzie znany jako Sofroniusz Wraczański). 
Oficjalna konsekracja ma miejsce 17 IX 
w Tymowie, a około 13 XII Sofroniusz 
uzyskuje sułtański ber at, zatwierdzający 
nominację w diecezji Wracy.

Wielka Brytania ogłasza „blokadę konty
nentalną” napoleońskiej Francji. W bitwie 
pod Jeną armia pruska zostaje rozbita przez

1806 Wybucha kolejna wojna rosyjsko-turecka, 
która potrwa do 1812 r. Działania wojenne 
toczą się ze zmiennym szczęściem, osiągając



319

wojska Napoleona. kulminację w 1810-1811 r., kiedy to od
działy rosyjskie, wspierane również przez 
bułgarskich ochotników, wkraczają szerokim 
frontem do Północnej Bułgarii.

Sofroniusz Wraczański tłumaczy z greckiego 
na potoczny język bułgarski i wydaje 
w Rimniku, Rumunia, Kiriakodromion sireć 
Nedelnik (który stanie się później popularny 
wśród Bułgarów pod nazwą Sofronije). 
Książka ta staje się początkiem nowoczesne
go bułgarskiego ruchu wydawniczego.

Napoleon Bonaparte (1769-1821) wraca 
tryumfalnie do Paryża, ale w bitwie pod 
Waterloo (18 czerwca) wojska sprzymieżo- 
nych pod wodzą Wellingtona rozbijają armię 
francuską. Napoleon powtórnie zmuszony 
jest abdykować.

Jane Austin (1775-1817) kończy powieść 
Emma.

1815 W Swisztowie pod dyrekcją Emanuela 
Waskidowicza otwarto pierwszą na ziemiach 
bułgarskich szkołę komunalną helleno- 
-grecką.

Simon Bolivar zostaje prezydentem Wene
zueli.

Meksyk, Peru, Honduras, Kostaryka, Gwa
temala i Panama ogłaszają niepodległość.

Napoleon Bonaparte (1769-1821) umiera na 
Wyspie św. Heleny.

Carl Weber (1786-1826) kończy operę 
Wolny strzelec.

Wychodzi pierwszy numer gazety codzien
nej „Manchester Guardian”.

1821 Wybucha Powstanie Greckie, w którym 
biorą udział setki bułgarskich ochotników. 
Jako dowódcy samodzielnych jednostek 
wyróżniają się hadżi Christo, hadżi Stefan 
Bńlgarin z Odrynia/ Adrianopola/ Edime/, 
Janko Bolgarin z Płowdiwu/ Filibe/ Filipo- 
poli, Angeł Sofijanec, Anastas BSlgarin, 
Christo Bajraktar, Marko Jowan Bńlgarin, 
Stefo BSlgarin i in.

W Kotle (Kazan) przychodzi na świat Geor- 
gi Stojkow Rakowski (1821-1867) - jeden 
z pierwszych ideologów zorganizowanego 
ruchu narodowo-wyzwoleńczego Bułgarów.

Umiera król Francji Ludwik XVIII (1755- 
1824). Na tron wstępuje jego brat Karol X 
(1750-1835).

Ludwig van Beethoven (1770-1827) kończy 
Dziewiątą symfonię.

1824 Pod wodzą wraczańskiego notabla Dymitra 
(Dimitrakiego) Chadżitoszewa miejscowa 
ludość bułgarska występuje przeciwko grec
kiemu biskupowi Metodemu. Wydarzenia te 
(znane jako tzw. „wypadki wraczańskie”) są 
znakiem pierwszych otwartych starć między 
Bułgarami a greckim klerem.

Korzystając z finansowego wsparcia kupca ze 
Sliwenu/Sliwny, Antona Iwanowa, Piotr Beron 
wydaje w Braszowie Bukvar s raźni pouczenia 
(określany później mianem Riben bukvar). We 
wstępie do elementarza Beron wykazuje ko
nieczność zrealizowania radykalnych reform 
w dziele oświatowym na ziemiach bułgarskich 
i wprowadzenia metody wzajemnej.
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W Paryżu założono pierwszą na świecie 
agencję informacyjną „Havas”.

Aleksis de Tocqueville (1805-1895) kończy 
Demokrację w Ameryce.

1835 W Gabrowie otwarto pierwszą szkołę stosują
cą metodę wzajemną. Inicjatywa należy do 
Wasyla Apriłowa i innych wpływowych 
rodów kupieckich z Gabrowa. Z pomocą 
metropolity Tymowa, Hilariona Kreteńczyka, 
na nauczyciela wybrano Neofita Rilskiego, 
umożliwiając mu wcześniej wyjazd na Wo
łoszczyznę w celu opanowania metodologii.

Bułgarska ludność Niszu powstaje. Po
wstańcy zwracają się z prośbą o pomoc do 
serbskiego księcia Miłosza Obrenowicia 
(panowanie: 1815-1839; 1858-1860).

Władze tureckie dekonspirują przygotowy
wany przez Wełcza Ananasowa w Tymowie 
spisek (tzw. Velcova zavera). Przywódcy 
sprzysiężenia zostają aresztowani i straceni.

W Kragujewcu (Serbia) ukazuje się Slaveno- 
bolgarskoe detovodstvo Neofita Bozwelego 
i Emanuela Waskidowicza, a w Belgradzie 
Bolgarskaja gramatika Neofita Rilskiego - są 
to dwa najpopularniejsze w owym czasie 
bułgarskie podręczniki. Ogółem w 1835 r. 
wychodzi szesnaście bułgarskich książek.

Schopenhauer (1788-1960) piszę Owoli 
w przyrodzie.

Richard Wagner (1813-1883) kończy Zaka
zaną miłość.

1837 6/8 VII - w Karlowie przychodzi na świat 
Wasyl Lewski, przyszły wódz bułgarskiej 
rewolucji narodowej.

Stendhal (1783-1842) kończy powieść 
Pustelnia parmeńska.

Hektor Berlioz (1803-1869) kończy symfo
nię Romeo i Julia.

Między Anglią i Chinami zaczyna się słynna 
wojna opiumowa.

1839 Bułgarska ludność Tymowa i okolic wystę
puje przeciwko greckiemu metropolicie 
Panaretowi. Wydarzenia te (znane jako 
tzw.„wypadki tymowskie”) stanowią począ
tek zorganizowanej walki narodu bułgar
skiego o Kościół narodowy.

Umiera sułtan Mahmud II (1808-1839). Na 
tron wstępuje Abdul Medżid (1839-1861).
3 XI - w Konstantynopolu ogłoszono Hati- 
szerif z Giilhane.

Michaił Lermontow (1814—1841) piszę 
Bohatera naszych czasów.

James Cooper (1789-1851) kończy powieść 
Szpieg.

Anna, księżna Bedford, wprowadza modę na 
popołudniowe herbatki, która stała się jedną 
z najtrwalszych brytyjskich tradycji.

1840 W Plewnie otwarto pierwszą na ziemiach 
bułgarskich szkołę dla dziewcząt.
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Drukarz z Nowego Jorku konstruuje rotacyj
ną maszynę drukarską, która pozwala dru
kować w tempie dziesięciu tysięcy stron na 
godzinę.

1846 Iwan Bogorow (1820-1892) wydaje 
w Lipsku pierwszy numer pierwszej bułgar
skiej gazety - „Baigarski orel. Izvestnik 
grażdanski, tyrgovski i knizoven”. Nakład 
gazety wynosi około pięciuset egzemplarzy.

Karol Dickens (1812-1901) kończy Dawida 
Copperfielda.

1850 Masowe powstanie ludności w Północno- 
-Zachodniej Bułgarii.

4 października wybucha kolejna wojna 
rosyjsko-turecka (wojna krymska, 1853- 
-1856).

Giuseppe Verdi (1813-1901) kończy operę 
Trubadur.

1853 Sawa Dobropłodny (1820-1892) tworzy 
pierwszy bułgarski dramat Mihal. Komedia 
na ćetiri dejstvija. Prigotovlena ot Sava I. 
Dobropłodnago.

W Paryżu wychodzi pierwszy numer gazety 
„Le Figaro”.

1854 W Bukareszcie założono emigracyjną orga
nizację polityczną pod nazwą Epitropija 
(w 1862 r. przemianowaną na Dobrodetelna 
drużyna).

W Odessie uformowała się Odesko bagarsko 
nastojatelstvo - organizacja emigracyjną, 
która stawia sobie za cel pracę na rzecz 
szybkiego wyzwolenia Bułgarii.

30 marca w Paryżu na specjalnie zorganizo
wanym kongresie podpisano układ pokojo
wy, który zakończył wojnę krymską (1853- 
-1856).

W londyńskich klubach pojawiają się pierw
sze papierosy, przywiezione przez uczestni
ków wojny krymskiej. Otwarto pierwszą 
brytyjską fabrykę produkującą papierosy.

1856 Próba powstania w rejonie Tymowa pod 
wodzą kapitana „Dziadka” Nikoły (Djado 
Nikola).

Luty - Wysoka Porta ogłasza Hattihumajum, 
który określa główne kierunki przyszłych 
reform w imperium osmańskim.

Na tron serbski powraca książę Miłosz 
Obrenović (1780-1860).

Francuski inżynier Ferdynand Karę konstru
uje lodówkę.

1858 Georgi Rakowski przygotowuje w Odessie 
swój pierwszy plan wyzwolenia Bułgarii, 
w którym opowiada się za zorganizowaniem 
ogólnonarodowego powstania, kierowanego 
przez zjednoczone centrum.

Patriarchat zwołuje sobór kościelny, który 
ma omówić realizację reform ogłoszonych 
w Hattihumajjonie z lutego 1856. Najbar
dziej zacięte dyskusje na soborze wywołuje 
tzw. bułgarska kwestia kościelna.

W Bołgradzie, Besarabia, otwarto pierwsze 
bułgarskie gimnazjum.

Eduard Manet (1832-1883) maluje Pijącego 
absynt.

Giuseppe Verdi (1813-1901) kończy operę 
Bal maskowy.

1859 Bułgarska ludność miasta Kukusz kieruje na 
ręce papieża petycję, w której deklaruje 
gotowość unii z Rzymem.
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Iwan Turgieniew (1818-1883) kończy po
wieść Nakanunie.

1860 3 IV - Bułgarzy z Konstantynopola organi
zują tzw. Akcję Wielkanocną (Velikden 
balgarski), otwarcie manifestując odmowę 
podporządkowania się patriarchatowi.
18 XII - w Konstantynopolu ogłoszono 
powstanie bułgarskiego Kościoła unickiego.

Wasyl Drumew (1841-1901) piszę powieść 
Neśtastna familija.

Richard Gettling konstruuje karabin maszy
nowy.

1861 Georgi Rakowski przygotowuje w Belgra
dzie drugi, pełniejszy wariant nowego planu 
wyzwolenia Bułgarii.

Król Grecji Otton I zostaje obalony.

Wiktor Hugo (1802-1885) piszę Nędzników.

Lewis Caroll (1832-1898) piszę Alicję 
w krainie czarów.

1862 W Belgradzie Georgi Rakowski tworzy 
Pierwszą Legię Bułgarską (ochotniczy od
dział, który ma przeniknąć na terytorium 
bułgarskie i wywołać ogólnonarodowe 
powstanie).

Grigor Pyrliczew (1830-1893) kończy 
poemat Skenderbeg.

Wojna Austrii i Prus, wygrana przez Niem
ców.

Fiodor Dostojewski (1821-1881) piszę 
Zbrodnię i karę.

1866 Marzec - radykalna frakcja bułgarskiej 
emigracji tworzy w Bukareszcie Tajny Cen
tralny Komitet Bułgarski (TCBK), który 
stawia sobie za cel działanie na rzecz wy
zwolenia Bułgarii.

Otwarto linię kolejową Ruse - Warna.
Rosyjski imperator Aleksander II (1818— 
-1881) odstępuje Alaskę Stanom Zjedno
czonym.

Juliusz Veme (1828-1905) piszę Dzieci 
kapitana Granta.

Johann Strauss (1825-1899) kończy swój 
słynny walc Nad pięknym modrym Dunajem.

1867 Jesienią - w Belgradzie sformowana zostaje 
Druga Legia Bułgarska. Bułgarscy ochotnicy 
odbywają specjalne przeszkolenie wojskowe

Christopher Sholes opatentowuje maszynę 
do pisania.
Fiodor Dostojewski (1821-1881) kończy 
Idiotę.

1868 Hadżi Dymitr (1840-1868) i Stefan Karadża 
(1840-1868) organizują akcję partyzancką 
której celem jest wzniecenie powstania na 
ziemiach bułgarskich. Po kilku ciężkich 
potyczkach oddział obu pułkowników zo
staje unicestwiony.

Lew Tołstoj (1828-1910) kończy Wojnę 
i pokój.

1869 Jesień - w Bukareszcie pod kierunkiem 
Ljubena Karawełowa powstaje Bułgarski 
Centralny Komitet Rewolucyjny.

Richard Wagner (1813-1883) prezentuje 
swój poemat muzyczny Zygfryd.

1870 28 II - wielki wezyr Ali Pasza wręcza buł
garskim delegatom sułtański ferman doty
czący powołania do życia Egzarchatu Buł
garskiego.

David Livingstone podejmuje próby prze
ciwdziałania handlowi niewolnikami
w Afryce.

1871 23 II - otwarcie zgromadzenia narodowego 
w Konstantynopolu, w celu przyjęcia ustawy 
/statutu Egzarchatu Bułgarskiego.
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18 I - w Sali Lustrzanej Wersalu ogłoszono 
powstanie zjednoczonego imperium nie
mieckiego (Drugiej Rzeszy), pod wodzą 
Wilhelma I i z kanclerzem Ottonem von 
Bismarckiem.

Nikołaj Pawłowicz maluje Chrzest dworu 
presławskiego.

Fiodor Dostojewski (1821-1881) piszę 
Biesy.

Iwan Turgieniew (1818-1883) piszę Wio
senne wody.

Giuseppe Verdi (1813-1901) kończy operę 
Aida (poświęconą otwarciu Kanału Sueskiego).

W Braile, Rumunia, Christo Botew wydaje 
tygodnik „Duma na bSlgarskite emigranti”.

Lewis Caroll (1832-1898) piszę Alicję po 
tamtej stronie lustra.

Friedrich Nietzsche (1844—1900) piszę 
Narodziny tragedii z ducha muzyki.

1872 Bułgarskim Egzarchą wybrany zostaje Antim 
Widyński.

6 XII - Wasyl Lewski zostaje aresztowany 
w Kykrinskoto chancze.

Ljuben Karawełow kończy Bułgarów ze 
starych czasów.

Wasyl Drumew (1841-1901) kończy dramat 
Iwanko, zabójca Asena I.

9 I - Napoleon III (1808-1873) umiera 
w wieku 64 lat w Anglii.

12 II - proklamowano Republikę Hiszpanii.

Juliusz Veme (1828-1905) kończy powieść 
W osiemdziesiąt dni dookoła świata.

1873 6/18 II - zostaje powieszony Wasyl Lewski.

5 VI - w Swisztowie otwarto pierwszą 
bułgarską szkołę handlową.

P.R. Sławejkow (1827-1895) piszę poemat 
Izvorat na belonogata (Źródło Białonóżki).

Kanał Sueski przechodzi pod kontrolę bry
tyjską.

Georges Bizet (1828-1905) kończy operę 
Carmen.

1875 Wiosna - w Hercegowinie i Bośni wybucha 
powstanie, które daje początek wielkiemu 
kryzysowi wschodniemu.

Wrzesień - próba powstania w mieście Stara 
Zagora, w rejonie Ruse i Szumenu.

Początek listopada - w Giurgiewie (Giurgiu) 
formuje się Giurgiewski Komitet Rewolu
cyjny, który opracowuje plan zorganizowa
nia nowego powstania w Bułgarii.

Brytyjska królowa Wiktoria (1819-1901) 
ogłoszona zostaje cesarzową Indii.

Edgar Degas (1834—1917) maluje Absynt 
i Primabalerinę.
Mark Twain (1835-1910) kończy Przygody

1876 20 IV/ 1 V - w Kopriwszticy ogłoszono 
powstanie kwietniowe.

17 V - oddział Christo Botewa ze statku 
„Radetzky” dokonuje desantu w pobliżu wsi 
Kozłoduj i kieruje się w stronę Starej Płaniny.
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Tomka Sawyera. 20 V /1 VI - Christo Botew ginie w potycz
ce pod szczytem Kamarata, w rejonie Wracy.

18/30 VI - wybucha wojna między Serbią 
a Turcją.

Wielka Brytania dokonuje aneksji Afryki 
Południowej.

Lew Tołstoj (1828-1910 kończy Annę Ka
reninę.

Piotr Czajkowski (1840-1893) kończy 
Jezioro łabędzie.

1877 12/24 IV - Rosja wypowiada wojnę Turcji.

W Bukareszcie pod redakcją Pawła Bobko
wa zaczyna wychodzić pierwsza bułgarsa 
gazeta codzienna „Sekidnevnij novinar”.

9 I - umiera król Włoch Wiktor Emanuel II 
(1820-1878). Na tron wstępuje Umberto I.

1878 3 III - w San Stefano podpisano wstępny 
układ między Rosją i Turcją.

1/13 VI - w Berlinie rozpoczyna prace 
międzynarodowy kongres, który ma wypra
cować ostateczny układ pokojowy między 
Rosją a Turcją.

1/13 VII - podpisanie paktu berlińskiego.



Aneks II

Lista stu najczęściej występujących imion bułgarskich1

1 Dane za lata 1901-1970, dotyczące całej Bułgarii na podstawie: Nikołaj P. Kovaiev, Ćestotno- 
ttilkoven rećnik na lićnite imena u Btilgarite, Sofija 1987; dane za lata 1970-1992, dotyczące Sofii, 
zaczerpnięto z pracy Tatjany Kałkanowej Populjarno li e tvoeto ime?, Sofija 2004. Dzięki szczegółowym 
danym statystycznym zawartym w tej ostatniej pracy możliwe jest prześledzenie dynamiki poszczególnych 
imion. Znaczącą tendencję wzrostową (wzrost w okresie 1990-1992 w stosunku do średniej z lat 1970— 
-1992 o ponad 50%) zaznaczam jako T, spadkową (-50% i więcej w stosunku do średniej) odpowiednio 
jako 4.

IMIONA MĘSKIE IMIONA ŻEŃSKIE
1901-1970, Bułgaria 1970-1992, Sofia 1901-1970, Bułgaria 1970-1992, Sofia

1. DimitSr 1. Georgi 1. Marija 1. Marija
2. Georgi 2. Nikołaj 2. Marijka 2. Desislava
3. Ivan 3. Aleksandar 3. Ivanka 3. Elena
4. Petar 4. Dimitar 4. Elena 4. Silvija
5. Christo 5. Ivan 5. Nadeźda 5. Milena 4-
6. Vasil 6. Ivajlo 6. Penka 6. Daniela 4-
7. Nikołaj 7. Petar 7. Elenka 7. Gergana
8. Todor 8. Martin 8. Cvetanka 8. Petja
9. Stefan 9. Stefan 9. Margarita 9. Cvetelina
10. Nikola 10. Vasil 10. Anka 10. Teodora
11. Stojan 11. Vladimir 11. Vasilka 11. Diana
12. Atanas 12. Christo 12. Jordanka 12. Anna
13. Angel 13. Borislav 13. Liljana 13. Kristina
14. Jordan 14. Kiril 14. Radka 14. Nadezda
15. Krasimir 15. Emil 15. Rosica 15.Iva
16. Aleksandar 16. Ljubomir 16. Violeta 16. Rosica 4
17. Kiril 17. Krasimir 17. Emilija 17. Albena 4
18. Ilija 18. Jordan 18. Stojanka 18. Viktorija t
19. Boris 19. Radoslav 19. Rajna 19. Borjana
20. Valentin 20. Plamen 20. Todorka 20. Ralica
21. Plamen 21. Todor 21. Rumjana 21. Aleksandra T
22. Rumen 22. Svetoslav 22. Donka 22. Maja 4
23. Emil 23. Daniel 23. Katja 23. Christina
24. Ljubomir 24. Stojan 24. Krasimira 24. Lilija
25. Vladimir 25. Angel 25. Milka 25. Tanja
26. Kostadin 26. Veselin 26. Stanka 26. Emilija
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27. Petko 27. Stanislav 27. Stefka 27. Violeta
28. Michaił 28. Boris 28. Antoaneta 28. Vesela
29. Veselin 29. Viktor 29. Stefanka 29. Antoaneta
30. Marin 30. Cvetan 30. Valentina 30. Irina
31. Asen 31. Miroslav 31. Ekaterina 31. Marina
32. Cvetan 32. Anton 32. Svetla 32. Vanja 4-
33. Borislav 33. Michaił 33. Diana 33. Rumjana
34. Simeon 34. Ivo 34. Galina 34. Margarita
35. Mitko 35. Rosen 35. Zlatka 35. Denica
36. Ljuben 36. Valentin 36. Tatjana 36. Nadja
37. Pavel 37. Asen 37. Janka 37. Biljana
38. Anton 38. Atanas 38. VeliCka 38. Irena 4-
39. Zivko 39. Vencislav 39. Marijana 39. Neli
40. Boźidar 40. Simeon 40. Mariana 40. Jana
41. Valeri 41. Nikola 41. Nikolina 41. Ekaterina
42. Janko 42. Rumen 42. Christina 42. Anelija
43. Zdravko 43. Pavel 43. Daniela 43. Mariana 4-
44. Konstantin 44. Javor 44. Nedjalka 44. Galina 4-
45. Vencislav 45. Ilijan 45. Slavka 45. Kamelija
46. Jurdan 46. Konstantin 46. Angelina 46. Asja
47. IvanCo 47. Boźidar 47. Lilija 47. Valentina
48. Ognjan 48. Milen 48. Cvetana 48. Elica
49. SlavCo 49. Bojan 49. Verka 49. Zomica
50. Kolio 50. Mario 50. Zivka 50. Ilijana
51. Rosen 51. Andrej 51. Tanja 51. Stanislava
52. Ivajlo 52. Kalin 52. Anna 52. Krasimira
53. Spas 53. Evgeni 53. Sneźanka 53. Ani
54. Bojan 54. Teodor 54. Zdravka 54. Evelina '
55. Metodi 55. Kalojan 55. Neli 55. Gabriela T
56. KrSstio 56. Vladislav 56. Dimitrinka 56. Kalina
57. Radoslav 57. Kristijan 57. Anastasija 57. Veselina
58. Svetoslav 58. LSćezar 58. Katerina 58. Michaela
59. Kosta 59. Filip 59. Vanja 59. Borislava
60. Dimo 60. Ilija 60. Petja 60. Tatjana 4-
61. Panajot 61. Julijan 61. Evgenij a 61. Katja
62. Krum 62. Metodi 62. Veselina 62. Ivanka 4-
63. Evgeni 63. Marin 63. Pavlina 63. Svetla 4-
64. Miroslav 64. Biser 64. Atanaska 64. Nina
65. Grigor 65. Valeri 65. Julija 65. Stefka 4-
66. Ljudmil 66. Ognjan 66. Lidija 66. Julija
67. Lazar 67. Kostadin 67. Sneźana 67. Jordanka
68. PenCo 68. Petko 68. Ginka 68. Evgenija 4-
69. Andrej 69. Ljudmil 69. Maja 69. Eleonora
70. Evgenij 70. Danail 70. Nikolinka 70. Svetlana 4
71. Stoil 71. Dejan 71. Dobrinka 71. Natalija
72. Stojćo 72. Cvetomir 72. Minka 72. Vera 4
73. Milko 73. Kamen 73. Ganka 73. Antonija
74. Mladen 74. Jasen 74. Sonja 74. Miroslava
75. Andon 75. Bojko 75. Ljuba 75. Veronika
76. Bojko 76. Zdravko 76. Milena 76. Monika ?
77. MilCo 77. Julian 77. Violetka 77. Simona t
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78. Dimćo 78. Svetlina 78. Cvetanka 4
79. Gospodin 79. Velika 79. Radostina
80. Blagoj 80. Irina 80. Polina
81. Ganćo 81. Ana 81. Sonja 4-
82. Kamen 82. Petranka 82. Ljudmila 4-
83. Bogdan 83. Albena 83.Joana T
84. Bogomil 84. Ruska 84. Ivelina
85. Minćo 85. Elka 85. Radoslava
86. Dobri 86. Veneta 86. Lidija
87. Milen 87. Elisaveta 87. Mila
88. SaSo 88. Jurdanka 88. Galja 4-
89. ToSko 89. Temenuźka 89. Katerina
90. Viktor 90. Mara 90. Miglena
91. Ćavdar 91. Vera 91. Lora
92. Nedelćo 92. Veska 92. Diljana
93. Ilijan 93. Dimitrina 93. Marijana 4-
94. Stanislav 94. Aneta 94. Magdalena
95. Ivo 95. Nina 95. Mariela
96. Nedjalko 96. Gergana 96. Adriana
97. Najden 97. Silvija 97. Liljana
98. LAćezar 98. Todora 98. Martina T
99. Stanimir 99. Ljudmila 99. Pavlina
100. Dragomir 100. Galja 100. Nikoleta





Aneks III

Lista imion ludowych (sobstveni narodni imena) 
w tomie pieśni braci Miładinowów1

1 Bułgarski narodni pćsni sobrani od bratja Miladinovci Dimitrija i Konstantina i izdani ot 
Konstantina. V Zagreb, v knigopećatnica-ta na A. Jakića, 1861, s. 528-529; - wydanie fototypiczne, 
„Nauka i izkustvo”, Sofija 1981. Nie jest to cytat - układ alfabetyczny pochodzi ode mnie.

Imiona męskie: Balio, Banće, Barbaras, Bejko, Benio, Beze, Blaze, Bogoja, Bonćo, 
Boro, Bosilko, Bosko, Boźil, Boźin (Boźil), Branko (Brajko), Bune, Сако, Ceko, Cele, 
Coko, Conko, Cvetko, Ćemio, Ćubne, Ćudo, Dano, Dardan, Dean, Dejko, Dćlćo (Nedel- 
ko), Delio, Desio, Deso, Diko, Dobre, Dobri, Doćo (Donćo), Dojćo (Doko), Doko, Dole, 
Dore, Dragan, Dragoe (Draginio), Dragul (Dragan), Duće, Duko, Duśko, Dzano, Dźurko, 
Enio, Gadio, Gadźo, Ganio, Garden, Gele, Gero, Giogo, Giono, Gjuro, Glavdo, Gone 
(Gonće), Goran, GrAdio, Grozdan, Grujo, Grulo, Iskro, Kale, Kamće, KAnćo (Kunćo), 
KArstan, Katil, Kero, Kiose, Kipre, Kitan, Klimę, Kojćo, Kojko, Kojo, Koman, Kopćo, 
Kordo, Korun, Krajo (Mirćo), Kral, Kuman (Kuzman), Kurt, Lako, Lalo, Ligdo, Lilo, 
Ljasko, Ljuben, Ljubomir, Ljulćo (Lulo), Mango, Manio, Marin, Matli, Meno, Męsko, 
Mile (Milio), Milen, Milio, Miten, Mito, Momćil, Momćula, Mosko, Najdin, Nako, Nano, 
Naum, Nedan, Dćlćo Nedelko (Nedio), Neno, Nero, Neśo, Neśko, Netko, Nichten, Nido, 
Njagul, Nojo, Obrenko, Ognen, Pako, Pano (Pan), Parvan, Penćo, Petelko, Pipile, Pitilće, 
Ponko, Pradźo, Projćo (Projo), Rad (Radul), Rade, Radeś, Radul, Rajćin, Rale, Ralin, 
Raso, Rilko, Rizo, Roglio, Sabo, Salćo, Saso, Sarbin, Sazdo, Sekuła, Semko, Siljan, 
Slave, Smil, Smilko, Solun, Spas, Sredko, Stanis, Stanko, Stoil, Stojan, Stojko, Stojmen, 
Strezo, Śulko, Śute, Tano, Tarpće, Temelko, Teno, Tilio, Tole, Tolio, Tonćo, Trajan, 
Trenće, Trene (Trimće), Tulę, LJgrin, Valjo, Valio, Valko (Valio), Varban, Velidko, Ve- 
ligden, Velio (Velko, Veliko), Veljan, Vidin, Vidul, Visno, Vitan, Vlajko, Volkan, Za- 
pran, Zdrave, Zlatan (Zlatio), Zlazan, Żiljasko.
Imiona żeńskie: Altano, Arsa, Bćla, Bena, Biljana, Bina, Bisera, Blagatka, Blaguna, 
Bogdana, Boja, Bojana, Bojka, Boska, Boźana (Boża), Buda, Сапа, Coca (Cucą), Co- 
na, Cveta, Ćona, Ćubra, Ćubrika, Dardana, Dejka, Dena, Depa, Despa, Dina, Dinka, 
Dodana Śaperdana (?), Doją, Dolja, Dona, Dosta, Doka, Dremuśa, Duda, Dunja, 
Dzvezda, Enka, Erina, Gana, GArkina, Gela, Gena, Gida, Gilina, Gjurgja, Gorgotina, 
Grozda, Grozdana (Grozda), Gruda, Grumka, Guga, Guna, Gutka, JAglika, Jova, Kalja, 
Капа, KArsta, Kera, Kira, Kita, Koca, Kojna (Kojka), Krajna, Kralja, Lada, Laka, Lala, 
Latina, Ljubika, Ljulea, Loża, Lula, Malja, Mana, Masa, Maslina, Meglena, Mena, 
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Meruda, Milka (Milkana), Mita, Mitana, Mitra, Mladina, Mrenka, Nadeźda, Najda, 
Neda, Nedelja, Nena, Neśa, Njaga, Nona, Nuna (Nunta), Orda, Pana, Pauna, Реса, 
Pejka, Pena, Perunica, Petkana, Ponda, Proja, Projka, Rada, Rajka, Rakida, Razdelina, 
Rumena, Rusa, Ruźa, Sada, Salka, Sarakina, Sipana, Slava, Sosamka, Stamena, Stana, 
Stojna, Streda, Sultana, Tanka, TSrpena, Temjana, Ticha, Trena, Valkana, VSrba, Veli- 
ka, Velja (Velika), Vida, Visla, Visa, Vojdana, Volka, Vuna, Zimba, Zlata, Zura, Żiv- 
ka.
Przydomki (Prezimina): Gagov, Hrelkov, Mrinkov, Musmulov, Zabunekov, Mesle- 
kov, Tumbekov, Batulov, Azman, Tumangela, Tumanpengela, Dradzov, Fingar, Kerek, 
Lodov, Radomirov, Revov, Kibleśko, Śotor, Skordek, Ćingov, Poćek, Stutanov, VStav, 
Mantek, Steflek, Dzejkov, Erćov, Laperda, Bedrek, Tatalija, Dzudzov, Ćuślek, Caklin, 
Duplek, Kozłek, HlStov, Kableskov, Śerankov, Dźogalan, Tuśan, Tilevci, Satevci, 
Salabam, GSsovci, Tortovci.



Aneks IV

Rećnik za naj-upotrebitelnite krastitelny imena s prazdnicyte na syjatiite ot istoćna 
i vecernja cerkova' [Słownik najczęściej używanych imion chrzestnych ze świętami 
patronów kościołów wschodniego i zachodniego]
Avgustin, Augustin; // Avgustina, Augustine
Avgust, Auguste; // Avgusta, Augusta 24 X
Avdij, Avdias 5 EX
Abel, Abel
Avraam i Avram, Abraham 9 III
Agathia,ya/w. Agata, Agathe 5 II
Agathon, Agathon 20 II
Aggij i AggCj, Aggee 16 XII
Aglanda, Aglae 19 XII
Agnija i Agnesa, Agnes 211
Agrippina, Agrippine 23 VI
Adam, Adam
Adolf, Adolphe
Adrian, Adrien 26 VIII
Akilina, Aquiline 13 VI
Aleksandra, Alexandrine 21 IV
Aleksandr, Alexandre 30 VIII
Aleksij i Aleko, Alexis 12 II
Aloisii, Aloyse
Albert i Albrecht, Albert
Alfons, Alphonse
Amalija, Amelie
Ambrosij, Ambroise 7 XII
Amedej i Amadej, Amedee
Anastas, dim. Tanko, Athanase 22 I
Anastasija, Anastasie 22 XII
Anatolij, Anatole 3 VII
Andrej, Andre 30 XI
Anisija, Anysie 30 XII
Anna, Anne 3 II
Antonina, Antonine 1 III

1 Na podstawie słownika Bogorowa; przy transkrypcji na łacinkę zachowany został porządek cyrylicy.
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Antonij i Anton, Antoine 17 I
Appolinarij, Appolinaire 23 VII
Arhip, Archippe 19 II
Arnold, Amaud
Arsenij, Arse'ne 8 V
Athanas dim. Taćo, Athanase 2 V
Baltazar i Valtazar, Balthasar
Berta, Berthe
Bogdan, Dieudonne (gl. Theodot) 28 III
Boleslav, Boleslas 18 VIII
Boris, Boris 2 V
Valentin, Valentin 24 IV
Valerian i Valerij, Valerien 22 XI 
Varvara, Barbe 4 XII
Varnava, Bamabe 11 VI
Vartholomej, Barthelemi 25 VIII
Vasil, Basile 7 III
Vassian, Bassien 11 VI
Venedikt, Benoit 14 III
Veniamin, Benjamin 13 X
Venceslav, Wenzeslas 26 III
Viktor, Victor; // Viktoria, Victoire 10 III
Vilhelm, Wilhelm, Guillame
Vinkentij i Vikentij, Vincent 11 XI
Vit, Guy 15 VI
Vladimir, Vladimir 15 VII
Vladislav, Vladislas, Ladislas
Vlasij i Vlas, Blaise 11 II
Vonifatij i Bonifacij, Boniface 19 XII
V6ra, Vera (Ste Foi) 17 IX
Gavrijl i Gavril, Gabriel 13 VII
Georgij i Gergi, George 23 IV
Gerasim, Gerasime 4 III
Gervasij, Gervais 14 X
German, Germain 12 V
Glikerija, Glycere 13 III
Gleb, Glebe 5 IX
Grigorij i -gor, Gregoire 17 XI
David, David 26 VI
Damian i Damjan, Damien 1 XI
Danijl, Daniel 17 XII
Darija, Darie 19 III
Dimit'r, dim. Mitko, Demetrius 26 X 
Disiderij, Didier 19 IX
Diomid, Diomede 3 VII
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Dionisij, Denis 3 X
Dorotheja, Dorothee 6 II
Ewa, Eve
Evgenij, Eugene 7 III // Evgenija, Eugenie 24 XII 
Evdokim 31 VII
Evdokija, Eudoxie 1 III
Evfrosinija, Euphrosine 25 IX 
Evlalija, Eulalie 12 VIII 
Evstathij, Eustathe 30 IX 
Evtihij, Prosper 6 IV 
Evfimija, Euphemie 16 IX 
Evthimij, Euthyme 15 X 
Eduard, Edouard 
Ekaterina, Catherine 24 XI 
Elena, Helene 21V 
Eleonora, Eleonore 
Elisaveta, Elisabethe 5 IX
Emanuil i Manuil, Emanuel 17 VI
Emelian, Emilien 8 VIII
Epifanij, Epiphane 12 V
Erasm, Erasme 24 II
Ermogen, Hermogene 10 XII
Ermolaj, Hermolaiis 26 VII
Esper, Espere 2 V
Esthir, Ester
Efrem, Ephraim, Ephreme 28 I
Żaneta, Jeanette, Jenny 3 II
Zenevieva, Genevieve
Źozefina, Josephine
Zakchej i Zachej, Zachee 18 XI
Zinaida, Zeneide 11 X
Zinovij, Zenobius; // Zinovija, Zenobie 30 X
Zoja, Zoe 18 XII
Ivan dim. Ivanczo, Jean 24 VI
Ignat, Ignace 29 XI
Izabella, Isabelle
Ilarion, Hilarion 21 XI
Ilija i Ilju, Elie 20 VII
Inokentij, Innocent 26 XI
Iraklij, Heraclius 9 III
Irina, Irene 5 V
Irodion.yam. Radion, Herodien 8 IV
Isaak, Isaac 30 V
Isaija i Isaj, Isad’e
Isidor, Isidore 14 II
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Jakinth, Hyacinthe 3 VII
Iakov i Jakov, Jacques, Jacob 30 IV 
Jannuarij, Janvier 21 IV 
Jezekil, Ezechiel 21 VII
Jeremija, Jeremie 1 V 
Jeronim, Jerome 15 VI 
Joakim, fam. Jakim, Joachim 9 IX 
Joannikij, Joannicius, Joanice 4 XI 
Jov,Job 6 V 
Jona, Jonas 28 III 
Josif, Joseph 4 IV 
Judith, Judith 
Kazimir, Casimir 
Karl, Charles 
Kiprian, Cyprien 2 X 
Kirill, Cyrille 18 III 
Klavdija, Claude 31 I
Kleopatra, Cleopatre 19 X 
Kliment, Clement 25 XI 
Kodrat, Quadrat 10 III 
Konstantin, dim. Kosta, Constantin 21V 
Kosma, fam. Kuzman, Cosme 1 XI 
Ksenija, Xenie 24 I
Ksenofont, Xenophon 26 I 
Lavrentij, Laurent 17 X 
Lazar, Lazare 17 X 
Leontij, Leontius 18 VI 
Loggin i Longin, Longin 16 X 
Libov, Aimee (Ste Charite) 17 IX 
Luka,yarn. Lulczo, Luc 18 X 
Lukian i Lucian, Lucien 15 X 
Ljudmila, Ludmilla 16 IX 
Ljudovik i Ludovik, Louis 
Ląv, Leon; // Ląvov, de Leon 18 II 
Mavrikij i Moric, Maurice 10 VII 
Magdalina, Madelaine, Madelon 22 VII 
Makarij, Macaire 19 I
Maksimilian, Maximilien 22 X 
Maksim, Maxime, Max 211 
Margarita i -gerita, Marguerite, Margot 
Marija, dim. Mika, Marie 22 VII 
Martin, Martin 14 IV 
Martha, Marthe 1 LX 
Matilda, Mathilde 
Matrona, Matrone 18 V
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Mathej, Matthieu 9 VIII 
Matthij, Matthias 5 X 
Melanija, Melanie 31 XII 
Merkurij, Mercure 24 XI 
Methodij, Methode 30 VI 
Mina, Mina 5 I
Mitrofan, Metrophane 4 VI 
Mihail,yh/w. Michal, Michel 8 XI 
Mihej, Michele 14 VIII
Modest, Modeste 16 V 
Moisej, Mod’se 26 VII
Nadćźba (sic!), Esperance 17 IX 
Narkis, Narcisse 31 X
Natalija i -talja, Natalie 26 VIII 
Nepomuk, Nepomucćne
Nestor, Nestor 26 X
Nikita, Nicetas 3 IV 
Nikifor, Nicephore 9 II
Nikodim, Nicodćme 2 VIII
Nikołaj, dim. Nikola, Kolju, Nicolas 6 XII 
Nikon, Nicon 22 III
Olimpij, Olympe 30 VII 
Olga, Olga 11 VII 
Onisim, Onesime 15 II
Onufrij, Onuphre 12 VII 
Pavel i Pavle, Paul 29 VI
Pavla i Pavlina, Pauline 3 VI
Pavlin, Paulin 23 I 
Pamfil, Pamphyle 16 II 
Pankratij, Pancrace 9 VII
Pantalejmon, Pantaleon 27 VII 
Paraskeva, Parasceve 26 VII 
Pelagija, Pelagie 4 V
PetS’r, dim. Petko, Pierre 29 VI
Pij, Pius, Pie
Platon, Platon 18 XI 
Polikarp, Polycarpe 23 II 
Polievkt, Polyeucte 9 I 
Prokopij, Procope 8 VII 
Prohor, Prochor 28 VII 
Pulherija, Pulcherie 7 VIII
Rahil, Rachel 
Revekka, Revecca 
Rodion, Rodion 10 XI 
Roman, Romain 29 I



336

Ruf, Rufus 8 IV
Sawa, Seba, Sabbas 5 XII 
Sampson, Samson 27 VI 
Samuil, Samuel 20 VIII
Sevastian, Sebastien, Bastien 18 XII 
Serafima, Seraphine 29 VII 
Sergij i Sergej, Serge 7 X 
Silvestr, Sylvestre 2 I
Simeon i Simion, Simeon 3 II 
Simon i Semon, Simon 10 V 
Sith, Seth
Solomonija i -monida, Salome 1 VIII 
Solomon, Salomon
Sofija, Sophie 17 IX 
Sofronij, Sophronius 11 III 
Stanislav, Stanislas
Stefanida, Stephanie 11 XI 
Stefan, Etienne 27 XII
Susanna, Susanne 6 VI 
Tatiana, Tatianę 12 I 
Terezija i -reza, Thercse 
Timothej, Thimothee 22 I 
Tovij i Tovit, Tobie 
Trifon, Tryphon 1 II
Trofim, Trophime 23 VII 
Ulrih, Ulric, Udalric
Ulrika, Ulrique, Udalrique
Urvan i Urban, Urbain 23 VI
Ursula, Ursule
Fabij i Fabian, Fabien 5 VIII 
Fevronija, Febronie 25 VI 
Filiks i Feliks, Felix 6 VII 
Filimon, Philemon 22 XI 
Filipp, Philippe 14 XI 
Filicata, Felicite 25 XI 
Firmin, Firmin 24 VI 
Flavian, Flavien 18 II
Florentij, Florent, Florentin 18 VIII 
Flor, Florus 18 XII 
Foka, Phocas 22 IX
Fotij, Photius 12 VIII
Francisk i Franc, Franęois
Friderih, Frederic
Haralampij, fam. -lamp, Charalampe 10 II 
Hariton, Chariton 28 EX
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Henrih, Henri
Hilarij, Hilaire 12 VII 
Hionija, Chionie 16 IV 
Honorij, Honore et Honorius 
Hristina, Christine 24 VII 
Hristian, Chretien 
Hristofor, Christophe 
Hugon, Hugues
Celestin i Kelestin, Celestin 8 IV 
Celskij i Kelskij, Celse 14 X 
Cecilija i Kikilija, Cecile 22 XI 
Szarlotta, Charlotte
Juliana i Uljana, Julienne 21 XII 
Julian i Ulian, Julien 24 VI
Julij, Jules 21 VI // Julija, Julie 18 V 
Justinian, Justinien 14 XI
Justin i lustin, Justin 1 VI 
Jadviga, Hedwige
Thaddej, Thaddee, Thadee 21 VIII 
Thalalej, Thallalee 30 V
Thekla, Thecla, Thecle 24 IX 
Theodora i Thodora, Theodora 10 III 
Theodor i Todor, Theodore 8 II 
Theodosij, Theodose 111 
Theodosija, Theodosie 20 III 
Theodot, Theodot, Dieudonne 7 XI 
Theodul, Theodule 5 IV
Theoktista, Theoctiste 311 
Theofan, Theophane 12 III 
Theofil, Theophile 2 XII 
Thirs, Thirsus 14 XII 
Thoma, Thomas 6 X





Aneks V

Spis bułgarskich uczestników powstania w Księstwach 
Naddunajskich, internowanych w lipcu 1821 roku 
w miasteczku Orgiejewo*

Imię i nazwisko Poddany Skąd pochodzi Gdzie ostatnio 
przebywał

Zawód, zajęcie

1. Sava, sin na Petko T Kirkklise (Łozen- 
grad)

Bukareszt, od 2 lat zajmuje się han
dlem

2. Stojan Dobri T Łowecz Mołdawia, od 11 
lat

w interesach

3. Todor Bojko T Łowecz Besarabia, od 8 lat krawiec; szyje 
u Bułgarów

4. Milko Janćo T Szumen (Szumią) 5 lat u księcia Suco 
jako żołnierz (ar- 
naut)

5. Dimitir NikolCo T KSrkklise (Łozen- 
grad)

Wiosną przyjechał 
z Konstantynopola 
do Gałaczu

ma w Odessie brata 
Todoraki Nikolćo

6. Todor Rado T Gałacz (Galafi, 
Galac), Mołdawia

Mołdawia pracował u kupców

7. Zlato Radko T Stara Zagora (Eski 
Zaara)

18 lat w Mołdawii bednarz

8. Spiro Stilenko T Sofia Mołdawia, od
7 miesięcy

9. Konstantin Nikola T Fokszany służy u Nikoly 
Pehlivana; ma 
15 lat

10. Wasilij Ivan T Swisztow Mołdawia, od
15 lat

w służbie Papazo- 
glu, zajmuje się 
końmi

11. Stojan Ivan T Kazanłyk Mołdawia, od 7 lat kamieniarz
12. Angeli Ivan T Bitowa Mołdawia, od roku w wojsku bojarów
13. Jonica Vasil T Ruse (Rusczuk) Mołdawia, od 7 lat kupiec
14. IvanCo Hristo T Sofia Mołdawia, od roku w interesach
15. Todor Ilja T Trojan Przed rokiem 

przybył na Kretę

1 Tabela została sporządzona w oparciu o: Todorov N., Bałkański izmerenija na gróckoto vtistanie ot 
1821 godina. Prinosfit na bdlgarite, s predgovor ot Panąjotis Kanelopulos, Sofija 1984. Nie jest to więc 
dokładne tłumaczenie, a jedynie wyciąg z przytoczonego tam dokumentu.



340

w celach handlo
wych; wyjechał 
przez Odessę do 
Kiszyniowa; stam
tąd przekradł się do 
Mołdawii

16. Apostoł Manuil T Saloniki (Soluń) Mołdawia, od
13 lat

zajmował się 
handlem

17. Nikola Manuil T Ruse Ma dom w Gałaczu rzemieślnik
18. Stojan Georgi T Jamboł Mołdawia, od 8 lat gospodarował
19. Aleksi Mihail T Ruse Mołdawia, od 3 lat jako sprzedawca 

u kupców; aktual
nie służący Mol- 
dawianina Todora
Ungurjana

20. Konstantin Mihail T(Serb Mołdawia, od 8 lat
(ranny) albo 

Bułgar)
21. Ivan Filip T Płowdiw Mołdawia, od służył u różnych

10 lat ludzi
22. Petko Konstantin T Bżrlad
23. Nikola Konstantin Т Płowdiw w ostatniej wojnie 

jako podoficer
24. Stojan Aleksi Т Warna Mołdawia, od

20 lat
żołnierz

25. Panajoti Apostoli Т Razgrad Mołdawia, od
10 lat

mistrz rusznikarz

26. Georgi Todori т Warna Przybył do Izmaiłu 
wiosną statkiem 
z Konstantynopola

kożusznik/kuśnierz27. Jani Dimitri т Isakća 10 lat mieszkał 
w Reni

28. Stojan Dimitri т Birlad
29. Canku Pavli т Tetewen Mołdawia, od

15 lat
krawiec

30. Ilija Jani т Warna Przybył tym sa
mym statkiem, co 
Georgi Todori

31. VelCo Strato т Z miasta Kazan 
(Kotel)

Jassy, od 4 lat trudni się handlem

32. Cvjatko Teodoro т Razgrad Od ubiegłej wojny 
w Besarabii

33. Stojan Petro т Stara Zagora 5 lat w Mołdawii sprzedawca 
u kupców

34. Dimo Petro т Warna Przybył tym sa
mym statkiem, co 
Georgi Todori 
i Ilija Jani

35. Diordi Sterio т Macedonia (Ko Mołdawia krawiec; 7 lat
stur) pracował 

w Mołdawii
36. Stojko Pepu т Macedonia 7 lat w Mołdawii kapitan wojsk
37. Tanas Mosku т Mołdawia, wieś Służył u tysiączni-

Tukilec ka Vasili Todoru 
Serdara

38. Todor MoSku т Tymowo, k. Kon
stantynopola

12 lat w Mołdawii ogrodnik
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39. DimitSr Dimću T Szumen Mołdawia 7 lat amaut, 2 lata 
kupiec

40. Stojan Kostja T Kotel 20 lat pracował 
w Mołdawii.

krawiec

Od 3 lat na Wo-
łoszczyźnie. Na 
stale zamieszkały 
w Jassach

41. Stoju Panda T Szumen Przybył do Gałaczu 
wiosną

42. Sando Rado T Bukareszt piekarz
43. Petar Taso T Płowdiw Mołdawia, 

od wiosny
44. Stamo Todor T Płowdiw Mołdawia, od pół 

roku
45. Dimitri Avgenaki T Wieś Radowo, 

k. Demiru
Ploeszti, od 34 lat wytwórca siodeł

46. Dima Dimitraki T Fokszany
47. Simeon Atanas T Prilep Mołdawia, od 3 lat sprzedawał u kupca
48. Antoni Indze T Płowdiw Mołdawia, od roku kamieniarz
49. Vasilij Indze T Sliwen Mołdawia, od 3 lat żołnierz w służbie 

książąt
50. Ivan Pavlitjan T Tymowo Wołoszczyzna 11 lat zajmował się 

wyrabianiem ko
tłów

51. ValkoSrb T Kjustendil Mołdawia, od 2 lat przyjechał do 
Mołdawii
z księciem Suco, 
jest jego żołnie
rzem

52. Rajko Sarb T Mołdawia (Fok
szany)

53. Hristo Srbu T Łowecz Jassy, od roku z wizytą 
u krewnego, 
IvanCu Ćipitu

54. Georgi Srbu T Adrianopol Wołoszczyzna, od żołnierz w służbie
8 lat (Bukareszt) bojarów; przybył 

do Jass z księciem 
Suco

55. Ivan Sarbu T BuzAu

56. Hristo Balgarinat T Babadag Mołdawia, od 10 zajmował się
lat handlem

57. Georgi Baśnjanu T Adrianopol Jassy, od 2 lat żołnierz u księcia 
Suco

58. Konstantin Grekin - Ruse Besarabia, od 12 przez 6 lat przeby
lat wał u wuja w 

klasztorze Do-
brovec; po jego 
śmierci pracował 
jako urzędnik, 
w tym 
w Orgiejewie, 
w kancelarii władz

59. Konstantin Ćauś
rejonu

T Prilep Mołdawia, od 10 w służbie książąt,
lat żołnierz
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60. Georgi Topuz T Mangalia Mołdawia, 6 lat żołnierz
61. Gergi Bajraktar T Kazanłyk Mołdawia żołnierz
62. Dimitri Kaljanźi T Płowdiw Mołdawia, od 6 lat żołnierz w służbie 

książąt
63. Dimitri Dźambaz T Ćekmendere,

k. Konstantynopola
Mołdawia, od 2 lat przyjechał do

Mołdawii 
z księciem Suco

64. Konstntin Amautin T Jassy jego służący; jego 
ojciec jest przy 
księciu Ypsilantim

65. Nikołaj Pehlivan T Rumelia Mołdawia, od 5 lat w służbie książąt; 
kapitan
w jednostkach 
zwalczających 
rozbójników

66. Hristo Kurier T Kamobat 20 lat pracował 
w konsulacie 
rosyjskim 
w Jassach jako 
kurier

67. Nikołaj NiC T Swisztow Wołoszczyzna, 
od 20 lat

służy u Nikoly 
Pehlivana

68. PetAr KArdźali

69. Nikola Botezat

T

T

Ruse

Bukareszt

W Mołdawii 
od stycznia

kupiec

70. Mihail Buzino Macedonia Mołdawia, 
od 16 lat

służył 
w oddziałach 
księcia Suco

71. IvanCu Ćipitu T Łowecz Mołdawia, 
od 12 lat

żołnierz w Jassach

72. AleksandAr 
Tjufekći

T Tarnowo Mołdawia, 
od 10 lat

krawiec

73. Karmfil Domuchći T Warna Besarabia pracował u kupców
74. KjuCjuk Sawa T Sylistria Mołdawia, 

od 12 lat
żołnierz

75. Hajdut Velko

76. Stojan Zataf
z sędziwym ojcem
77. Dimitri Galacino

T

T

T

Giurgiu (Giurgie- 
wo)

Gałacz

Wołoszczyzna
(Ploeszti), od 13 
lat

78. Stefan FarkoSan T Bukareszt sprzedawca 
u kupca

79. Fosko Makedonski, 
pułkownik

T Macedonia, miasto 
Stara Zagora (sic!)

Mołdawia, 20 lat krawiec

80. Marko Samokovli T Samokow Mołdawia, 
od 26 lat

żołnierz, w służbie 
książąt i bojarów

81. Stamati Vidinli T Widyń Mołdawia, 18 łat żołnierz
82. Veljo Kjustendinli T Kjustendil Mołdawia od 2 lat przyjechał z ks. 

Suco; żołnierz 
w służbie księcia

83. Grujo Fereli T Z miasta Fere Mołdawia od 9 lat pracował u kupców
84. Joan Ibraili T Braiła Mołdawia, mia

steczko Tatra, od 
ostatniej wojny

zajmował się 
gospodarstwem

85. Konstantin RuS- 
ćukli

T Ruse W Mołdawii od 
zdobycia Ruse

służył w wojsku 
bojara
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86. Karageorgi Ga T Gabrowo Mołdawia, żołnierz
bro val i
87. Marin Ruśćukli T Ruse (Rusczuk)

od 20 lat 
Przybył do Moł służący; ma 14 lat

88. Karageorgi Kju- T Kjustendil

dawii ze swoim 
panem, który 
wstąpił do heterii 
Mołdawia, 40 lat żołnierz

stendinli
89. Lazar Samokovli T Samokow Mołdawia, żołnierz

90. Ivan Kavamali T Kawama
od 15 lat 
Gałacz pracował u kupców

91. Todor Bazardżikli T Bazardżik 7 lat w Mołdawii ma sklep w Jassach
92. Nedelko Filibeli T Macedonia, 15 lat w Mołdawii żołnierz

93. Karakiril Kratovali T
Plowdiw (sic!) 
Kratowo Gałacz, od ubiegłej kucharz

94. Ivan Svistovli T Swisztow
zimy
Mołdawia, od 9 lat żołnierz

95. MarinCo T Bazardżik Mołdawia, od 6 lat żołnierz
Bazardżikli
96. Stojan Nikolaev T Tatarpazardżik 11 lat w Mołdawii farbiarz/malarz
97. Tanas Nikolaev T Warna Mołdawia, od piekarz

98. Ananas Todorov T Wielkie Tymowo
10 lat 
Mołdawia, 2 lata sprzedawca

99. Georgi Koljov

100. Angeli IlieviC

T

T

Tymowo

Bazardżik (Pazar- Mołdawia, od

u kupca

urzędnik książęcy

101. Todor IvanoviC T

dzik)

Swisztow

28 lat

Wołoszczyzna,

w Jassach, ostatnio 
kapitan w siłach 
zbrojnych 
zajmował się

102. Angeli DimitroviC T Swisztow
15 lat handlem 

krawiec, służył też

103. Dimitri Petrovii T Bukareszt
w wojsku 
sprzedawca

104. Dimitri Jocovii T Razgrad Mołdawia, od 7 lat
u kupca 
żołnierz

105. Nikola StanoviC T Płowdiw Mołdawia, od krawiec

106. Stojan DobroviC T Ruse
20 lat 
Mołdawia prowadził kawiar

107. Dimitri JanoviC T Plewen
nię w Fokszanach 
w Mołdawii 10 lat

108. Nikołaj IvanoviC T Szumen Wiosną przyjechał
służył w wojsku

109. Nikołaj Jovanovic T Mangalia

do ojca (Ivan 
Bakal) do Gałaczu 
Pracował 10 lat krawiec

110. Jani StanoviC T Pleven

w zawodzie 
w Besarabii we 
wsiach bułgarskich 
Przyjechał w służbie księcia

111. Marin VasilieviC T Bukareszt

z księciem Suco 
z Konstantynopola

jako ćuhadar

służący serbskiego

112. Vasilij StefanoviC R Kiszyniów

wojewody Jovicy 
Milovanovicia 
pracował u mistrza
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rusznikarstwa 
Michaiła Syrbina

113. Rajko DakoviC T Łowecz służący serbskiego 
kupca, Dymitra 
Janewicia 
z Belgradu;

114. JanCo Marko vić T Wołoszczyzna służący Serba,
(Ploeszti) Mladena Iwanovi- 

cia z Belgradu; 
wiosną służył u 
wojewody Mlade
na Milovanovicia

115. Stanko RadoviC T Szumen Mołdawia, od 9 lat producent świec
116. Ilćo MladenoviC T Pirot Przyjechał do nosiwoda w pałacu

Mołdawii księcia
z Konstantynopola 
z księciem Suco

117. Hristo MarkoviC T Plowdiw Mołdawia, od 2 lat kapelusznik; ma 
brata: Dimo Bekjar 
we wsi Burczak 
k. Frumosz

118. Stojan kapitan T Baśkjoj (Żerawna) Mołdawia 8 lat służył
Baśkjojli w wojsku książąt 

mołdawskich
119. Stojan Kapitan T Plowdiw Zimą przyjechał
Filibli z Bukaresztu

z paszportem 
tamtejszego rosyj
skiego konsula; 
przez Kiszyniów 
udał się do Odessy; 
stamtąd z Grekami 
przekradł się do 
Mołdawii

120. Atanasij Nikolaev T Ruse Kiszyniów; w maju pracował
RuSCukli przekradł się u naczelnika

z Grekami do 
Mołdawii

poczty

121.SardamRa£o T Płowdiw 5 lat temu przyje pracował u różnych
Filipinli chał do Gałaczu; 

na stałe 
w Fokszanach

kupców

122. Nedelko Ivan T Stara Zagora Do Besarabii zajmował się
Sarbu przybył z dowódcą 

Karageorgim
handlem

123. Ivan Todor Sirb T Jassy (Iaęi, J aS) krawiec
124. Panajoti Manuel T Mołdawia, wieś pracował u kupców
BSlgarin&t Murożeki
125. Ivan Ivanica T Syn duchownego Spędzi, 15 lat w 5 lat w służbie
Popovic ze Swisztow Mołdawii z ojcem metropolity Be

niamina (Jassy)
126. Ivan Sirbo Stojan T Sliwen Bukareszt, od roku piekarz; w marcu 

wstąpił na służbę 
u amauta, który 
utonął w Prucie

127. Ilja Serbo-Tanas T Dewnia 20 lat w Mołdawii gospodarował
128. Anton Konstantin T Fokszany (Focęani, właściciel zajazdu



345

Glavenak FokS ani) w Fokszanach
129. Marko SArb 
TAmovlija

BArlad krawiec

130. Stojan Joanu 
Kazanli

T Kotel 24 lata służby 
wojskowej 
w Mołdawii

żołnierz

131. Nikola Joan 
TAmovli

Т Tymowo 5 lat temu przyje
chał do Odessy,
stamtąd udał się do 
Kiszyniowa;
w ubiegłym mie
siącu z kapitanem 
Wartino przybył do 
Mołdawii bez 
paszportu
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