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Bolgarija, Bălgarijata, Bălgarsko1  
– czyli przyczynek w kwestii map symbolicznych

Wielotomowy Słownik języka bułgarskiego hasło Bułgaria definiuje jako: 1. ostar. băl-
garite, bălgarski narod. 2. dial. bălgarskata zemja2. Oba te znaczenia odnotowuje słow-
nik Gerowa, potwierdzając, że u schyłku XIX wieku nazwa państwa jako organizacji 
instytucjonalno-terytorialnej pojawia się obok utrwalonych wcześniej znaczeń leksemu 
Bălgarija(ta) „wspólnota etniczna” oraz „terytorium etniczne”. 

Choć oba znaczenia są traktowane odpowiednio jako przestarzałe (1.) i gwarowe (2.), 
należy zwrócić uwagę na fakt, że nadal funkcjonują one na gruncie nauk zajmujących się 
odrodzeniem narodowym, gdzie sformułowanie w Bułgarii, odniesione do realiów im-
perium tureckiego, jest rozumiane najczęściej jako „etnos wraz z zamieszkanym przezeń 
terytorium”. Podobny charakter ma określenie ziemie bułgarskie, którego sposób stoso-
wania nasuwa skojarzenia z mapą europejskiej Turcji u schyłku imperium, a nawet tery-
toriami poza nią wykraczającymi (na obszarze Rumunii i Serbii). 

Kluczowa definicja etnosu, konserwująca XIX-wieczne poczucie wspólnoty i wyob-
rażenie o niej, wchodzi dziś w konflikt z ukształtowanym później, z naturalnych powo-
dów akcentującym odrębność, nacjonalizmem macedońskim. Kolizja obu idei narodo-
wych jest nieunikniona wobec zakodowanej w kulturze i języku perspektywy i racji 
politycznych. 

Niniejszy tekst, nie odnosząc się bezpośrednio do symbolicznych pułapek i traum 
bułgarsko-macedońskich, traktuje o jednym z aspektów definiowania kodu wspólnoto-
wego XIX-wiecznych Bułgarów – przodków dzisiejszych Bułgarów i Macedończyków 
– ewolucji nominacji terytorium postrzeganego jako etniczne i zakreślaniu jego granic. 

1 Ze względu na zróżnicowaną ortografię przytaczanych tekstów stosuję uproszczoną transliterację 
cyrylicy, abstrahując między innymi od „pustych” jerów na końcu wyrazów (do czego skłania także wyko-
rzystanie współczesnych, znormalizowanych wydań tekstów). Poza cytatami i danymi bibliograficznymi 
nazwiska autorów i nazwy własne występujące w tekście zgodnie z uzusem podaję w wersji spolszczonej. 

2 Rečnik na bălgarskija ezik, Sofija 1977.
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Gdzie jest Bułgaria? 

Na problem niewyznaczoności i nieostrości granic odrodzeniowej Bułgarii zwracał 
uwagę Aleksander Kiosew, wiążąc z nim pewną nadreprezentację tekstów definiują-
cych bułgarskie terytorium (na przykład Gdzie jest Bułgaria? Gdzie się urodziłem? 
Jaka jest Bułgaria?). 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 bułgarskości”3. 
Wspomniane teksty powstają 

jako uspokajająca odpowiedź na niewypowiedzianą wprost, ale zatrważającą wątpliwość, zro-
dzoną z niemożności zmieszczenia „bułgarskiego” w przestrzeni geograficznej i politycznej. 
W ten sposób produkcja tekstowa nieprzerwanie tworzy wizjonerskie mapy geograficzne pewne-
go nieistniejącego instytucjonalnie terytorium4.

Istotnie, w warunkach charakterystycznej dla imperium dyspersji kultur etnicznych 
wytyczanie wszelkich granic i ustanawianie bułgarskości można traktować jako sym-
boliczny akt zawłaszczania. Bułgaria definiowana przez (najczęściej) słowiańskie na-
zwy obiektów, w realnym świecie mających 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 terytorium poprzez odwoływanie się do nazw geograficz-
nych – toponimów, hydronimów, oronimów i tak dalej każe się zastanowić, na ile 
Bolgarija/Bălgarija (zwłaszcza w tekstach wczesnego odrodzenia) ma znaczenie „tery-
torium zamieszkanego przez Bułgarów”.

Już Historia słowianobułgarska dostarcza przykładu dosyć precyzyjnej mapy tery-
torium postrzeganego jako bułgarskie. Bohaterskie czyny przodków i chwała oręża 
Bułgarów wyznaczają, niesynchroniczny wprawdzie, ale wyraźnie określony obszar, 
zasadniczo między Dunajem a Adrianopolem, Morzem Czarnym i Ochrydem. Tak jak 
przymiotnik „bułgarski”, również „Bułgaria” odznacza się w tekście Historii słowiano-
bułgarskiej wysoką frekwencją. Wydaje się jednak, że samą nazwę „Bułgaria” Paisjusz 
rezerwuje dla bytu państwowego – we wstępie, skierowanym do współczesnych, jest 
już mowa „tylko” o ojczyźnie, historii i pochodzeniu (rod).

Bułgaria to my

Wydaje się, że użycie określeń Bolgarija, sičkata Bolgarija, Bolgarijata, Bălgarija, 
Blăgarija, Bălgarsko w tekstach z drugiej ćwierci XIX wieku potwierdza sygnalizowa-
ną przez Kiosewa niewyznaczoność terytorialną Bułgarii, a tym samym znaczenie de-
finiowane przez słowniki jako coll. ‘Bułgarzy’. 

3 Al. Kiosev, Spisăci na otsăstvuvaštoto [w:] Bălgarskijat kanon? Krizata na literaturnoto nasledstvo, 
zebrał Al. Kiosev, Sofija 1998, s. 21 (tłum. E.S.).

4 Ibidem.
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Początkowo elitarny charakter kultury konstytuującej się na bazie wzorców europej-
skich, oświeceniowa retoryka patriotyczna, formy integracji bliższe stowarzyszeniom, 
wspólnotom interesów, grupom wsparcia czy lobby oraz znaczący udział diaspory po-
zwalają się domyślać, 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 okresie oświecenia ideą łacińskiej Patrii. Mówiąc precyzyjnie, była zamierzoną, od-
wzorowaną 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, mogą sugerować funkcjonowanie tej nazwy jako 
wykładnika wspólnoty autorsko-czytelniczej. O ile jej przedstawiciele istotnie mogliby 
powiedzieć o sobie „Bułgaria to my”, o tyle warto zwrócić uwagę na fakt, że stanowią-
ce istotny element każdej publikacji spisy abonentów obok nazwisk najczęściej zawie-
rały także namiastkę adresu, czyli miejsce zamieszkania, tym samym sytuowały 
Bułgarię w jak najbardziej konkretnej przestrzeni fizykogeograficznej. Biorąc pod uwa-
gę specyfikę tej fazy odrodzenia i fakt, że znaczna część luminarzy funkcjonowała 
poza terytorium etnicznym, wirtualne mapy bułgarskości, kreślone na podstawie miejsc 
wydań książek, gazet i czasopism, rozpościerają się między Smyrną, Konstantynopolem, 
Belgradem, Nowym Sadem, Wiedniem, Lipskiem, Braszowem, Odessą i Bukaresztem, 
Moskwą i Pragą.

Ile jest Bułgarii?

O ile brak wskazań kontekstowych każe 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 Bolgarija, Bălgaria konotują różne mapy. 

Tak więc na przykład użyte we Wstępie filologicznym do Gramatyki Neofita Rylskiego 
(1835)5 sformułowania v Bolgarija, vo sičkata Bolgarija mogą znaczyć równie dobrze 
„w Bułgarii”, co „u Bułgarów”. Za drugim z tych znaczeń przemawia brak parametrów 
geograficznych, choć przytoczony materiał gwarowy – w tym macedoński – pozwala 
jednak (przynajmniej w przybliżeniu) określić granice terytorialne Bolgarii Rylskiego. 
Zapewne pokrywały się z zasięgiem „narzecza bołgarskiego” ze Słowiańskiego narodo-
pisu Szafarzyka (tu w polskim przekładzie Piotra Dahlmanna z 1843 roku): 

Obwód tego narzecza ciągnie się linią od Djurdjewskiej szyji, czyli od południowego ramienia 
Dunaju, w górę korytem Dunaju na zachód aż do miasta Tulczy; odtąd przestępuje przez Dunaj do 
Rossyi, okóla cały ujazd Kahulski w ziemi Besarabskiej (w którym 89 wielkich osad bułgarskich 
z miastem Bołgradem, przedtem Tabakiem i 70,000 mieszkańców); wraca się przy wtoku Prutu 

5 N. Rilski, Bolgarska gramatika, Kraguevac 1835; Tablici, Bukarest 1848; Unveraenderter Nachdruck 
mit einer Einleitung herausgegeben von Reinhold Olesch, Koeln 1989.
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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 
południozachodowi i południu korytem Timoku aż do wąwozu Wratarnicy, gdzie się na wschód 
wygina, i wyłączywszy kilka wiosek serbskich południowo od Swierliku rzekę Timok przecho-
dzi i do wsi Drażewca, półtory mili na zachód od Niszy dobiega; tu przechodzi rzekę bułgarską 
Morawę, a zachodniem pasmem gór, jej dolinę otaczającem, naprzód na południowschód, potem 
południozachód biegnie, zajmuje miasta Leskowec i Wranę, a pod miastem Morawą przez rzekę 
Morawę do wąwozu powyżej Kaczanika się przymyka; 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 bołgarszczyzna z arbanaszczyzną mięsza (Kostowo i Kiczewo 
jest arbanaskiem), aż blisko miasta Ochridu, gdzie się wykręcając część wyższe Debry okrąża, 
a dalej korytem Czarnego Drinu, wschodnim brzegiem jeziora Ochrydzkiego, okolicą miasta Die-
bola, 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 Je-
nidże, koło ruin Pelly, aż do miasta Solunu; odtąd postępuje przez wieś Jeniköi 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 Krasną, 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 początku 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 
Trnowo i Samokow; potem obraca się ku północy krajem ponad morzem leżącym aż do Wasiliku, 
i pod nad samem morzem aż do ujścia Djurdjewskiego, od któregośmy wyszli6.

Jednej z najwcześniejszych definicji Bułgarii rozumianej terytorialnie dostarcza 
Neofit Chilendarski w popularnym podręczniku Slavěnobolgarskoe dětovodstvo 
(1835): 

Bolgarija sja imenuva našata zemla, u kojato živěeme: i někogaž imala osobnii te si vladěteli, 
i Knjazi – ot koito sja lišila i vpadnala v poddanstvo, u 14go věka l. g. nejnoto imja proishožda. ot 
Bolgarski tě naši praotcy: koito došle, ot Aziaskata Sarmacia – i Volga rěka – i osnovale Bolgarsko-
to carstvo, pokraj Dunava, u šestago věka – kojato naprěd sja imenuvaše: dolnja Mesia, i tatarskaja 
Skithia – pontijskaja že Skithia, i malaja Bolgaria – zašto velikaja Bolgaria sja nariča, onaja, kojato 
e i do nyně, okolo Volga rěka zaselena, ot tamošnyte poměstnii Bolgare a taja ot tukašnitě, tako 

6 J. Szafarzyka słowiański narodopis, przełożył z czeskiego P. Dahlmann, Wrocław 1843. Przytaczam 
ten obszerny fragment ze względu na fakt, iż nie zetknęłam się z nim w bułgarskiej literaturze przedmio-
tu. Nie ulega wątpliwości, że Szafarzyk, wcześniej traktujący bułgarski jako wariant serbskiego, zyskał 
kompetentnego informatora, najpewniej tureckiego Bułgara, nie tylko potrafiącego wskazać zasięg na-
rzecza, lecz także obeznanego 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 Rylski. Skądinąd wiadomo, że z Szafarzy-
kiem korespondował Apriłow, którego kompetencja językowa (o czym niżej) i słaba znajomość terenu nie 
pozwoliłyby na skonstruowanie takiej mapy. Apriłow najpewniej odegrał rolę pośrednika, przekazując 
uczonemu ekspertyzę dokonaną przez o. Neofita (lub – co mało prawdopodobne – kogoś innego), przy-
czyniając się tym samym do rozwoju slawistyki. Fakt, że tak określony zasięg gwar bułgarskich wywołał 
protest „odkrywcy” języka bułgarskiego, Karadżicia („Proszę nie robić z Serbów Bułgarów!”), to już 
inna sprawa. Skądinąd warto odnotować, iż przedstawione wcześniej przez Wuka próbki języka bułgar-
skiego nie wzbudziły zachwytu bukareszteńskiej diaspory, która uznała dialekt Razłogu za mało repre-
zentatywny. 
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naimenovanna. [...] Ternovo, ili Trinova grada e byl carstvujuštij grad – stolnyna na Bolgarski tě 
carie – i v sred Bolgariata e7.

O ile 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 otečestvo, podsuwa ideę nie tyle mapy, ile siatki punktów na ma-
pie, możliwej do uzupełniania poprzez akcesy do „my”, o tyle ostatnie zdanie – o Tyr-
nowie „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 Chilendarskiego.

Ciekawych przykładów użycia nazwy (Bălgarijata) i niewyznaczoności jej odnie-
sienia, pozwalającej się domyślać zarówno idei wspólnoty definiującej terytorium, jak 
i terytorium wspólnoty, dostarcza publicystyka Apriłowa. Poniżej prezentuję przykłady 
wynotowane z broszury Misli za segašnoto bălgarsko učenie (1847)8:

1. „Ne pomisli Busilin, če takava novina ne može da ima priem po Bălgarijata, deto 
veki sja preučiha v cerkovnata. Ne znaja kak prieha našite azbukata mu po Bălgarijata, 
no priglašavame sorevnovateljat g. Hadžiogla da sja ne otriča i napred ot dobri rabo-
ti”9. 

2. „Onezi bălgare, deto sja napoiha s pečatnite rusizmi i serbizmi, otveštavat, či ne 
po sičkata Bălgarija govorjat s jusove”10. 

3. „Nam prijatno beše, či vidjahme, či edin bălgaroljubec, g. Ognjanovič, poča da 
piše na bălgarskijat ezik s člen i da beše părvo (kato serbin) protivnik na nego, zašto sja 
uveri, i toj e vsenaroden v Bălgarijata, deto vladičestvuva, ako i sam tam različno”11.

4. „Toj (Bogorov) požive malko vreme v Bălgarijata, deto ako ostavaše po-mnogo, 
po-mnogo svedenija ištate (?) da otkrie za ezikăt”12. 

5. „Toj dnevnik, vidi sja, či šte stane mnogo polezen za Bălgarijata i zatova neka ni 
pozvoli izdatel mu da kažem mnenieto si za napečatanijat părvij list. Po položenieto na 
Bălgarijata po-pravilno beše drugo ime na izvestnikăt, kakto «Bălgarska pčela», 
«Bălgarski izvestnik» i pr.”13. 

6. „Seki može da misli i da kazva štoto običa, no ot naša strana vidimi, či Andreovata 
gramatika i da ne e părvička, no e počti takava, zaštoto e napravena po starobălgarskoto 
cerkovno narečie, koeto i sega sja govori po Bălgarijata”14.

7. „Se tova, deto g. Nikolov privožda za proiznošenieto na razni mesta po Bălgarijata, 
takožde ostava nastrana, koga imame veki po Vostočnata Bolgarija tova proiznošenie, 

7 L. Andrejčin, V. Popova, Ch. Părvev, Christomatija po istorija na novobălgarskija knižoven ezik, 
Sofija 1978, s. 126 (podkr. – E.S.).

8 Przytaczam za wydaniem: V. Aprilov, Săčinenija, podbor i redakcija P. Totev, Sofija 1968 (podkr. 
E.S.).

9 Ibidem, s. 193, przypis.
10 Ibidem, s. 198.
11 Ibidem, s. 197.
12 Ibidem, s. 193, przypis.
13 Ibidem, s. 198–199, przypis.
14 Ibidem, s. 199.
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koito imaha i našite predki i na koeto sja prevede i svjaštenoto pisanie i sja pisaha toga-
vašnite dela”15.

8. „Svištovcite părvi po Bălgarijata, vidi sja, da otvoriha obšto učilište s požertvo-
vanie; zatova sa pohvalni i dostojni za podražanie”16. 

9. „Negovoto knižovno izučenie sja svărši, kakto i na drugite naši slovesnopisateli, 
što živejat po Bălgarijata, to e, s mnogoto čtenie na knigite služebni, što sja pečatat 
v Rusija, ili po sloveno-serbskite gramatiki, što upotrebljavat po Nemsko serbite”17.

10. „Ako toj i drugite naši pisateli po Bălgarijata dirjaha novite otkritija, uvereni 
smi, či ne štjacha sega da propovjadovat drugo, osven originalnata bălgarština, kojato 
živee v ustata im”18. 

11. „[...] zatova priglašavami i učitelite, što sa po Bălgarijata, i gi molim da beležat 
sjako slovo i sjako izrečenie narodno”19.

12. „Seki, kojto običa rodăt si i prosveštenieto na decata, i voobšte i osobo trjabva da 
pomaga kolkoto može i s kakvoto može na učilištata, što sa po Bălgarijata”20. 

13. „Sekij bălgarin prinadleži na sičkata Bălgarija, ne osobeno na edno selo ili 
grad”21.

14. „Tija posledni jazici po-lesno i po-dobre mogat da dobijat v Bălgarijata, bez da 
hodjat po čuždi zemi, deto žitelite ne gi govorjat”22. 

15. „Osobeno privetstvovami tehnijat uroženec g. Petra Berona za blagorodnoto 
učreždenie na pettjah školi momičeski, što učredi po Bălgarijata”23. 

16. „Sueten šteše da e toj strah, ako Bălgarijata imaše vladicite ot jazykăt si”24.
Konteksty, w jakich pojawia się tu określenie Bălgarijata, zwłaszcza w wyrażeniach 

przyimkowych z v, po, kierują raczej w stronę znaczenia terytorium niż zasobów ludz-
kich. Bălgarijata jest tłem obiektów jednostkowych (wsie, miasta, miejsca, szkoły, kon-
kretne osoby, zjawiska), antytezą obczyzny, pojawia się w kontekście nazw „Rosja” 
i „Austria” (Nemsko) i tak dalej. W wyrażeniach przyimkowych z po Bălgarijata jest 
określona, ale nie wyznaczona, stanowi raczej zbiór, niż continuum. Także wyrażenia 
polezen za Bălgarijata, po položenieto na Bălgarijata, ako Bălgarijata imaše vladicite 
ot jazykăt si – odsyłają w stronę znaczenia coll. „Bułgarzy”. Użyte w jednym z cytatów 
określenie Voztočnata Bălgarija implikuje istnienie jakiejś niewymienionej „Bułgarii 
Zachodniej”, co zdawałoby się sugerować rozumienie ekstensji „naszych miejsc” bli-
skie temu, jakie ujawniło się u Neofita Rylskiego. Dokładniejsze przyjrzenie się teksto-
wi Apriłowa pozwala jednak stwierdzić, że dla obu autorów sičkata Bălgarija, „cała 
Bułgaria”, niekoniecznie oznacza to samo. 

15 Ibidem, s. 201. 
16 Ibidem, s. 202, przypis.
17 Ibidem, s. 203.
18 Ibidem, s. 205.
19 Ibidem, s. 207.
20 Ibidem, s. 209.
21 Ibidem, s. 209.
22 Ibidem, s. 210.
23 Ibidem, s. 211.
24 Ibidem, s. 213.
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Kluczowe są tu cytaty 2. i 7., stanowiące fragmenty wypowiedzi Apriłowa, w któ-
rych komentuje on praktykę językową niektórych autorów, zwłaszcza w części tak zwa-
nych jusów ( jusove), czyli znaków dawnych nosówek i głosek nimi znaczonych. 
Apriłow, utożsamiając starobułgarskie nosówki ze znanymi mu wokalizacjami [ă], [‘ă], 
inne realizacje uważa za ślad obcych wpływów, co charakterystyczne, nie w gwarach, 
a w języku zruszczonych i zserbizowanych inteligentów (stąd można wnosić, że w prak-
tyce rzecz idzie o [u]). Gwałtownie protestując przeciwko opiniom tych ostatnich, „ja-
koby 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 Wschodniej25. W cytacie 7., który jest frag-
mentem omówienia języka Arytmetyki Christoduła Siczan-Nikołowa26, Apriłow daje 
wyraz przekonaniu o wyższości narzecza wschodniobułgarskiego, w stylu nasuwają-
cym skojarzenia raczej z publicystyką Georgiego Sawy Rakowskiego, niż oświecenio-
wą galanterią: 

Wszystko to, co p. Nikołow przytacza na temat wymowy w różnych rejonach Bułgarii, również 
nie ma znaczenia, skoro mamy już we Wschodniej Bułgarii tę wymowę, którą mieli (także) nasi 
przodkowie i zgodnie z którą przetłumaczono między innymi Pismo święte i pisano ówczesne 
dzieła. 

Jakkolwiek świadomości i kompetencje językowe filologa Neofita Rylskiego i ideo-
loga Wasyla Apriłowa dzielą lata świetlne, można się zastanawiać, na ile widoczna tutaj 
apologia tradycji lokalnej i marginalizacja bułgarskiego Zachodu jest wynikiem prag-
matyki, mającej na względzie standaryzację języka, a na ile utożsamiania z Bułgarią 
Bułgarii Wschodniej27. 

W drugim wydaniu gramatyki (Pąrvička bąlgarska slovnica, 1848) Iwan Bogorow, 
tłumacząc niektóre z zasad zastosowanej ortografii, pisze między innymi: Městoime s ę 
pisachmy s a, po izgovorąt na narodąt v cělą Bąlgariją. Otóż forma sa (się), współcześ-
nie niestandardowa, jest charakterystyczna dla gwar wschodnich, co stanowi pośredni 
dowód na znaczenie węższe, niż w przypadku Neofita Rylskiego, a podobnie jak u Apri-
łowa – odniesienie terytorialne nazwy Bąlgaria. W porównaniu więc z Neofitem 
Rylskim, który na podstawie kryterium językowego rysuje mapę bułgarszczyzny z dzi-
siejszego punktu widzenia ogólnobułgarsko-macedońskiej, Bułgaria Bogorowa jest de 
facto wspomnianą przez Apriłowa Bułgarią Wschodnią. 

W tym miejscu warto wrócić do podręcznika Neofita Chilendarskiego i stanowiącej 
element definicji terytorium Bułgarii antycznej Dolnej Mezji28. O Mezji (Mezjach) 

25 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 (ili po-pravilno ije) – por. V. Aprilov, cytowana praca, s. 207, przypis.

26 Mowa o podręczniku Siczan-Nikołowa, Bolgarska aritmetika wydanym w Bukareszcie w 1845 roku. 
Siczan-Nikołow, jeden ze skromniejszych, jak pisze Iwan Radew, przedstawicieli odrodzenia, pochodził 
z Samokowa, więc jego baza gwarowa była zachodniobułgarska. Samokow należy już do areału, na którym 
dużą nosówkę kontynuuje [a] – por. St. Stojkov, Bălgarska dialektologija, Sofija 1968, s. 131. 

27 Chodzi o prototypowe rozumienie Bułgarii, gdyż w innych kontekstach Apriłow daje dowód szerszej 
perspektywy, wspominając na przykład o wsiach w okolicy Skopja – por. V. Aprilov, cytowana praca, 
s. 197. 

28 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. Podbita 
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wspomina już Paisjusz Chilendarski w kontekście wojen Bułgarów z Justynianem – „Na 
drugoe lěto napal (Justynian) na Bolgariję i razoril 2 mesta naricaemie Mizii, što gi bil 
dal o[t]c negov bolgarom radi mir da by imal s Bolgarii”29. Pojawiające się w podręcz-
niku określenie Bułgarii jako historycznej Dolnej Mezji nie ma jednak najwyraźniej 
żadnego związku z Historią Paisjusza, w której Mezje to miejsca podarowane Asenowi 
przez Konstantyna w zamian za pokój. Kojarzy się raczej ze znanymi w ówczesnej 
Europie mapami imperium tureckiego, stanowiącymi dowód realnego istnienia teryto-
rialnie rozumianej Bułgarii. 

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 Europeènne (Paris 1775 par le S. Robert), ten sam obszar 
jest oznaczony jako Moesie (Inferior i Superior). Fakt ten, jakkolwiek prowokuje do 
skojarzeń z wymiarem terytorialnym późniejszego (1864) wilajetu Dunaju (Tuna-vila-
jet) czy Bułgarii z Kongresu Berlińskiego, w kontekście wspomnianego podręcznika 
czyni zrozumiałą syntezę Bułgaria = Mezja, nie wyjaśnia jednak przyporządkowania 
nazwy Bułgaria tylko części wskazanego terytorium (Dolna Mezja, praktycznie zaś  
– „Ternovo, ili Trinova grada [...] v sred Bolgariata e” – antyczna Dacia Aureliani). 
W rzeczywistości stąd – z podbałkańskich wsi i miasteczek (Kotel, Elena, Gabrowo) 
wywodziła się większość działaczy bułgarskiego odrodzenia. Wspomniany podręcznik 
ukazał się w druku w 1835 roku. W znacznie późniejszej gramatyce Iwana Momcziłowa 
(1868) czytamy: 

1) Našeto otečestvo, Bălgarija, e bogato i izobilno ot zemedělny proizvedenija, kato: razny hra-
ny, razny vošky, grozd’e i ošte ot razny životny.

2) Grad Tărnovo, kojto leži v srědata na Bălgarija, raspoložen na Măstopoloženie prirodno-
ukrěpeno, byl někoga stolica na Bălgarija30.

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 państwowego31. 

Temat ten poruszali autorzy bułgarscy, między innymi Konstantin Fotinow w arty-
kule Măčno e čovek da poznae sebe si (Trudno człowiekowi poznać siebie samego). 
Pisząc o etnogenezie Bułgarów jako wyniku zlania się na obszarze Mezji, Tracji i Ma-
cedonii kilku fal osadnictwa słowiańskiego32, Fotinow stwierdza, iż etnonim Bolgare 

przez Augusta ok. r. 29 p.n.e., pod koniec jego panowania została prowincją rzymską. W czasie panowania 
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.

29 B. Rajkov, Paisievijat răkopis na Istorija slavjanobolgarskaja, Sofija 1989, s. 61.
30 Iv. Momčilov, Gramatika na novobălgarskija ezik, Rusčuk 1868, wyd. fototyp. Sofija 1988, s. 128– 

–129.
31 Ju. Venelin, Drevnyje i nynešnye Bolgare v političeskom, narodopisnom i religioznom ich otnošenyi 

k Rossijanam, Moskwa 1929. Tu na podstawie fragmentów zamieszczonych w: Makedonija. Sbornik ot 
dokumenti i materiali, Sofija 1978, s. 140–141. 

32 Za plemiona słowiańskie (slavenski) uważa Fotinow Gotów, Gepidów, Daków, Słowian (slovene), 
mówiących, jak twierdzi, tym samym językiem, co autochtoni – por.: „vsi voobšte plemena, koito sa imali 
svoe bitie ošte ot nevospominaemi vremena v tija oblasti i spored dokazatelstva Stravona učenago v sledst-
veni vremena govorili sa po bolšej mere edin jazik; i vsi slavenski plemena, koito pod različni naimenova-
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„obejmuje także współcześnie wszystkie jednojęzyczne plemiona zamieszkujące Trację, 
Bułgarię i Macedonię, a i inne kraje”, a pochodzi od nazwy państwa, założonego w VII 
wieku w Mezji tylko przez – jak wynika z kontekstu – część etnosu, co nie przeszkodzi-
ło nazwać się Bułgarami „wszystkim tego samego języka mieszkańcom Tracji, Bułgarii 
i Macedonii”33. 

Triada: Bułgaria, Tracja i Macedonia pojawia się na dwóch bułgarskich mapach 
z 1843 roku – wydanej w Strasburgu mapie Dymitra hadżi Russeta, stanowiącej adap-
tację współczesnych map fizjograficznych, oraz mapie polityczno-administracyjnej 
Fotinowa, dodanej do jego Geografii (Zemleopisanie, Smyrna 1843). Obie mapy mogą 
stanowić przyczynek w kwestii stosowanych ówcześnie w środowisku bułgarskim 
nazw własnych. Obok więc: Silistra, Ruuk, Sofija, Vraca, Ternovo, Samokov, Skopia, 
Kratovo czy Solun (u hadżi Russeta: Saljaniki) mamy też: Kastoria (nie: Kostur), 
Adrianopol (nie: Odrin), Seres (nie: Ser/Sjar) czy Filibe (nie: Plovdiv). Slawizacja 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 wieku istotnym składnikiem oficjalnego 
tytułu arcybiskupa metropolity Tyrnowa było określenie „egzarcha całej Bułgarii”. 
Określenie „i całej Bułgarii” stanowiło część oficjalnej nazwy arcybiskupstwa 
w Ochrydzie, aż do jego likwidacji w 1767 roku, zaś biskupowie Bitoli i Strumy do 
tytulatury włączali też tytuły egzarchów, odpowiednio: „całej bułgarskiej Macedonii 
i bułgarskiej Macedonii”34. Tytulatura wyższych dostojników kościelnych mogła więc 
stanowić jeden z czynników sprzyjających identyfikowaniu się ludności tych rejonów 
jako Bułgarów (mieszkańców Bułgarii, bułgarskiej Macedonii), gruntowała jednak 
także podział regionalny.

Użycie określenia Bălgarija odnoszonego do terytorium nazywanego później 
(Karawełow) Bułgarią Naddunajską (Dunavska Bălgarija), a tym bardziej do rejonu 
Tyrnowa – ojczyzny Apriłowa, tłumaczyłoby poniekąd fakt uznania szkoły w Gabro-
wie za pierwszą w Bułgarii, mimo iż podobne do niej placówki, prowadzone przez 
Bułgarów i dla Bułgarów, istniały już wcześniej35. Trop ten podsuwa – stanowiący cie-
kawy przyczynek w kwestii identyfikacji terytorialnej – wiersz Jordana chadżi Kons-
tantinowa-Dżinota Raj Božij (1851): 

Rano stavam i radostno pojam
sos guslica Car Davida dvojam:
Gabrovskata gimnazija slavim,
zašto e părva v Bălgarija hvalim. 

nija: Gote, Gipede, Daki, slovene i pr. i pr. i pr. načecha ošte ot pervoe počti stoletie iz severni strani da 
prihoždat Dunav i da se vseljavat v tija oblasti: Trakija, Misija i Makedonija, poneže sa govorili istij jazik 
sos tuzemci, posle vsi voobšte v sedmoe stoletie sliha sja: Bolg a r e”, „Ljuboslovie” 1846, 2, s. 175; cyt. za: 
M. Mileva, Aspekti na universalizma v bălgarskoto Văzraždane, Sofija 1999, s. 114.

33 Ibidem. 
34 J. Ivanov, Grăcko-bălgarski otnošenija prědi cărkovnata borba [w:] Sbornik v čest na profesor 

L. Miletič po slučaj na 25-godišnata mu knižovna dejnost (1886–1911) ot učenicite mu, Sofija 1912, s. 167.
35 N. Genčev, Bălgarskoto Văzraždane, četvărto dopălneno izdanie, Sofija 1995, s. 37.
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Dalej autor wymienia szkoły w Kopriwszticy, Panagjuriszte, Sopocie, Karłowie, 
Trjawnie, Kazanłyku, Swisztowie, Kałoferze, Aganipie, Sofii, Kotle, Płowdiwie 
(Filipskoto), Pazardżiku, Samokowie, by w strofie siódmej stwierdzić: 

Pa i naše učilište Skopsko  
vo Albansko i vo Makedonsko, 
pozovnalo Mireva da dojde, 
plete venci, tiho krotko ide.

Przy okazji należy zauważyć, iż choć w bułgarskich tekstach z pierwszej połowy 
XIX wieku nazwa „Macedonia”, współwystępując z Tracją, nie pozostawia wątpliwo-
ści co do odniesienia (historycznego i geograficznego), istnieją dane wskazujące na 
określanie tym mianem także obu krain razem wziętych (w granicach bizantyńskiej 
themy Macedonii). Wśród bułgarskich uczestników powstania w księstwach naddunaj-
skich, internowanych w besarabskim miasteczku Orgiewo i przesłuchiwanych „na oko-
liczność który jakiej jest narodowości, którego kraju są poddanymi, czy przed przyby-
ciem do Mołdawii przebywali w Rosji i gdzie dokładnie, z czyim paszportem czy też 
bez takiegoż wyjechali za granicę, tudzież gdzie są na stałe zameldowani”, znalazło się 
dwóch mieszkańców Płowdiwu (Filibe) w Macedonii36.

Czy jest pan trakiem?

Stanowiący istotny element odrodzenia proces poszukiwania historycznych korzeni 
protonarodu i utraconego złotego wieku nakłada się na indukowaną przez oświecenio-
wy uniwersalizm recepcję antyku i odświeżanie tradycji regionalnych. Obok przekła-
dów, a z czasem oryginalnych utworów, których akcja rozgrywa się w realiach histo-
rycznego państwa bułgarskiego, czy prac historycznych definiujących jego terytorialne 
odniesienie, pojawiają się też takie, w których apologia bułgarskości dokonuje się 
w scenografii bizantyńskiej (na przykład Belizariusz – jako przekłady, ale i w historio-
grafii Rakowskiego; Justynian – „nasz Uprawda”) 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 otečestvoto im, zamieszczony w wydanym przez niego kalendarzu 
(1840)37: 

...Dia, bog nebesnij, tova kato reče,
skoro go napravi, kak što se obreče,
razdeli mestata, komu gde priliča,
večno da go ima, i da go običa.
Dia bog velikij, često progleduva
Trakija i Mizija taka otreduva:
oni da se dadat bogu junačkomu,

36 Protokół zatrzymania z 14 lipca 1821 roku, cyt. za: N. Todorov, Balkanski izmerenija na grăckoto 
văstanie ot 1821 godina. Prinosăt na bălgarite, s predgovor ot Panajotis Kanelopulos, Sofija 1984, s. 129 
(tłum. E.S.).

37 Meseceslov ili kalendar večnij, Bukurešt 1840, wydanie drugie 1842. 
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Marsu streličniku, na boj nesitomu,
zaštoto ljudete, što se raždat tamo,
nared sa junaci ot mestoto samo.
Na boj koga idat, tulumbeci bijat,
s pesni i sos igri dušmanete trijat:
Mars im nevidimo i tajno pomaga,
derzost i mužestvo na serdce polaga.
Oni tečat na boj kakvoto na svadba
no to pridobicha se ot sviše darba.
Sičkoto im delo na levsko priliča,
zato napravicha v ništo da različa,
no da pokazuva carskio im pečat – 
lev s korona venčan i tiča kak krilat.
Toj večno da javja bolgarskata sila,
levski i mužeski vrazite si bila.
Tebe, bože, slava i promisli tvoej
Bolgaria dava ot sovesti svoej.

Abstrahując od czytelnego patriotycznego przesłania wiersza Siczan-Nikołowa 
i możliwych inspiracji (w tym samym roku Bogorow drukuje kilka rycin ze Stematografii 
Żefarowicia, w tym wizerunki carów Iwana Asena i Iwana Sziszmana oraz bułgarski 
herb), warto zwrócić uwagę na fakt, że antyk – i osadzenie bułgarskości w granicach 
Tracji i Mezji – niweluje zasygnalizowany przez Wenelina problem: u Siczan-Nikołowa 
Bolgarija ma odniesienie ponadregionalne. 

Maniera nazywania świata zastanego za pomocą nazw i terminów antycznych prze-
kraczała granice literatury, trafiając do języka codziennego. Odnotował to zjawisko 
Grigorowicz, z irytacją pisząc o tym, iż o nazwach miejscowych więcej dowiedział się 
od koziarzy i furmanów, niż od obracających się w wirtualnym świecie wskrzeszonego 
antyku przedstawicieli bułgarskiej inteligencji38.

Na swój sposób kuriozalnym śladem identyfikacji w kategoriach historyczno-anty-
cznych jest karta tytułowa pracy doktorskiej Petra Berona, na której autor obok nazwi-
ska (Petrus Beron) umieszcza identyfikator Thrax.

Bãlgarija czy Bãlgarsko? 

Z biegiem czasu problem nazwania bułgarskości terytorialnej, rozumianej szerszej niż 
w granicach Bułgarii-Mezji, przestał istnieć za sprawą określenia Bălgarsko (Blăgarsko). 
W przekładzie Rajny Weltmana autorstwa Eleny Mutewej (1852), utworu traktującego 
o dawnej historii Bułgarów, Bălgarsko, jak łatwo się domyślić, jest użyte w znaczeniu 

38 V. Grigorovič, Očerk za pătešestvie po evropejska Turcija. S karta na okolnostite na Ohridskoto 
i Prespanskoto ezero, s predgovor kăm bălgarskoto izdanie ot akademik Emil Georgiev, fototipno izdanie 
(Moskva 1877), Sofija 1978, s. 168. Grigorowicz odbył swą podróż po Europejskiej Turcji w latach 1844– 
–1845. Opublikowane w 1848 roku w Kazaniu szkice z podróży (wznowienie Moskwa 1877) są jednym 
z ważnych dokumentów epoki. 
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dawnego państwa Bułgarów: „Blăgarsko neje grăcka zemja”39, w tekstach późniejszych 
występuje ono jako hiperonim triady: Bułgaria – Tracja – Macedonia. 

Analizując zamieszczane w kalendarzach tak zwanych ludowych (bo praktycznie 
przeznaczonych dla przedsiębiorców) ogłoszenia o mających się odbyć targach, Lidia 
Michowa konstatuje: 

Do 60-te godini na XIX w. te se podnasjat pod formata „Panairi v Tursko”. Edin kalendar 
s proročestvata na astronoma Kazamija, izdaden v Carigrad, izvestjava za panairite „V Bălgarija, 
Trakija i Makedonija”. Dve godini po-kăsno kalendarăt na Raško Blăskov ot 1863 g. osvedomjava 
za panairite „v Bălgarsko – Bălgarija, Trakija i Makedonija”. V „Bălgarsko narodno kalendarče 
za 1867 g.” E. Kărpačev publikuva danni za panairite v „Turskata imperija – Bălgarija, Trakija 
i Makedonija”40. 

Trudno się nie zgodzić z wnioskiem autorki, że „tezi postojanni i zadălžitelni kalen-
darni rubriki iljustrirat na svoj red procesa na narodnostno i nacionalno osăznavane, 
obosobjavane i obedinenie”41. Szczególnie ciekawe jest zderzenie dwóch ostatnich 
przykładów, wydobywające paralelizm Bǎlgarsko = Turskata imperia. 

Licznych przykładów użycia zarówno triady, jak i hiperonimu Bălgarsko dostarcza 
ówczesna prasa, w tym publicystyka Rakowskiego. U Botewa odnotowano: „A bălgarete, 
koito naseljavat Bălgarija, Trakija i Makedonija, da săstavjat edno otdelno i nezavisimo 
kralevstvo”42.

Przeciwko istniejącemu uzusowi usiłuje protestować Karawełow, który w polemice 
z grecką gazetą „Neologos” pisze: 

Nie dziwię się Grekom, którym jeszcze dzisiaj marzy się (blenuvat) Tracja i Macedonia i nowe 
Imperium Bizantyńskie, ale dziwię się naszym uczonym i faryzeuszom, którzy jak małpy naśladują 
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 (bąlgarska 
zemja) i nic ponadto. Tam, gdzie mieszkają Bułgarzy, jest Bułgaria, a gdzie Grecy – Grecja43.

Niezależnie od identyfikacji o charakterze regionalnym (Bălgarija, Trakija, 
Makedonija), autorzy wywodzący się z każdej z dzielnic na forum publicznym identy-
fikują się w tym okresie jako bălgari/blăgari/bolgari (rzadko: bugari). Nie dotyczy to 
ideologów i zwolenników rodzącego się nacjonalizmu macedońskiego. 

39 A. Duvernois, Slovar’ bolgarskago jazyka po pamjatnikam narodnoj slovesnosti i proizvedenijam 
nověiszej pečati sostavil. A. Djuvernua, t. 1, 1885–1888, Moskwa 1889, t. 2, 1888–1889, Moskwa 1889.

40 L. Mihova, Bălgarskite kalendari, Plovdiv 1995, s. 38. 
41 Ibidem, s. 39.
42 Rečnik na ezika na Hristo Botev, t. 1, A–K, Sofija 1960.
43 „Az sa ne čuda na grącite, koito i do dnes blenuvat za Trakija i Makedonija i za nova Vizantijska 

imperia, ami sa čuda na našite učeni, koito kato majmuni podražavat na drugite i naričat balgarskite stran-
ni Trakija i Makedonija. Kakva Trakija? Kakva Makedonija? Bălgarskijat narod ne znae ni Trakija, ni 
Makedonija, a bălgarska zemja i ništo poveče. Tam deka živejat 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 dosyć szczególny sposób traktuje problem lud-
ności tureckiej: ustrój przyszłego państwa bułgarskiego gwarantowałby jej większe, niż imperium, swobo-
dy. Jak wynika z map demograficznych, przygotowanych w przededniu powołania do życia państwa buł-
garskiego, poza nielicznymi enklawami zamieszkanymi wyłącznie przez Bułgarów (na przykład Gabrowo) 
na całym terytorium, do którego aspirowali Bułgarzy, stosunki ludnościowe były niezwykle skomplikowa-
ne, a w pewnych okręgach liczebnie zdecydowanie przeważali muzułmanie.
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Tak więc podnoszony przez Kiosewa problem konstruowania mapy geograficznej 
Bułgarii poprzez wskazywanie konkretnych obiektów geograficznych i pytanie: Gdzie 
jest Bułgaria? są nie tyle przejawem procesu poszukiwania terytorium narodowego 
i ustanawiania jego bułgarskości, ile próbą transgresji, przezwyciężenia stereotypu re-
alnie istniejącej (choć nie do końca instytucjonalnej) Bułgarii Tyrnowskiej i zastąpienia 
go Bułgarią wszystkich Bułgarów. 

Nasze miejsca

Mówiąc o odrodzeniowych znaczeniach (czy przyporządkowaniach) nazwy „Bułgaria” 
i jej konotacjach, nie sposób nie wspomnieć odrodzeniowych tytułów prasowych44. 
O ile gazet i periodyków z członem „bułgarski” jest sporo – począwszy od pierwszej 
gazety (Bogorowa) „Bălgarski orel”, przez „Blăgarski knižici”, „Bălgarska dnevnica”, 
„Bălgarska pčela”, „Bălgarska starina”, „Bălgarski glas”, po „Bălgarski lăv” i „Bălgarski 
lev” i tak dalej – Bułgarie są dwie: „Bułgaria”, vestnik na bălgarskite interesi Dragana 
Cankowa (1859–1863) i „Nowa Bułgaria” vestnik političeski i kniževni (1876–1877), 
ostatnie z pism Botewa (jeden numer) redagowane przez R.I. Błyskowa i Stefana 
Stambołowa. 

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, spad-
kobiercy 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-
no-politańska”), tygodnik założony i redagowany przez Bogorowa (1848–1850), przeję-
ty następnie i prowadzony przez Aleksandra Egzarcha (1850–1872), z kilkumiesięczną 
przerwą na przełomie 1862 i 1863 roku. Jak wskazuje nazwa, jest to gazeta stołeczna, 
komentująca bieżące wydarzenia z perspektywy Konstantynopola, realizująca przede 
wszystkim misję informacyjną, choć nieobce jest jej także oświeceniowe „uczyć i ba-
wić”. „Carigradski vestnik” zamieszcza materiały dotyczące poczynań władz, plotki 
z wyższych sfer, szczegóły życia kulturalnego i gospodarczego, ogłoszenia, reklamy, 
aktualne notowania cen na giełdach towarowych, kursy walut. Jednocześnie jest kroni-
ką kulturalną i instytucją wspierającą proces edukacyjny i rozwój rodzimego piśmien-
nictwa, między innymi za sprawą publikowanych raportów ze szkół bułgarskich czy 
przekładów literatury pięknej. Z gazetą współpracują niemal wszyscy czołowi literaci 
tego okresu, dostarczając tekstów oryginalnych, jak również tłumaczeń, od pojedyn-
czych artykułów po przekłady między innymi Robinsona, Janczarów, sentymentalnych 
powieści Bernardina de Saint Pierre’a i Xaviera de Mestre’a, komedii Goldoniego czy 
wreszcie Dumasa (Orăženosec Napoleonov). 

44 Dane i oceny dotyczące zawartości i profilu poszczególnych periodyków przytaczam na podstawie 
Encyklopedii kultury bułgarskiego Odrodzenia: Iv. Radev, R. Rusinov, N. Aretov, G. Petkov, R. Radev,  
El. Nalbantova, Enciklopedija na bălgarskata văzroždenska literatura, Otgovoren redaktor prof. I. Radev, 
Veliko Tărnovo 1997.
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Bardzo czytelnym znakiem sympatii politycznych był tytuł „Turcja” vestnik za inte-
resite na narodăt (1864–1873), periodyk o zasięgu ogólnopaństwowym, redagowany 
przez Nikołę 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-
skiego45. Poza określonymi poglądami politycznymi, wyrażającymi się między innymi 
w haśle „braterstwa i zgody” narodów Turcji, oraz głoszonym przez redaktora poglą-
dzie o niesłowiańskim pochodzeniu Bułgarów, profil gazety nie odbiegał od innych wy-
dań 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 
Bălgarsko), recenzje teatralne i analizy systemu oświatowego. 

Z inną afirmacją mamy do czynienia w przypadku gazety o tytule „Makedonija”, 
vestnik političeskij i filologičeskij (1866–1872, Konstantynopol). Jak w przypadku in-
nych wydawnictw określenie „gazeta” jest tu ściśle umowne, gdyż zasadniczo był to 
tygodnik (tylko przez pewien czas wychodził dwa razy w tygodniu). Było to jedno 
z przedsięwzięć Sławejkowa (jako wspólnik figuruje prawosławny Turek, czyli 
Karamanliec Joakim Karăjagdă). Chcąc docierać do czytelników z Macedonii, 
Sławejkow zamieszczał między innymi korespondencje po macedońsku, a także mate-
riały po grecku lub teksty pisane po bułgarsku alfabetem greckim. „Makedonija”, osią-
gając nakład 3600 egzemplarzy, należała do najpoczytniejszych bułgarskich gazet tego 
okresu (dla porównania: spis abonentów gazety „Turcja” liczył 400 nazwisk). 

W historii prasy bułgarskiej są też trzy poczytne tytuły z „Dunajem” – wydawany 
przez Rakowskiego „Dunavski lebed”/„Le Cygne du Danube” (1860–1861), w którym 
od numeru 16 niektóre artykuły ukazują się po francusku, wychodząca w Braile (ostat-
nie dwa numery w Ploeszti) i redagowana przez Dobriego Wojnikowa i Pandelego 
Kisimowa „Dunavska zora” (1867–1877) oraz ukazująca się dwa razy w tygodniu gaze-
ta „Tuna”/„Dunav” – wydawana przez Midhata Paszę oficjalna gazeta wilajetu Dunaju 
z paralelnymi tekstami w języku tureckim i bułgarskim. Dopiero w przededniu uzy-
skania państwowości (1877) pojawiło się pismo wykorzystujące drugi z kardynalnych 
znaków przestrzeni swojskości – „Stara Planina” Stefana Bobczewa, rusofilska i anty-
turecka, z toczącą się w tle wojną niosącą nadzieje na upragnioną niezależność.

Wśród tytułów symbolicznie nawiązujących do terytorium postrzeganego jako włas-
ne można wymienić „Otečestvo”: vestnik političeski i kniževni (1869–1871 Bukareszt), 
redagowane przez Pandelego Kisimowa równolegle po bułgarsku i rumuńsku, z charak-
terystyczną dewizą Raboti i se nadjavaj (Pracuj i miej nadzieję), zmienioną w ostatnich 
numerach na Poznaj interesite na naroda si (Poznaj interesy własnego narodu). 

45 Redaktorowi zdarza się na łamach nazwać Karawełowa wyrodkiem (izrod) i serbskim agentem 
(1873, nr 9). Zarzut agentury nie był jednak ówcześnie rzadkością – dla porównania: Sławejkowowi zarzu-
cano kolaborację z protestantami, „Bułgaria” pisała o nim jako agencie rosyjskim, zaś naczelnego 
„Bułgarii” Rakowski zwykł określać publicznie „jezuicką szmatą” (ezuitskata otrepka).
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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, iż kwestia granic tych terytoriów nadal pozosta-
je problematyczna i enigmatyczna, stąd cenne są wszelkie wzmianki o charakterze 
szczegółowym (toponimy). Z taką poetycką wizją przyszłej Bułgarii w określonych 
granicach mamy do czynienia w popularnej pieśni Kăde si, vjarna ti ljubov narodna? 
Wzywając do walki o ojczyznę, honor, wolność i państwo, Dobri Czintułow pisze:

Koga v’ bălgarski predeli nastăpim,
Koga vrazite si ot nas izgonim, 
Da se văzvišat znamena
Na bălgarskite ramena
Ot vărha Dunaja
v Tesalija dokraja46. 

W Toaście (Zdravica) Rajko Żinzifow kreśli granice wspólnoty językowej: 

Nek izpiem vtora čaša, 
če vreme e pak nanovo
da zagǎrmit v zemlja naša
materno ni živo slovo.
Nek sja širit, sja razdava
v Bǎlgarija gorna, dolna,
ot Vardara do Dunava
duma svobodna, narodna47.

Pierwsze administracyjne wyznaczenie granic etnicznych nastąpiło prawdopodob-
nie w sułtańskim dokumencie dotyczącym powołania egzarchatu bułgarskiego (11 mar-
ca 1870): 

Duchowna jurysdykcja Egzarchatu Bułgarskiego obejmuje następujące diecezje: Ruse, Silistra, 
Szumen, Tyrnowo, Sofia, Wraca, Łowecz, Widyń, Nisz, Pirot, Kjustendił, Samokow, Weles, Warna 
(bez miasta Warna i bez blisko dwudziestu wsi wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego do Kjustendży, 
których mieszkańcy nie są Bułgarami); sandżak Sliwen bez miast Anchialo i Mesembria; kaazę So-
zopol bez wsi wzdłuż wybrzeża; diecezję Płowdiwu bez samego miasta Płowdiw, bez miasta Sta-

46 D. Čintulov, Poezii, Sofija 1993, s. 22
[Gdy wkroczymy w bułgarskie granice,
kiedy przegnamy od nas wrogów,
niech bułgarskie ramiona
podniosą w górę sztandary
od Dunaju 
po krańce Tesalii (tłum. E.S.)].

47 Văzroždenski stranici. Antologija, t. părvi, pod red. P. Dinekov, Sofija 1969, s. 129 
[Wznieśmy zatem drugi puchar, 
bo czas, by ponownie zagrzmiało w naszej ziemi macierzyste żywe słowo. 
Niech się szerzy, rozlega 
w Górnej i Dolnej Bułgarii, 
od Wardaru po Dunaj (tłum. E.S.)].
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nimaka, jak również bez wsi Kuklen, Woden, Arnautkjoj, Panagija, Nowo seło, Ljaskowo, Achlan, 
Baczkowo, Bełasztica i bez klasztorów: Baczkowskiego, Św. Bezsrebrników, Św. Paraskewy i Św. 
Georgiego.

Dzielnica Św. Bogurodzicy w mieście Płowdiw wejdzie do egzarchatu Bułgarii, ale ci z jej miesz-
kańców, którzy nie zechcą podporządkować się Bułgarskiemu Kościołowi i Egzarchatowi, będą 
całkowicie wolni w tym względzie48.

Dokument dopuszcza możliwość poszerzenia jurysdykcji egzarchatu o ewentualne 
tereny, na których Bułgarzy stanowiliby co najmniej ⅔ ludności. 

Tak jak egzarchat stanowił namiastkę państwa (gruntując głównie autonomię 
Bułgarów w dziedzinie szeroko rozumianej kultury), granice egzarchatu, które zresztą 
w okresie późniejszym uległy korekcie, wytyczały bardzo konkretną mapę ekstensji 
terytorialnej bułgarskości. Rozgraniczając kompetencje patriarchatu w Konstantynopo-
lu i Kościoła bułgarskiego, nie uwzględniała ona, rzecz jasna, innowierczych współlo-
katorów.

Swoją mapę Bułgarii mieli też organizatorzy i inicjatorzy powstania kwietniowego. 
Właściwie można mówić o dwóch mapach: skrupulatnie i z pietyzmem odtwarzanego 
przez historyków ambitnego projektu ogólnonarodowego powstania oraz mapie rzeczy-
wistego zasięgu insurekcji, wpisującej się w martyrologiczny nurt narodowej topogra-
fii. 

W XIX-wiecznej historii Bułgarów jest jeszcze jedna mapa, która ma znaczenie 
szczególne – projekt wielkiej Bułgarii z konferencji pokojowej w San Stefano. Czytając 
bułgarskie podręczniki historii, warto mieć na uwadze, iż stanowiące symboliczny ko-
relat narodu „ziemie bułgarskie” – Wielka Ojczyzna Bułgarów – to w istocie ów nie-
ziszczony projekt. 

48 G. Pletniov, Iv. Stojanov, Planove i programi v nacionalnoosvoboditelnoto dviženie prez Văzražda-
neto. Sbornik dokumenti, Veliko Tărnovo 1994, s. 28–29 (tłum. E.S.).


