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BUŁGARSKIE NARRACJE EMIGRANTOLOGICZNE
-  DYSYDENCI, SAMIZDAT 

-  HISTORIE NIEDOKOŃCZONE

Tomas Venclova, dysydent litewski wielokrotnie karany przez władze Związku So
wieckiego za głoszenie nieprawomyślnych poglądów, wyróżnił dwa rodzaje tyranii -  
zwykłą i beznadziejną. Jego zdaniem:

„Tę drugą cechuje odosobnienie i zamknięcie (...). Kraje, które trwale zam ykają granice, 
tw orzą oszałamiające mitologie, by wesprzeć tę decyzję. M itologie te obalano setki razy. N ie
mniej żywotność ich je s t olbrzymia, a wynika to nie tylko ze starań rządów, lecz także 
w pewniej mierze jak  gdyby wskutek ogólnego przyzwolenia. Rozumowanie przebiega wtedy 
w następujący sposób: porzucenie swego społeczeństwa (a nawet droga emigracji w ewnętrz
nej) równa się duchowemu samobójstwu. Jest to akt zdrady porównywalny z cudzołóstwem lub 
-  jeszcze lepiej -  ze zdradą własnej matki. Oznacza zbrodnię przeciwko religii, odrzucenie 
prawdziwej wiary, bez względu na to, czy je s t to wyznanie obrządku wschodniego, czy mark- 
sizm-leninizm; oznacza wyrzeczenie się pewnych prawd mistycznych, które m ogą się rozwijać 
tylko na ojczystej ziem i”1.

Venclova ubezpiecza swoją wypowiedź ironicznym dystansem, ale zarazem jawnie 
drwi ze sposobu, w jaki poplecznicy tyranii uzasadniają stosowane przez siebie metody 
prewencji:

„Istota ludzka nie jes t istotą obdarzoną rozumem i godnością, lecz jest nieodłączną częścią 
swej ziemi, kroplą krwi swojej ojczyzny, kołem zębatym w je j duchowym mechanizmie. Poza 
zbiorową duszą narodu nie ma rozumu i godności. Człowiek jes t embrionem, który nie może żyć 
po odcięciu od pępowiny łączącej go z potężnym , ciepłym ciałem Wielkiej Matki. To całkiem 
proste -  jednostka w  ogóle nie istnieje”2.

Przypomnijmy, że w większości opublikowanych dotąd prac emigrantologicznych 
bułgarscy badacze zgodnie podkreślają, że zarówno rodzima emigracja, jak i działający

1 T. Venclova, Zaprawa w bezużyteczności. Przypadek Andrzeja Karskiego, „Zeszyty Literackie”, lato 
1988, nr 23, s. 89.

2 Ibidem.
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w kraju krąg dysydentów miały wymiar kameralny i w obu wypadkach -  zasięg dzia
łania niezbyt rozległy. W porównaniu z innymi krajami socjalistycznego reżimu ten 
skromny liczebnie zespół ludzi, podejmujących z zewnątrz i z perspektywy wewnętrz
nej próby kwestionowania i obalania prawd objawionych systemu, miał też świado
mość, że wiele poczynań nie znajduje szerszego odzewu, gdyż ich funkcjonowanie nie 
tylko nie posiada wsparcia medialnego, ale zainteresowani nie mają swobodnego do
stępu do informacji z zewnątrz, o przedruku nieprawomyślnej literatury nie wspomi
nając. Tak więc zorganizowanie i rozpowszechnianie publikowanej poza oficjalnym 
obiegiem literatury samizdatowej w totalitarnej, perfekcyjnie kontrolowanej przez 
urząd bezpieczeństwa Bułgarii napotykało kolosalne i zasadnicze trudności. Stąd uak
tywnienie tego rodzaju działalności dysydenckiej nastąpiło znacznie później niż w in
nych krajach satelickich Związku Sowieckiego -  czyli w drugiej połowie lat osiem
dziesiątych XX wieku. Późny debiut twórców drugiego obiegu i stworzenie warunków 
do funkcjonowania w miarę sprawnie działającej dystrybucji publikowanych materia
łów wpłynęły znacząco na zmianę obrazu monotonnego i ze wszech miar upolitycz
nionego wizerunku kultury3.

Momentem inicjacyjnym ryzykownego przedsięwzięcia okazało się włączenie do 
ruchu dysydenckiego młodej, nieuczestniczącej w działalności „rodowodowej opozy
cji”, inteligencji -  artystów, asystentów uniwersyteckich. Początki bułgarskiego samiz- 
datu mają bezpośredni związek nie z literaturą polityczno-społeczną, lecz tekstami 
artystycznymi, które weszły do obiegu właściwie na kilka miesięcy przed upadkiem 
reżimu Żiwkowa. Mowa o materiałach, które ukazały się na łamach dwóch czasopism, 
rozpowszechnianych w mikroskopijnych nakładach, i to wyłącznie w wąskich kręgach 
osób profesjonalnie związanych z uniwersyteckim środowiskiem w Sofii i Płowdiwie. 
Wydaje się więc, że pojawienie się bułgarskiego samizdatu wynikało z dwóch powo
dów. Ludzie zaangażowani w jego powstanie idealistycznie zakładali, że aktywność 
dysydencką można na swój sposób zneutralizować -  czyli uwolnić ją  z zależności 
i podległości politycznej, a równocześnie wprzęgnąć w dekompozycję zideologizowa- 
nej rzeczywistości.

Jeśli zgodzić się z twierdzeniem, że każdy ruch dysydencki wtedy dopiero spełnia 
swoje zadania, realizuje wytyczone cele, gdy jego istnienie weryfikują bądź legitymi
zują adresaci przesłania grupy kontestatorów -  społeczeństwo, a nie sami zaangażowa
ni w działalność antypaństwową opozycjoniści, to bułgarski ruch dysydencki ma sto
sunkowo krótką historię oficjalną. Potwierdzenie istnienia zorganizowanego ruchu, 
a zarazem upublicznienie nazwisk osób, które łączono z inicjatywami i wezwaniami do 
obywatelskiego nieposłuszeństwa, nastąpiło w 1989 roku, w schyłkowej już fazie 
trwania bułgarskiego „rozwiniętego socjalizmu”. 19 stycznia owego roku odbyło się 
słynne śniadanie, na które prezydent Franęoise Mitterand zaprosił dwunastu wybitnych 
intelektualistów. Uczestniczyli w nim: Błaga Dimitrowa, Iwajło Petrow, Jordan Ra- 
diczkow, Swetlin Rusew, Aleksej Szeludko, Radoj Ralin, Żelju Żelew, Stefan Prodew,

3 Niepoślednią rolę w propagowaniu dysydenckich postaw odegrało środowisko polskich slawistów. 
Szczegółowo o polsko-bułgarskich zaocznych dyskusjach na temat „Solidarności”, wolności mediów, 
odbywanych w przerwach obrad I Międzynarodowego Kongresu Bułgarystycznego (Sofia, maj 1981 r.) 
pisze M. Karabełowa, por. tejże Dokato Bognepokaże liceto si, Sofia 2002, s. 223-225.



Bułgarskie narracje emigrantologiczne -  dysydenci, samizdat -  historie niedokończone 155

Anżel Wagensztajn, Baruch Szamlijew, Nikołaj Wasilew i Koprinka Czerwenkowa. 
Jak zauważyła Natalia Christowa, wydarzenie to spowodowało, że w końcu spełnił się 
akt legitymizacji bułgarskiego ruchu dysydenckiego na forum międzynarodowym i tym 
samym ludzie do tej pory lawirujący między przestrzeniami oficjalnej i nieoficjalnej 
kultury mogli liczyć nie tylko na milczące wsparcie rodaków, ale też wszystkich śro
dowisk w kraju i za granicą, przekonanych, że tylko radykalne zmiany systemowe 
zdołają przeobrazić rzeczywistość bułgarską i w konsekwencji doprowadzić do obale
nia totalitaryzmu4.

Ujawnienie za granicą, w Europie Zachodniej faktu jednoznacznie potwierdzające
go istnienie niezależnych od władzy gremiów, kontestujących zasady funkcjonowania 
rodzimego porządku społeczno-politycznego, spowodowało jednocześnie wyjście Buł
garii z blokady informacyjnej, izolacji medialnej. Rozgłośnie BBC, Deutsche Welle 
czy Radio Wolna Europa nie tylko częściej niż dotychczas informowały o bieżących 
akcjach organizowanych przez tamtejszą opozycję (wywiady, oświadczenia, listy re
presjonowanych), dodatkowo nagłaśniały przypadki łamania praw obywatelskich czy 
działania represyjne władz, ale paradoksalnie -  na krótko -  zmobilizowały władze do 
nawiązania kuriozalnego „dialogu” z dysydentami5.

Jak wielokrotnie podkreślano, prace na temat emigracji, samizdatu bułgarskiego 
należą do rzadko publikowanych. Ostatnio jednak ukazały się dwie prace, które zna
cząco systematyzują historię bułgarskiego ruchu dysydenckiego. Są to Specifika na 
balgarskoto „disidenctwo” Wlast i inteligencijata 1956-1989 (Specyfika bułgarskiego 
«dysydenctwa» Natalii Christowej oraz Władza i inteligencja 1956-1989) oraz Balgar- 
skijat samizdat. Meżdu spomenite i literaturnata socjologia (Bułgarski samizdat. Mię
dzy wspomnieniami i literacką socjologią) Aleksandra Kiosewa.

Choć tekst Kiosewa objętościowo (artykuł) nie może konkurować z pracą Natalii 
Christowej (książka), to jednak dla szeroko rozumianej emigrantologii wydaje się mieć 
wartość szczególną. Chodzi o świadectwo wyjątkowej rangi -  komentarz zjawiska 
sporządzony przez obserwatora, ale również, czy przede wszystkim, jednego z głów

4 Wydarzenie, o którym mowa, motywujące zaangażowanych w działania opozycyjne nie dla wszyst
kich uczestników miało jednoznacznie pozytywny wydźwięk. J. Radiczkow stwierdził, że rozmowa 
z premierem wzmogła w nim poczucie zażenowania ze względu na to, iż szybko nabrała charakteru nie
przerwanej skargi. Por. N. Christowa, SpeciBka na balgarskoto „disidenctwo ”. Wlast i  inteligencijata 
1956-1989, Plowdiw 2005, s. 364.

5 W czerwcu 1989 r. samolotem rządowym z Sofii do Paryża poleciały dwie delegacje. Jedna -  oficjal
na -  na międzynarodową konferencję poświęconą przestrzeganiu praw człowieka (stronę rządową repre
zentowali m.in. Petyr Mładenow, minister spraw zagranicznych i Jurij Bachnew, członek Komitetu Obrony 
Praw Człowieka) oraz druga -  nieoficjalna (Błaga Dimitrowa, Koprinka Czerwenkowa, Petko Simeonow), 
intelektualistów zaproszonych na zjazd organizacji nieformalnych (dysydenckich). W trakcie podróży 
minister rozdał swoim oponentom kopie przemówienia wygłoszonego 29 maja przez I sekretarza KC, 
Todora Żiwkowa, w którym była mowa o uznaniu prawa mniejszości tureckiej do bułgarskiego pochodze
nia. Jednocześnie, czego nieudolnym autorom tekstu przemówienia nie udało się zakamuflować, władze 
założyły, że akcja wydawania „bez przeszkód” paszportów raz na zawsze rozwiąże kwestie mniejszości 
etnicznych -  czyli umożliwi „humanitarne” wysiedlenie niepożądanych obywateli z Bułgarii. Minister nie 
zgodził się z protestami opozycji, że władza jawnie łamie prawa człowieka, i mimo wszystko zachęcał troje 
intelektualistów do pojawienia się na konferencji i do poparcia stanowiska władz (mieli też zapewniony 
bezpłatny powrót do kraju -  propozycja została odrzucona i tym razem „oficjele” wrócili do Sofii w innym 
składzie).
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nych inspiratorów i animatorów ruchu na rzecz zerwania z reżimowym szantażem 
ideologicznym. Dodatkowo też orędownika idei -  pragmatyka, dążącego do wyegze
kwowania konkretnych działań na rzecz zaktywizowania środowiska humanistyki so- 
fijskiej (nawyk demonstrowania prowokatorskich postaw, mimo wykrystalizowania się 
z biegiem lat diametralnie odmiennych warunków rzeczywistości bułgarskiej, tkwi 
w nim do dziś).

Jak dalece pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku skuteczna okazała się 
taktyka zastosowana przez młodych intelektualistów uprawiających mimikrę „moli 
książkowych”, a dla wywiedzenia w pole bezpieki osobników działających w najroz
maitszych kółkach zainteresowań -  świadczą nieliczne, ale wprowadzone do obiegu 
społecznego i mimo wszystko rozpowszechniane materiały literatury samizdatowej. 
Ich determinacja pozwoliła też udowodnić, że bezgłośna rebelia skutecznie spełnia 
zadanie, jeśli przybiera postać określonego, dobrze zaplanowanego działania i tylko 
wtedy w zasadniczy sposób udaje się jej zmienić rzeczywistość6. W tym konkretnym 
wypadku chodziło też o zrealizowanie długo planowanego ataku na spetryfikowany, 
zamknięty model rodzimej kultury (plan ogólny), a dodatkowo -  humanistyki uniwer
syteckiej (plan szczegółowy) i tym samym zanegowanie sposobu funkcjonowania mo
nolitycznego modelu instytucjonalnie narzuconych relacji: makrostruktura/mikro- 
struktura instytucji, mistrz/uczeń, forma porozumienia -  monolog/dialog. Kiosewa nie 
interesuje mitologizacja czy nadinterpretacja biografii środowiskowej grupy wichrzy
cieli. Dąży on konsekwentnie do zrekonstruowania i sporządzenia katalogu określo
nych przedsięwzięć, działań grupy osób związanych ze środowiskiem uniwersytetu 
sofijskiego. Zbiera dowody potwierdzające sens ówczesnych „junackich happenin
gów”, ale równocześnie chodzi mu o to, by archiwizacja dowodów przeszłości zbójec
kiej (czy raczej w realiach bułgarskich -  hajduckiej) pozwoliła na rzetelny opis i okre
ślenie specyfiki zasad działania bułgarskiej opozycji wewnątrzkrajowej.

Kiosew zdaje sobie sprawę, że systematyzacja materiału, jakim dysponuje, jest na
rażona na wiele ograniczeń. Ma zarazem świadomość, iż mimo to nie powinien rezy
gnować z perspektywy ogólniejszej -  pozabułgarskiej, ale ze wszech miar zasadne 
wydaje mu się eksponowanie praw rządzących lokalnym, specyficznie ukształtowanym 
wariantem zjawiska. Interesują go dwie kwestie. Z jednej strony, stara się określić 
warunki i powody umożliwiające funkcjonowanie samizdatu, ale z drugiej -  także 
przyczyny niemożności jego egzystencji. Twierdzi, że:

„Analiza tego typu powinna wyjaśnić, dlaczego bułgarska inteligencja literacka okazała się 
niezdolna (lub w ograniczonym stopniu zdolna) do zorganizowania tego typu alternatywnej sa
mizdatowej literatury, która pojawiła się w  innych krajach bloku wschodniego”7.

W rezultacie zasadna okazuje się też analiza przynosząca odpowiedź na pytanie, ja 
kie były powody przekształcenia się w nowej rzeczywistości bułgarskiego samizdatu 
w oficjalny nurt prywatnej aktywności wydawniczej, a nawet konkurencyjny dla pań
stwowych przedsiębiorstw rynek usług poligraficznych.

6 W Sofii młodymi poetami opiekowały się dwa niekwestionowane autorytety moralne -  poeci: Błaga 
Dimitrowa (Edwin Sugarew, Władimir Lewczew, Georgi Rupczew) oraz Konstantin Pawłow (Georgi 
Borisow, Rumen Leonidow, Ani Iłkow).

7 A. Kiosew, Leljata ot Giotingen, Sofia 2005, s. 120.
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Zasadnicza teza literaturoznawcy brzmi następująco: bułgarski samizdat miał 
kształt hybrydyczny, gdyż działalność ludzi weń zaangażowanych była uzależniona od 
ograniczeń systemowych. Oficjalna kultura miała powszechne wsparcie w instytucjach 
państwowo-partyjnych. Oczywiście, dostęp opozycyjnego środowiska do publicznej 
przestrzeni nie był możliwy, dlatego osoby zainteresowane przemianami musiały wy
pracować zdolność i umiejętność stałego balansowania między sferami nieoficjalną 
i oficjalną.

„Jeśli w  innych krajach dysydenci automatycznie byli rugowani z oficjalnej przestrzeni, nie 
mogli liczyć na stanowiska i awanse, to w Bułgarii jedna i ta sama osoba mogła jednocześnie być 
uznanym pisarzem komunistycznym, a w  środowiskach opozycyjnych kontestować instytucjonal
ny porządek”8.

W takich okolicznościach niektórzy bułgarscy kulturtragerzy z konieczności, ale też 
nie mając innego wyboru, poruszali się na granicy przestrzeni oficjalnej/nieoficjalnej 
i co ważne -  schizofreniczna postawa nie narażała na ostracyzm żadnej ze stron.

Wynika stąd, że kulturę bułgarską należy uznać za działającą według zasady po
dwójnej symulacji i w tych okolicznościach jej oficjalne zadanie musiało oznaczać 
konieczność nie tyle tworzenia siebie samej, ile produkowania komunistycznej utopii. 
Artyści, filozofowie, prawnicy byli „zatrudniani” na odpowiednich stanowiskach po to, 
by realizować dwa zadania -  lansować komunistyczną ideologię i jednocześnie wypeł
niać obowiązki „drugoetatowych zadań” -  symulować aktywność w określonej dzie
dzinie. Jak twierdzi Kiosew, większość z tych osób wykonywała swoje obowiązki, 
ignorując cele wyznaczane przez system totalitarny -  „symulowali tylko odgrywanie 
roli przewidzianej dla nich przez system, by mieć dostęp do przestrzeni publicznej 
i móc tworzyć w jej obrębie -  każdy w uprawianej przez siebie dziedzinie”9. W tej 
sytuacji -  przekonuje autor -  każda oficjalna instytucja kulturalna miała swoją zapa
sową kopię, a czasami nawet funkcjonowały jej potrojone warianty. Przykładów ilu
strujących tę zasadę jest wiele -  np. funkcjonowanie Związku Literatów Bułgarskich 
(instytucji w randze ministerstwa literatury, jak bardzo poważnie twierdzili zwolennicy 
reżimu czy ironizowali jego krytycy). Za fasadą oficjalnej organizacji działała więc 
inna -  nieoficjalna „konspiracyjna” organizacja -  koło łowieckie Todora Żiwkowa, 
którego członkami byli wybitni pisarze i krytycy (np. Pantalej Zarew, Jordan Radicz- 
kow, Angel Balewski). Władze związku akceptowały ten stan, bo spotkania na polo
waniach były okazją do ingerencji, a czasami skutecznej interwencji u sekretarza 
w sprawach ważnych dla środowiska. Odmienny status miała związkowa kawiarnia 
literacka, gdzie codziennie -  na serio -  czyli bez „cenzury”, bywalcy komentowali 
nowości książkowe, debiuty, wydarzenia kulturalne. Oceny zza baru prawie zawsze 
odbiegały od tych odnotowanych w oficjalnych protokołach z posiedzeń „biura poli
tycznego” związku.

Działalność młodego pokolenia (przedział wiekowy 25-35 lat) w kołach nauko
wych poszczególnych dyscyplin humanistyki cechowała niespotykana w innych gre
miach otwartość. Środowiska te lansowały nowy, sceptyczny wobec obowiązującego,

8 Ibidem, s. 121.
9 A. Kiosew, Leljata, s. 122.



158 Celina Juda

typ syntetycznego, interdyscyplinarnego myślenia. W latach 1981-1986 w ramach 
współpracy uczestników seminarium marksistowskiego z młodymi humanistami z Uni
wersytetu Sofijskiego wydano kilka tomów półoficjalnych tomów pokonferencyjnych 
-  dodatków do „Przeglądu Socjologicznego”. Spotkania kulturologów, socjologów, 
historyków sztuki, teatrologów firmowały uniwersytety w Sofii i Szumen, a nawet 
organizacja komsomolska. Na podobnej zasadzie działało koło literacko-filozoficzne 
„Synteza” (1987-1990) przy stołecznym uniwersytecie. Czujność oficjeli usypiano, 
urządzając spotkania -  biesiady („Ironiczna gra i świętowanie przy zastawionym stole, 
jak zachęcał Platon, to specyfika wyrażania indywidualnego światopoglądu środowiska 
«Syntezy» -  sama więc forma i gatunek okazywały się opozycyjne w stosunku do 
oficjalnego języka totalitaryzmu”10). Podobną grę z władzą prowadzili konceptualiści 
z grupy „Miasto”, awangardowej grupy teatralnej prowadzonej przez reżysera Wyzkre- 
sija Wichrowa, czy też „Krąg 39”. Ważnym osiągnięciem „Syntezy” były publikacje: 
Ars simulacri, Ars erotica, które można potraktować nie tylko jako produkt opozycyj
nej aktywności, ale jako jaskółki postmodernistycznego i posttotalitarnego dyskursu.

Pojawienie się bułgarskiego samizdatu umożliwił, z pozoru prosty w swej naiwno
ści gest odmowy uczestnictwa w akcie wspomnianej wcześniej symulacji. Jednak, jak 
twierdzi Kiosew:

„Paradoks polegał na tym, że bułgarski samizdat był przecież niemożliwy bez opozycyjnej, 
nieoficjalnej i niepublicznej kultury bułgarskiej -  był wprawdzie czubkiem góry lodowej, ale 
z drugiej strony czymś pryncypialnie nowym -  zdecydowanie wypierał się tej kultury -  metafora 
góry lodowej wyraża zatem odpowiednio istotę zjawiska -  samizdat był je j w idzialną częścią. Tą 
częścią, która pojawiała się w  świetle publicznej przestrzeni i tworzyła wyrwy w jego samood- 
twarzających się konwencjach”11.

Stan rozdarcia potęgował fakt, że nie kto inny, lecz właśnie młodzi dysydenci sta
bilizowali równowagę podwodnej części wspomnianego lodowca -  mowa o wydaw
cach dwóch czasopism: „Głosu” i „Mostu” -  Edwinie Sugarewie i Wladimirze Lew- 
czewie12, deklarujących publikacje tekstów „alternatywnych”, wyrażających idee „pro
duktywnego dialogu” lub takich, które nie miałyby szans ukazać się na łamach 
oficjalnych periodyków. Upływ czasu każe zwrócić uwagę na to, że obiektywnie oba 
czasopisma nie epatowały czytelnika swoją „opozycyjnością” -  w dużej mierze po
wielały wzory, poetykę oficjalnie ukazujących się tytułów. Niezależnie od swoistego, 
uświadomionego czy też nie, synkretyzmu tych pism trzeba dostrzec ich pionierską 
działalność w lansowaniu młodych, nieznanych, „odrzucanych” i wykluczanych przez 
oficjalną kulturę młodych twórców (np. Ani Iłkow, Iwan Krastew, Elisaweta Musako- 
wa), wypracowywanie alternatywnego obrazu literatury bułgarskiej (zarówno współ
czesnej, jak i minionych czasów), a także prezentowanie dorobku najważniejszego 
przedstawiciela wewnętrznej emigracji -  Konstantina Pawłowa.

10 Ibidem, s. 128.
11 Ibidem, s. 130.
12 Pierwszy z nich był cenionym literaturoznawcą, etatowym pracownikiem Instytutu Literatury 

BAN, drugi -  poetą, synem Lubomira, także poety, członka ścisłego prezydium Związku Literatów, 
a więc pośrednio „promotora” osiągnięć syna (np. 32-letni Władimir miał na swoim koncie pięć opubli
kowanych tomików).
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Jeśli nawet tak niedoskonała forma aktywności dysydenckiej zyskała uznanie lite
rackiej publiczności, to -  jak interpretuje Kiosew -  bułgarski konsument kultury 
uznał, że wyczerpały się możliwości ezopowej mowy jako funkcjonalnego języka 
narodowego. Humaniści przemówili do społeczeństwa (obszar zainteresowań był 
bardzo rozległy -  od spraw politycznych, dotyczących kultury, egzystencji, do eko
logii) w sposób zupełnie dotąd nieznany. Zakwestionowali nowomowę władzy, wy
korzystując jej symptomatycznie nacechowaną dosłowność, i zaczęli nazywać rzeczy 
oraz zjawiska po imieniu. Ogromną rolę odegrała tutaj eseistyka wydawców „Głosu” 
i „Mostu” czy takich autorów, jak Rumen Leonidow, Aleksander Jordanow, Michaił 
Nedełczew, a z grona starszego pokolenia -  Żelu Żelew i Błaga Dimitrowa.

Mariaż polityki i literatury, widoczny także w dysydenckich materiałach, nie był 
tylko kwestią upolitycznienia samej literatury. Kiosew podkreśla, że ponieważ w ko
munistycznym państwie niewiele dziedzin funkcjonowało prawidłowo (ekonomia, 
finanse, infrastruktura) -  ostatnim bastionem pozostał komunistyczny totalitarny język 
i, zdolna do samoodtwarzania, obowiązująca ideologia.

„Socjalistyczne fabryki nie produkowały towarów, lecz wiersze, i dlatego aksamitne rewolu
cje były w  istocie symbolicznymi gestami -  akcjami nastawionymi na obalenie rządzącej semios- 
fery. W tym sensie poetyckie (semiotyczne) i polityczne mieszały się ze sobą: w  «sztuce możli
wości» ujawnił się poetycki potencjał i na odwrót -  pierwociny polityki mityngowej aksamitnej 
rewolucji przypominały lirykę”13.

Komentując i przypominając narrację na temat zaangażowania humanistyki bułgar
skiej w dysydencką działalność i jej samizdatowego tła, starań intelektualistów, by nie 
tylko zdezawuować, ale konstruktywnie przebudować strukturę rodzimej kultury, Kio- 
sew akcentował też obawy tego środowiska, by publiczny język „głoszący prawdę” nie 
zawładnął autonomią sztuki, dyskursem wypowiedzi opozycyjnego słowa. Dziś można 
już powiedzieć, że te obawy -  na szczęście dla humanistyki i literatury -  nie spełniły 
się, a przyczyn tego zjawiska być może należałoby szukać w specyfice (krótki okres 
trwania działań opozycji i samizdatu) bułgarskiego doświadczenia.

Ideolodzy totalitarnej Bułgarii starannie i skrupulatnie zacierali ślady istnienia 
w tym kraju emigracji, emigrantów i, oczywiście, dysydentów. Choć od przełomowego 
roku transformacji ustrojowo-społecznej, roku 1989, upłynęło ponad piętnaście lat, 
wydaje się, że emigrantologia w Bułgarii stale jeszcze jest dziedziną, którą uprawia się 
w sposób doraźny, nie prowadzi się więc też jej systematycznych studiów. Jednocze
śnie, co nie bez znaczenia, swego rodzaju martwotę badawczą ożywiają działania spe
cjalistów z różnych dyscyplin, którzy: 1) sukcesywnie podejmują próby całościowego 
uporządkowania dorobku piśmienniczego, artystycznego drugiej połowy XX wieku; 
2) do obiegu kulturowego wprowadzają tłumaczenia tekstów autorów bułgarskich, 
którzy część lub całe dorosłe życie spędzili na obczyźnie i tam z powodzeniem funk
cjonowali w określonych środowiskach intelektualnych oraz kulturalnych. Z jednej 
więc strony, zbiory biblioteki banitów, apatrydów bułgarskich, wbrew okolicznościom, 
stają się coraz zasobniejsze, z drugiej -  opis i komentarz zjawiska ma ciągle charakter 
fragmentaryczny.

13 A. Kiosew, Leljata, s. 136.
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Osobnym zagadnieniem wydaje się zintensyfikowanie prac nad opisem i komenta
rzem aktywności intelektualnej tych, którzy w epoce totalitarnej z różnych -  obiektyw
nych czy subiektywnych względów nie zdecydowali się, czy też nie zdołali wyemi
grować z ojczystego kraju. Ludzie zaangażowani w działalność mającą ujawnić i obna
żyć zagrożenia dla wolności jednostki mieli świadomość, że oni sami oraz ich działania 
nie spotkają się z akceptacją władzy, a zniewolone społeczeństwo wyrazi zgodę na 
wykluczenie „odmieńców” z oficjalnej przestrzeni i naznaczenie ich piętnem odmien
ności. W wielu przypadkach stygmatyzacja tego rodzaju, w kraju, gdzie władza miała 
charakter tyranii, oraz każdy rodzaj emigracji, włącznie z emigracją wewnętrzną, ak
tywnością dysydencką oznaczał zagrożenie, w skrajnych przypadkach -  konfrontację 
ze śmiercią -  w sensie dosłownym i metaforycznym. Aktywność przedstawicieli buł
garskiej opozycji -  zarówno reprezentujących pokolenie urodzonych jeszcze przed 
II wojną światową, jak i grono dzisiejszych czterdziesto-, pięćdziesięciolatków -  była 
konsekwencją tego, co Brodski nazywa dochowaniem miłości owej „nieistniejącej (...) 
rzeczy zwanej «cywilizacją»” a zarazem zdecydowanym upominaniem się, by do 
„Liberte, Egalite, Fraternite” koniecznie dołączyć -  jak postuluje wielki Rosjanin -  
„Kultura”14.

S u m m a r y

Celina Juda, Bulgarian emigration studies -  narratives, 
dissidents, samizdat -  unfinished stories

The phenomenon of Bulgarian emigration -  both external and internal -  has not been described 
sufficiently so far. This applies also to the history of the dissident movement. The existing 
materials as well as recent publications by Bulgarian intellectuals (N. Christov, A. Kiosev) enable 
at least a partial reconstruction of the circumstances in which the philosophy of functioning in 
conditions that theoretically eliminated the possibility of questioning the order of the totalitarian 
state was shaped. The position of some former Bulgarian dissidents, who saw the parallel 
functioning in two -  official and unofficial -  realities of the Bulgarian People's Republic public 
sphere as entirely natural, is interesting, though debatable.

14 J. Brodski, Sztuka dystansu, „Zeszyty Literackie”, lato 1988, nr 23, s. 48.


